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Challenges and Policy Options for Providing Primary Education to                 
Tribal Children: A Study on Santal Community in Bangladesh 

 
Md Abu Aowal* 

 
Abstract 
 
 The provision of education in Bangladesh has improved rapidly in the past two 
decades in response to the Education for All (EFA) program; however, the literacy rate of 
the country is still suboptimal. This paper analyses the voices of a study respondents to 
determine the challenges and examine policy options for providing primary education to 
the tribal children of Bangladesh. To address the issue, a qualitative research has been 
conducted on Santal community, one of the largest tribal groups in the country.  
 The results revealed that language dilemma, lack of awareness, lack of support from 
the family and other socio-economic factors such as poverty, alcoholic addiction, early 
marriage, lack of tribal-friendly school and lack of interest in education are account for the 
low rate of enrollment and continuation in the primary school. By examining the existing 
policies this study also discloses that although policies related to education in Bangladesh 
have marked with few milestones towards increasing literacy rate, establishing free and 
compulsory primary education for all, and right to access to education for the mainstream 
children, the policy privileges are not sufficient enough for educating the tribal children. A 
plan of action is extremely needed in order to implement the commitments of the National 
Education Policy, 2010 as well as other related policies regarding tribal children’s education. 
 
Keywords: Education for All, compulsory primary education, National Education Policy 
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Introduction 
 

The Constitution of Bangladesh promises to ensure equal opportunities for all 
citizens. Therefore, government initiatives for the educational development of tribal 
communities are assumed to be navigated by the constitution (Adam, 2002). In addition, as 
a signatory of different international conventions Bangladesh has the obligation to 
formulate policies and programs for ensuring equal opportunity to access quality primary 
education as a basic right of every child as per international norms. The Government of 
Bangladesh is also committed to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs) by 
2030 where quality education for all is one of the influential goals. Moreover, the Primary 
Education (Compulsory) Act, 1990 pledges that no child will be deprived of educational 
opportunities and no child will be subjected to disparities in access to primary education 
arising from gender, age, earnings, cast, cultural or ethnic distinction and geographic 
isolation.  

These obligations reinforced the commitments of Bangladesh Government to 
implement the goals of Education for All (EFA) movement (Mujeri, 2010). Therefore, the 
goals of EFA have been included into the National Plan of Action of 7th Five Year Plan (2016-
2020) (Ahmed, 2015). It seems, these pledges and responsibilities, however, have not been 
applied to the children of the tribal groups to the same extent as the mainstream children 
and youth (Sharif, 2014). The National Education Policy, 2010 preserves the provision of 
providing basic education by using ethnic languages at the primary level for all ethnic 
communities.  

 
“18. Measures will be taken to ensure the availability of teachers from ethnic 
groups and to prepare texts in their own languages so that ethnic children can 
learn their own indigenous languages.  In these initiatives, especially in preparing 
textbooks the inclusion of respective indigenous communities will be ensured.”  
“19. Special assistance will be provided to the marginalized indigenous children.” 
“20. There are areas where no primary school exists. Primary schools will be set 
up in these areas inhabited by ethnic people, both in hilly or plain lands. In some 
areas, there is a thin ethnic population. So the schools may suffer from dearth of 
children. So, in order to create opportunities of enrollment of sufficient number of 
children, residential facilities for teachers and learners have to be created. This 
also claims necessary attention.”(MoE, 2021, p.15) 
 
In these initiatives, especially in preparing textbooks and ensuring special learning 

assistances, the inclusion of education for marginalized indigenous children have been 
focused (MoE, 2021). The National Strategy for Accelerating Poverty Reduction II, 2009-2011 
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has also given importance to take necessary action for developing primary curriculum in 
ethnic languages in order to ensure primary education for tribal children (MoE, 2021). In 
spite of these commitments and initiatives, numbers of challenges remain in the process 
of providing education to the tribal children (Kamal, Chakrabarty, & Nasreen, 2001; Badsha, 
2003; Samad, 2006). In the ‘Education for All’ initiative of the Government of Bangladesh, 
‘all’ refers to people of different gender, religion and, race including minor tribal 
community. As a developing country the current literacy rate of Bangladesh, 74.68% is still 
below of standard and in terms of tribal community this rate is much lower than that (World 
Bank, 2021).  

To carry out the study, a qualitative method was taken to analyze existing education 
policy, other related acts, laws, rules and regulations and a primary school located at 
Thakurgaon district where tribal students are majority in number. In-depth Interviews (IDIs) 
and a Focus Group Discussion (FGD) session were conducted with different internal and 
external stakeholders. The theoretical perspective is given details in the succeeding section 
and the methodological procedures are discussed in depth. Finally, the findings are 
delivered, and the article completed with conclusion and recommendation. 

 
Literature Review 

The present scenario and the pros and cons of the initiatives in providing primary 
education to the tribal children could be better understood through the research on various 
studies of current socio-economic conditions of Bangladesh, including related policy, rules 
and regulations, and the role of the education sectors. Moreover, previous researches, 
studies and existing literatures are reviewed in this section to examine the challenges to 
implement the existing policies for improvement of primary education for Santal children. 
Nonetheless, this study mainly focuses on the implications of the education policy in 
ensuring primary education for the Santal children. 

 
Education for All (EFA) Initiatives 

As an agreement signing country of the Dakar Framework for Action Bangladesh 
Government has taken various initiatives towards achieving six major goals of Education For 
All (EFA) by 2015. These initiatives are determined by introducing different policies and 
programs such as the EFA National Plan of Action (NPA) I and II, National Non-Formal 
Education Policy 2006, National Education Policy 2010, National Skills Development Policy 
2011, The Sixth Five Year Plan (2011–2015), 7th Five Year Plan (2016-2020), and Vision 2021. 
Primary Education Development Program (PEDP) 1, 2, and 3 has been implementation to 
fulfill the applicable EFA Goals (BANBEIS, 2012).  
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As a consequence, Bangladesh has achieved some mentionable successes in 
expanding education opportunities by increasing enrollment and reducing gender parity and 
drop out. In 2018, the gross enrolment rate was 116% (120.75% girls) and in 2010, the net 
enrolment rate was 90.53% (World Bank, 2021). The number and proportion of drop out 
from primary education reduced significantly over the past decades. The dropout rate has 
been reduced from 39.8 % in 2010 to 17.9 % in 2019 (World Bank, 2021). Goal-2 of EFA 
focuses on ensuring parity of equal access to primary education between the mainstream 
and underprivileged children, especially for the children with difficult circumstances and 
ethnic communities. 

 
“Ensuring that by 2015 all children, particularly girls, children in difficult 
circumstances and those belonging to ethnic minorities, have access to and 
complete free and compulsory primary education of good quality” (UNESCO 2021a, 
p.1). 
 
Bangladesh has taken substantial steps towards achieving the goals of EFA, however, 

no special provisions has been taken prominently under the above mentioned initiatives; 
many challenges related to the backward groups like the tribal remain to be addressed. 

 
Present Scenario of Primary Education in Bangladesh 

The primary education of Bangladesh is comprised of 5 years of formal schooling 
(class I-V) and it is generally conveyed in primary schools (UNESCO, 2010). The duration of 
this stage begins at 5+ years of age up to 11 years (UNESCO, 2010), however, other types 
of institutions like pre-primary, kindergartens and junior sections are also imparting it. The 
Primary Education Completion (PEC) examination is conducted to the end of this level 
(Ahmed, 2015a). 

Even though Bangladesh has carried off noteworthy improvement in primary 
education in terms of enrolment of the students and distribution of free books across the 
country (DPE, 2008), the current scenario of primary education is not up to the 
prospect.  According to the Annual Primary School Census 2018, 20.8 million students were 
enrolled from pre-primary to grade five in all types of primary schools. Even though, around 
20% of these students did not sit for the PEC and EEC exams, the rate of completing the 
primary education cycle was 81.40% (DPE, 2018). Along with this census report, Bangladesh 
has one of the largest primary education systems in the world with an estimated 19.55 
million primary school aged children (6 to10 years). There are 482,884 primary school 
teachers, working in more than 108,515 schools including Madrasahs, NGO’s schools and 
other institutions. 
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Table 1 Number of primary education institutions, teachers and students, 2018  
 

School Type 
Number 

of 
School 

Total Teachers Total Students 

Total Female 
% of 

Female 
Total Girls 

% 
of 

Girls 
Govt. Primary 
School 

  38,033   222,652   144,434  64.9  10,188,129   5,252,022  51.6 

New Nationalized 
PS 

  25,008     96,460     47,396  49.1    4,483,785   2,278,239  50.8 

Total government 
school 

 63,041   319,112   191,830  60.11  14,671,914   7,530,261  51.3 

Regd. NGPS  193        771        464  60.2       38,282       19,611  51.2 

Non-regd. NGPS 1,744      6,649      4,716  70.9      256,268     127,112  49.6 

School for Autistic    33        282        246  89.2       10,652        5,250  49.3 

Ebtadaee Madrasah 2,673     11,673      2,300  19.7      372,277     181,341  48.7 

Kindergarten 16,170     93,799     54,813  58.4    1,988,365     914,016  46 

NGO School 2,512      5,454      3,764  69      210,170     107,898  51.3 

Community School 120        405        322  79.5       16,747        8,679  51.8 

Attached to High 
Madrasah 

5,526     19,764      2,812  14.2      871,047     427,341  49.1 

Primary Sections of  
High School 

 1,511      8,301      4,450  53.6      572,751     295,659  51.6 

BRAC School 7,779      7,798      7,277  93.3      324,438     185,873  57.3 

ROSC School 3,818      3,591      2,867  79.8      106,884       53,751  50.3 

Sishu Kollyan 
Primary School 

133        410        277  67.6       15,665        8,284  52.9 

Other Schools 3,262      4,875      2,967  60.9       97,519       48,808  50 

Total 108,515 482,884 279,105 57.8 19,552,979 9,913,884 50.7 

Source: DPE, 2018 
 

Unfortunately, Bangladesh has the lowest budgetary allocation for the education 
sector even among South Asian countries (UNESCO, 2021). Although the National Education 
Policy 2010, considered the country’s first comprehensive and modern education policy 
most of its recommendations have not been implemented yet, particularly those related 
to the reformation of the primary education system.  
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Trend of Literacy Rate in Bangladesh: Contribution of Primary Education 
After the independent of Bangladesh in 1971 the literacy rate of the country was 

quite negligible. A person who can understand a minute description of daily life in any 
language was considered as a literate person in the 1971 census. According to that census, 
21.5% of the population aged 5 and above and 16.7% of the total population were literate 
(Bhattacharjee, 2020).  The recent trends of increasing educational institutions as well as 
the literacy rate of Bangladesh are keeping pace significantly.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 Recent Trend of Literacy Rate of Bangladesh  
Source: Macrotrend, 2021 
 

According to World Bank (2021), the literacy rate for 2016 was 72.76%, a 7.62% 
increase from 2015; in 2019 it was 74.68% which is 0.77% increase from 2018.  Unlikely, the 
literacy rate is increasing every year in a considerable percentage. However, the recent total 
literacy rate of the country has been counted as 74.7% (World Bank, 2021). So, it is 
considered that the rest 25.3% illiterate people are from underprivileged indigenous groups 
and backward communities.   

 
Curriculum for Primary Education 

National Curriculum and Textbook Board (NCTB) of Bangladesh is the peak authority 
for developing and revising national curriculum. They are responsible to develop and refine 
textbooks and all other teaching and learning materials for Pre-primary, Primary, Secondary 
and Higher secondary level based on the national curriculum. NCTB is also accountable for 
printing and distributing textbook for the students according to the demand of the Ministry 
of Education and Ministry of Primary and Mass Education free of cost. It is the largest 
publishing house in the world according to the number of publishing textbooks (NCTB, 2021) 
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and also the largest autonomous body under the Ministry of Education (MoE). NCTB (2021) 
has developed primary curriculum as: Bangla, English, Primary Math, Primary Science, Arts 
and Crafts, Music, Physical Education. Christian/Buddhist/Hindu/Islam and Moral Education, 
and, Bangladesh and World Studies. 

All these subjects are not provided to all primary classes; however, Religious Moral 
Education differs according to parent’s religious belief or choice (MoPME, 2021). Provided 
that, tribal’s belief and culture is still not considered as moral education in NCTB curriculum 
the tribal students are to study on any of the four moral educations. Bangladesh 
Government has newly introduced Pre-Primary class started from the age of 3 which is 
based on learning out of games and fun (DPE, 2012). Although NCTB has published some 
books in indigenous languages the Santals are still left behind from this opportunity 
(Ahmed, 2021). 

 
Background History and Socio-economic Condition of the Santals 

Historians assumed that the Santals came to Bangladesh for settlement from Santal 
Pargana of India in the British period (Das, 2011). For Das, they inhabited by and large in the 
plain land of north-western districts of Bangladesh including greater Rajshahi, Rangpur, 
Dinajpur, Pabna and Bogra. Some Santal communities are also found in the tea estates of 
Sylhet and Chittagong region, and south-west part of Sundarban area. Researcher and 
activists of Santal community claimed that apart from Bangladesh, a large number of 
Santals live in different parts of India, Nepal and Bhutan and the total number of Santals 
in the world is about 70 million (Soren, 2006). To the anthropologists and researchers, 
during the railway communication construction period of the British colonial rulers in India 
the Santals were hired as construction laborers and thus scattered in the different parts of 
the subcontinent (Soren, 2006).  They also worked under landowners and contractors who 
served as the agents of the British administration.  

As the laws of the land did not consider the land ownership of the Santal sometimes 
they revolted to establish their rights over their lands but were defeated (Rahman, 2002 
and Bleie, 2005). Rahman (2002); Kamal, Samad and Banu (2003); and Das (2011) argue that, 
the Santals merged with the mainstream Bengali population over time because of social, 
economical and political evolution, and industrialization. 

From the social and cultural context, the Santal is an inaccessible, mistreated and 
alienated ethnic community (Kamal, Chakrabarty, Nasreen, 2001). It is almost an inward-
looking and frustrated community. They look at their present situation and future life 
without hope. Aggravation and despair have led to the Santal people becoming addicted 
to homemade alcoholic drinks. They neither explore new initiatives nor take advantage of 
opportunities that may exist. Even though, they are not aware of their rights of the state. 
For these reasons, they are short of access to education and information and other services 
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for children and youth offered by government agencies. As a result, the Santals are deprived 
of almost all advantages of social services and rights as citizen and also as human beings. 

 
Policy Implications for Ensuring Primary Education to the Tribal Children  

Article 17 of the Constitution of Bangladesh necessitates free and compulsory 
education stated as,  

 
“The State shall adopt effective measures for the purpose of- (a) establishing a 
uniform, mass-oriented and universal system of education and extending free and 
compulsory education to all children to such stage as may be determined by law; 
(b) relating education to the needs of society and producing properly trained and 
motivated citizens to serve those needs; and (c) removing illiteracy within such time 
as may be determined by law” (The Constitution of Bangladesh, 2021, p. 13).  

 
Therefore, the Ministry of Primary and Mass Education has adopted initiative to 

implement the Education for All (EFA) agenda (MoPME, 2021). The Primary Education 
(Compulsory) Act 1990 obliged primary education free and compulsory up to Grade 5 to 
materialize the constitutional provision by defining the obligations of the state and citizens 
through presenting necessary regulations (MoPME, 2021). The latest education policy of 
Bangladesh, introduced in 2010, emphasized on equal opportunity of education for all 
including the backward groups of people like the tribal (Education Policy, 2010). Several 
objectives of this policy indicate to promote the education of the tribal. Objective-7 of the 
education policy is imperative to remove socio-economic inequity irrespective of race, 
religion and creed and to eradicate gender disparity; to develop non-communalism, 
friendliness, global fraternity, fellow-feeling and respect for human rights (Education Policy, 
2010). In chapter-2 of this policy, with some notable provisions for the tribal peoples, stated 
that the policy is formulated to facilitate learning in the mother languages of the indigenous 
peoples and small ethnic groups at the primary level of education and to initiate special 
monitoring for primary education especially in the backward areas. Moreover, equal 
opportunities have to be ensured for all kinds of disabled and underprivileged children by 
the implementation of this education policy (The Education Policy, 2010). As a whole, this 
policy is committed to create equal opportunities to ensure access of all sections of 
children to primary education irrespective of ethnicity, socio-economic conditions, physical 
or mental challenges and geographical differences according to the constitutional 
responsibility of the state.  

The “Bangladesh Vision 2020” was prepared to articulate the government’s vision 
and reflect the hopes and aspirations of Bangladesh citizens. It identified eight goals and 
proposed a set of specific measures to be achieved by 2021 where Goal-5 emphasized on 
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education to develop a skilled and creative human resource (GED, 2012). Goal-4 of SDGs 
focused on quality education for all to eradicate poverty by ensuring that all children 
complete free primary and secondary schooling by 2030 (UNDP, 2015). Bangladesh was an 
early starter of implementation of SDGs. Bangladesh Progress Report, 2018 published by 
General Economics Division (GED) of Bangladesh Planning Commission delineates that all 
the 17 goals were integrated into the country’s 7th Five Year Plan (2016-2020) which was a 
mere coincidence.  

 
Maslow’s Hierarchy of Needs Theory and its Educational Application 

Abraham Maslow introduced his Hierarchy of Needs Theory first in 1943 in his paper 
“A Theory of Human Motivation” published in the journal “Psychological Review” and later 
he polished this theory in 1954 with his book “Motivation and Personality”. It is a 
motivation-based theory containing a five-stage model of human needs. The needs are: 
physiological, safety, belonging and love, esteem, and self-actualization. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 Maslow’s Hierarchy of Needs (1943) 
 

Maslow (1943, 1954) affirmed that people are motivated to reach certain needs that 
take preference over others. Most basic human need is physical survival, and this need 
motivates our behavior. When physiological needs are satisfied the next level of needs are 
appeared.  

1. Physiological Needs: These biological needs are air, food, drink, shelter, clothing, 
sex, sleep etc. Human body cannot function orderly without these needs. To Maslow, 
physiological needs are most important to motivate people to the rest levels.  

2. Safety Needs: After fulfilling physiological needs people intended for safety and 
security for their lives. These needs include employment, healthcare, justice, education, 
business, welfare etc. that can be fulfilled by the family and society. 
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3. Belongingness and Love Needs: The third level of human needs is 
belongingness and love that refers to a human affection for interpersonal relationships. 
These needs include friendship, intimacy, and trust, receiving and giving affection, love and 
so on. 

4. Esteem Needs: The fourth level includes self-worth, feeling, accomplishment 
and respect. For examples, dignity, achievement, mastery, independence, status, and 
prestige are also human need for social respect or reputation. 

5. Self-actualization Needs: The highest level in Maslow's hierarchy theory “self-
actualization” refers to the realization of a human’s prospects, self-fulfillment, seeking 
personal intensification and peak experiences. For example, some people want to be good 
parents, some other want to be sound in wealth or wisdom, and some others may become 
creative in art and culture. 

 
Maslow's (1970) hierarchy of needs theory adopts an integral approach to education 

and learning. To Maslow, without fulfilling basic physiological needs a student cannot gratify 
his cognitive needs such as education. For example, a hungry student cannot focus on 
learning. Well-accepted, student-friendly and supportive environment can enhance their 
potentiality. For Maslow, without strengthening their self-esteem students will not progress 
academically. 

“A humanistic educational approach would develop people who are stronger, 
healthier, and would take their own lives into their hands to a greater extent. With 
increased personal responsibility for one’s personal life, and with a rational set of 
values to guide one’s choosing, people would begin to actively change the society 
in which they lived”. (Maslow,1970a, p.195) 

 
Methodology 

The study engages a qualitative approach which is appropriate for understanding 
participants’ relationships with specific phenomena, particularly where the situation under 
the investigation is little known. Qualitative research differs because of its ability to present 
the views and perspectives of the participants in a study. Comparing their perspectives may 
be a minor purpose of qualitative study. Thus, the events and ideas emerging from 
qualitative research can represent the meanings given to real-life events by the people who 
live them. Therefore, heuristic approach of qualitative research has been used to analyze 
the different phenomena in this study. 

Ultimately, the goal of this study is to produce recommendations on how to 
overcome the challenges of providing primary education to the tribal children and how 
policy implications can ensure free and compulsory primary education for them. This study 
explored socio-cultural, economic, political and other challenges including limitations of 
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the existing policies. The researcher’s interaction with the participants through interview 
and focus group discussion disclosed different aspects of provocation to furnish primary 
education to the Santal children. 

The sampling procedures of the study implicated two stages that incorporated 
purposive sampling and snowball techniques. In the first stage, a few Santals personally 
approached; following the recruitment of these individuals, the rest of the participants 
recruited using a snowball technique. A total of 10 participants recruited for the interviews. 
Apart from the 5 Santals participants, 1 government official, 1primary school teacher, 1 NGO 
fieldworker, 1 mainstream political leader, and 1 intellectual who have got in touch with 
the Santal on a regular basis, also interviewed to triangulate the data. The researcher spent 
two weeks with the indigenous Santal community in the village of Govindanagar of 
Thakurgaon municipality, in the Thakurgaon district of Bangladesh for close observation. 5 
participants of Focus Group Discussion (FGD) were selected from leading internal and 
external stakeholders of different sectors. 

In-depth Interview (IDI) participants were interviewed in Bengali language as they 
were not familiar with English. The interviews were in semi-structured as the preferred 
strategy because such interviews are designed to bring out the participants’ detailed 
perspectives and experiences on the study topic in their own words. The questions for the 
interviews were open-ended as a characteristic of In-depth Interview (IDI). Open-ended 
questions provided opportunities to explore and retrieve meaningful and rich explanation. 
Apart from the interviews informal conversation before and after the interviews also 
recorded by audio-taped and documented through self-guided shorthand. The audiotapes 
have been transcribed and translated into English from Bengali. Audio-taped interviews 
played back to the participants for verification after each interview session. Following the 
interviews a Focus Group Discussion (FGD) session conducted through online platform with 
the participation of directly involved short-listed stakeholders of providing primary 
education to the Santal children, which has been also recorded.  

10 participants from internal and external stakeholders of the selected Adivasi 
Primary School recruited for the interview. Among them 5 were Santal participants who are 
inhabitants of the Govindanagar Santals Community, one government official, one teacher, 
one NGO fieldworker, one mainstream political leader, and one educationalist. Before the 
interview the outline and objectives of the study was explained briefly. Each participant 
has been clarified for better understanding the importance of the study. After that they 
were informed about the interview process, the method being used in the study, the 
location, the research topic and its goal. The interviews were schedule to conduct from 
March 3 to March 22, 2021. The focus group discussion (FGD) has been conducted through 
messenger group video call where 5 participants were participated. Among the 5 
participants of the FGD session one of them were elected public representative (Councilor) 
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of the District Council, the headmistress of the selected primary school, the president of 
the school managing committee, one female guardian and one male guardian. They were 
recruited before the session and well-informed about the purpose and aim of the study. 

In fulfillment of the aims of this study process, In-depth Interviews (IDIs) as well as 
a Focus Group Discussion (FGD) were conducted by using semi-structured open-ended 
questionnaire. Two types of questionnaire have been used for conducting IDIs: (1) 
questionnaire for the Santal participants, and (2) questionnaire for the external 
stakeholders. The duration of each interview was about one hour and the FGD was 
conducted for about two hours through video call conversation. All the interviews were 
audio-tape recorded for documentation and analysis. The location options for interviews 
were decided by the participants on their convenience; those were: 1) the government 
offices, 2) the discussed school, 3) working places of the participants, or 4) residences of 
the participants and the researcher.  

Before each interview the researcher addressed his personal background and 
described the objectives and purposes of the study. The researcher clarified the process of 
interview and also made the participants understand each and every question by explaining 
them during the interview. As described in the consent letter that during asking the 
questions the participants can answer the question or even can skip answering any of the 
questions. All of the interviews audio-tape recorded and noted from the beginning of the 
each interview as per the conditions of the consent letter. Before each recording the 
conditions were reiterated. After conducting each interview the participants were allowed 
to hear the record and notes were read so that they could confirm their answers. If any of 
the participants denied having audio record the researcher let it be recorded on paper 
through writing.  

The participants of the study answered all the questions in Bengali. When translating 
from Bengali to English cross-language challenges, such as trustworthiness, raised as a 
common phenomenon. In this study verbatim and semantic method of translation was 
used and no interpretation or paraphrasing was done due to defend the original meaning 
of the participant’s speech. As the Santal have their own mother language and Bengali is 
their second language sometimes the researcher could not understand their dialect. In this 
case, the researcher had to take assistance of the local people who were not tribal but 
closely associated with them. The researcher translated and transcript by himself because 
his native language is also Bengali and there were no hurdles to translating the transcripts 
into English. 
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Thematic Analysis Procedure 
 Thematic analysis method was used for understanding and analyzing data for this 
study because the experiences of every participant were decisive. Thematic analysis is a 
critical method of analyzing data for qualitative research which is usually functional to a 
set of texts. Through this method the researcher intimately examines the data to identify 
topics, ideas and patterns of meaning that come up constantly. This method is also 
appropriate for documentation analysis. Therefore, the secondary data were collected from 
printed books, booklets, magazines and journals, government gazettes, official documents 
and newspapers as well as from government websites, institutional websites, online books, 
journals and newspapers. Previous dissertations, research papers and other publications 
related to the focus of this study were also reviewed. 
 Inductive thematic analysis method was used to analyze the data of this study after 
transcription because the primary data was collected to generate themes and unite the 
affiliation between the themes and the findings. The notes and interviews of this study 
were rewritten, drafted and preserved in a Microsoft Word file. In connection with the 
interviews observations, contact information and details inconsistencies were also 
mentioned there. To recognize the relations, categories and existing codes of transcripts of 
the interviews content analysis was used in this study. Content analysis is a research tool 
used to resolve the presence of certain words, themes, or concepts within some given 
qualitative data (i.e. text). Using content analysis a researcher can quantify and analyze the 
presence, meanings and relationships of such certain words, themes, or concepts. 
 
Strength and Limitations of the Study 
 Since the researcher’s previous academic background, as a student of Social Welfare 
he had some internship and field work experience with different NGOs and tribal people, 
he could manage to build up rapport with the participants easily. He could realize the 
expressions, thoughts and comments of the tribal participants. On the other hand, being a 
civil servant in profession with more than fifteen years experience in policy implementation 
and policy making area the researcher could understand the pros and cons of the existing 
policies related to education. 
 As the researcher was studying in NIDA, Bangkok and he was a TICA scholarship 
holder and the context of the study was Bangladesh he had to take permission from both 
authorities to fly back to Bangladesh to collect data. A notable limitation of the study was 
that the researcher cannot speak or understand Santal language and had limited knowledge 
about the sociological and ecological condition of the tribal community. For this reason 
the aid of an interpreter was availed. Another limitation was that, due to the pandemic 
situation the researcher sometimes could not meet the participants in person and hence 

https://www.scribbr.com/methodology/qualitative-research/
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some interviews and the focus group discussion were conducted through video call; the 
researcher did not get a chance to observe the participants physically during that time. 
 
Findings of the Study 
 The Santal are one of the major and ancient ethnic groups in the Indian 
Subcontinent (Cavellaro and Rahman, 2017). They are the largest tribal group who lives 
commonly in the north-western plain land of Bangladesh; largely seen in the northern 
districts Dinajpur, Naogaon, Thakurgaon and Panchagarh (Ahmed, 2010). As the Santal are 
the leading tribal group in Thakurgaon district, this district has been selected as the research 
location of the study and the Santal Govt. Primary School of Govindanagar area under the 
Thakurgaon Municipality has been chosen for its historical background and typical nature 
of learning system. About 1200 Santals have been living in Govindanagar area from the 
historical period of time. The Catholic Church of Thakurgaon established a primary school 
there named St. Mary’s Primary School in 1964 to educate the poor Santal Children. In 
1979, the school has been shifted near the Santal community of Govindanagar area with 
the contribution of 47.5 Decimals of land gifted by four Santal owners named Somi Tigga, 
Biroshi Topo, Alsemo Kerketa, and Mangu Orao; and the school renamed as Adivasi Primary 
School. The school became a government primary school in 1985 and registered as Santal 
Govt. Primary School. Now, more than 70% students of this school are from the Santal 
community. 
 The collected information of the study has been analyzed thematically and the 
findings have been addressed in two sections: firstly, the challenges of providing primary 
education to the tribal children like the Santal and finally, the existing public policy options 
to ensure primary level education for them.  
 
Challenges for Providing Primary Education to the Santal Children: Findings 
 The In-depth Interview (IDI) sessions were conducted with 10 participants, 5 of them 
were Santals of Govindanagar area (Ward No. 9) of Thakurgaon Municipality whose children 
were either studying in the selected “Santal Govt. Primary School” or already dropped-out 
before completing primary education. Among the rest 5 participants, one government 
official, one assistant teacher of the selected school, one NGO fieldworker, one mainstream 
political leader, and one educationalist, who have got in touch with the Santal. The 
questions in the questionnaire for the tribal respondents were about their profession, 
income, educational qualification, number of children and their education, attitude and 
support to educate the children, problems faced to send them school, support from the 
school, community government for educating them, and their expectations regarding this 
issue. Informants from other than Santals were asked about their experience and opinion 
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about the challenges and government initiatives for ensuring primary education to the 
Santal children.  
 The only Focus Group Discussion (FGD) session was conducted with 5 participants 
where the head mistress of the Santal Govt. Primary School, president of the school 
managing committee of the School, elected councilor of the District Council, one male and 
one female Santal guardians were participated actively. The discussion questions were 
related to primary education scenario in the Santal community and the school, basically 
on access to primary education, enrollment and schooling. Analyzing participants’ opinions 
the following surveillance could sum up the situation.  
 In the past, Santal children used to help their parents in the farm or household 
works and did not go to school. This picture has changed rapidly in the recent past and 
most of the Santal children go to school now. It is estimated to be about 90% Santal 
children go to school because of increasing parents’ awareness about the importance of 
education (Sharif, 2014). Now the Santal parents want to see their children at least 
completion of primary level education and even get admitted to secondary school. 
Regarding this issue, the researcher found some arguments from the participants such as: 

 
“Now almost all Santal children go to primary school.” (One of the Santal guardians) 
“Santal Children come to school regularly and they are more attentive to the class 
and passionate for education than it was before.” (Assistant teacher of Adivasi 
Primary School) 
“Nowadays you will find a few Santal children assisting their parents’ job during day 
time” (NGO fieldworker)   

 
 All of the participants of the Focus Group Discussion also agreed with the IDIs 
despondences’ arguments. Therefore, it can be assumed that the literacy rate and 
percentage of school going among the Santal children is increasing day by day. 
 Concerning expectations about education, all participants of IDIs and FGD as well as 
researcher’s observation disclose that the new generation of the Santal are passionate 
about education and regard it as the key means for humanizing their socio-economic 
condition. They have come to realized that education is the only way to bring improvement 
in their life, society and future generation. This view reverberated in most of the 
respondents’ tone during interviews and FGD sessions.  
 Despite of the eagerness for education among the Santal, there is the conflicting 
perception that their children do not get pleasure from the educational opportunities they 
call for and be worthy of. This contradictory outlook as they point out the quality of the 
education they deserve, the dropout from the schools and the substandard performance 
of many Santal children in school are discussed below. One of the participants and mother 
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of a school going child shared her sensitivity about her son’s education in her own words, 
“We both are illiterate; so we cannot help him doing homework.” The Santal children face 
a lot of obstructions in their community and in school as well. It is revealed that although 
most of the Santal children enroll in government primary schools some of them go to non-
government primary schools that are run by the NGOs or Christian missionaries because of 
getting midday meal, stipend, extra care from the teachers and so on. 
 Almost all the participants of the interviews mentioned and FGD group members 
concurred that lack of education opportunities and low literacy rate in the Santal 
community are the main challenges to the advancement of the Santal. According to 
respondents’ opinion, dropout of children from primary level is the root of these 
challenges. According to the Primary School Annual Survey, 2020 of the Directorate of 
Primary Education, 17.9 percent of primary students dropped out in 2019 in Bangladesh 
and the rate for boys was 3.5 percentage points higher than girls (DPE, 2020). The dropout 
rate differs among the tribal groups; it is highest in the Santal (49%) and lowest in the Orao 
(27%) (Sarker & Davey, 2009).  
 
Discussion 
 By analyzing the data the researcher found some major challenges in providing 
primary education to the Santal children. The challenges that revealed through this study 
are as follows:  
 (1) Language Dilemma: All the Santal and the teacher respondents (70%) in 
interviews argued that Santal children falls in trouble with medium of education at the 
beginning of going to school. As their mother tongue is Santali (native language of the 
Santals) Santal children cannot understand teachers’ instructions and their classmates’ 
conversation, cannot read the books and cannot write anything because the medium of 
the primary schools is Bengali. Therefore, newly admitted Santal children face troubles in 
following lessons and participating in class work. The Santal respondents added with their 
opinions that the situation is improving day by day because now parents are also speaking 
in Bengali language while talking to each other in family environment.   
 (2) Lack of Tribal Friendly School: As the Santals live with the mainstream people 
their children become minor in the schools. Sometimes they find themselves to be 
mistreated, abused and inaccessible in the school environment. One of the Santal 
respondents expressed: “Sometimes teachers do not pay attention to our children”. 
Another Santal respondent told that their children cannot enter teachers’ room to get extra 
learning support from them. She added, lack of friendly environment in the primary schools 
is one of the root causes of drop-out. Even though the head mistress during FGD denied 
their complaints the key informants informed that the problem is partially true.  
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 (3) Lack of Awareness of Parents about Education: Most of the Santal parents are 
not conscious about their role and responsibility about creating a favorable environment 
to guide their children to go and continue to school. 100% respondents of the study are 
totally concurred in this issue. While some parents have a little realization about children’s 
education, most of them are not conscious in this matter at all. They do not realize the 
necessity of education for their socio-economic improvement and for the betterment of 
their future generation. 
 (4) Lack of Support from the Family: Most of the Santal parents are illiterate and 
they do not understand the importance of education rather than working in the field. They 
believe that, even if their children become higher educated they will not get a good job. 
All of the respondents concurred that, most of the Santal children do not get support from 
their family. Two Santal respondents expressed that most of the Santal parents are often 
careless about their children’s study and even they do not have enough money to seek 
extra care from private tutors for their children. 
 (5) Drop-out for Loss of Interest to Education or School: All of the respondents 
agreed that drop out cases are still significant in case of the Santal children, but the 
percentage is much lower than before. They argued that loss of interest in school is the 
main cause behind this and they lose their interest due to different language of tutoring, 
ignorance faced in school and lack of inspiration from family.  
 (6) Poverty: Poverty is one of the foremost barriers to education for underprivileged 
communities. It creates obstacles in the way of entrance and carries out in school. Even 
though primary level education is totally free of cost in government primary schools in 
Bangladesh parents have to spend money for children’s learning materials, school uniform, 
food, and private tutors. The poor Santal parents do not have ability even to bear those 
expenses. One Santal respondent said, “Without meal day long grade students become 
hungry and they cannot concentrate on class. The poor Santal parents cannot provide food 
and other educational support to them, thus the children drop out from school.” Another 
said, “Traditionally, Santal young boys used to help their parents’ economic works and 
chores and girls of working parents stay at home to look after their younger siblings and do 
household jobs. They do not get chance to go to school.” The male Santal guardian in the 
FGD said, “I work in a poultry farm as a day labor. I cannot meet up the basic needs of my 
family. How can I provide education to my children?” This is how, poverty upsets Santal 
children’s education in dissimilar ways.  
 (7) Early Marriage: Early marriage is a general problem for underprivileged people 
in Bangladesh, but it appears to be more prevalent among the Santals. Respondents argued 
that traditionally, most Santal girls are bound to get married in adolescents as well as the 
boys also get married early and this is another obstacle to their continuation in primary 
school.  
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 (8) Alcoholic Addiction: The Santals used to prepare home-made alcohol and drink 
regularly. This addiction to alcohol creates adverse impacts in family and in carrying out 
parental responsibility, and impedes education of Santal children in many families. Most of 
the respondents of IDIs and FGD considered alcoholic addiction as one of the vital 
challenges for ensuring primary education to the Santal children. As the head mistress of 
“Adivasi Primary School” during FGD mentioned, “Sometimes we find some students come 
to the class with bottle of wine. Of course, addiction to alcohol reflexes on their study as 
well as other students’. ” The political representatives participated in IDI and FGD also 
argued that Santal’s traditional culture of addiction to alcohol is a barrier to providing the 
children primary education.  
 
Policy Option for Providing Primary Education to Tribal Children 
 In the article 17(a) the Constitution of Bangladesh states clearly how the state 
should provide education to all children without making any discrimination, “…establishing 
a uniform, mass oriented and universal system of education and extending free and 
compulsory education to all children to such stage as may be determined by law” (MoE, 
2000).  
 
Table 2 Key Statements of the Constitution of Bangladesh related to education for all 
 

Location Descriptions Themes 
Section 17(a) Establishing a uniform, mass-oriented and 

universal system of education and extending 
free and compulsory education to all children 
to such stage as may be determined by law 

Determining 
education for all  
by law 

Section 17(b) Relating education to the needs of society and 
producing properly trained and motivated 
citizens to serve those needs 

Considering education 
as a basic need 

Section 17(c) Removing illiteracy within such time as may be 
determined by law 

Alleviating illiteracy by 
law 

 
 With many other countries, Bangladesh has agreed with and signed to the 
declaration of Education For All (EFA), the Salamanca Statement and Framework for Action 
on Special Needs Education, and the Dakar Framework for Action in which education is to 
be provided to all children with an inclusive approach (UNESCO, 2000). In addition, 
Bangladesh also promised to achieve Sustainable Development Goals (SDGs) by 2030. For 
achieving the goal Bangladesh government has introduced numbers of acts, laws, policies 
and regulations including Compulsory Primary Education Act, 1990, National Education 
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Policy for the Disabled, 1995, Bangladesh Persons with Disability Welfare Act, 2001 and 
National Education Policy, 2010. 
 
The Compulsory Primary Education (CPE) Act 1990  
 The Compulsory Primary Education Act (CPE) has been enacted in Bangladesh in 
1990 as a part of fulfillment of the agreement with the education for all (EFA) declaration. 
This act declared primary education compulsory and free for all children without 
discriminating by gender, religion, race or ethnicity. According to this act if parents do not 
send their children to school they will be finned.  
 
Table 3 Key Statements of the Compulsory Primary Education (CPE) Act 1990. 
 

Location Descriptions Themes 
Section  
2(e) Definition 

"Child" means any boy or girl between 6 and 
10 years. 

Included tribal child 

Section 3(1) In the areas where primary education shall 
be obligatory no person shall keep children 
engaged in such occupations as may prevent 
them from attending a primary education 
institute for the purpose of receiving primary 
education 

Obligation to primary 
education  

Section 6(2) If any guardian fails three times in a row to 
comply with an order given under section 5 
(7), he shall be punished with a fine of not 
more than 200 Takas. 

Punishment to parents 
for the absence of their 
children in primary 
school in order to 
prevent drop out 

 
 
National Education Policy (NEP), 2010 
 The national education policy of Bangladesh was approved by the Parliament in 
December 2010. This policy is an official commitment of the government towards achieving 
the goals of “Education For All (EFA)”. The National Education Policy, 2010 calls for every 
child in education. It emphasizes on equal opportunity of education for all including the 
backward groups of people like the tribal (Education Policy, 2010). Several objectives of this 
policy indicate to promote the education of the tribal. 
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Table 4 Key Statements of the National Education Policy (NEP), 2010 
 

Location Descriptions Themes 
Objective-22 Bringing all socio-economically disadvantaged 

children into education including street children 
Tribal children are included 
as disadvantaged 

Objective-23 Ensuring the scopes of development of cultural 
and linguistic characteristics of all the indigenous 
and ethnic groups in Bangladesh 

Linguistic characteristics of 
the tribal 

Chapter-2  
(p. 5, 8)  

-Facilitate learning of indigenous and ethnic groups 
in their mother languages when they are at 
primary level 
-Ensure the availability of teachers from ethnic 
groups 

-Learning through tribal 
language 
 
-Recruitment of teachers 
from tribal people 

Chapter-4  
(p. 13) 

Alleviate discriminations among various socio-
economic, ethnic and socially disadvantaged 
children 

Reducing discrimination 

Chapter-24 
(p.58) 

Assist teachers to acquire efficiency to deliver 
lessons to students from disadvantaged and 
ethnic community and disabled learners by 
considering their needs 

Professional learning, 
Inclusive practice 

 
Primary Education Development Program (PEDP) 
 Primary Education Development Program (PEDP) is an umbrella program of 
Bangladesh government to improve primary education. The main focus of the program is 
to achieve the gross enrollment rate in primary education. The purpose of this program is 
to address the needs of the marginalized groups of children in a limited manner”. The 
framework included four specific target groups to bring them into regular classrooms: 
Gender, children with disabilities, children from ethnic background and children from 
vulnerable group. Action plans for this framework was consisted of number of activities 
from language support for tribal children, modifying school environment for students to 
stipend program. 
 The education system of Bangladesh is extremely centralized as the government 
plays the central role in both policy making and implementation regarding all forms of 
education. To carry out the promises of the above mentioned education policies few 
initiatives has been taken for primary education for all children. However, the impacts of 
those initiatives in terms of ensuring primary education for the tribal children have not 
assessed noticeably because of limited study. Although policies related to primary 
education in Bangladesh have marked with few milestones towards increasing literacy rate, 
establishing free and compulsory primary education for all, and right to access to education 
for the mainstream children but no special program has been introduced yet to educate 
tribal children. 
 



21 
 

 
 

Conclusion 
The Santal, being a major tribal group, is diverse from the mainstream population 

as well as other tribal groups in terms of their origin, culture, profession, food habit and 
socio-economic condition. They depend on the natural resources and agriculture-based 
professions for their livelihood. Although the Constitution of Bangladesh treats its entire 
citizen equal manner, the rights of Santals are sill overlooked in the case of fulfillments of 
their basic demands of education, health care, employment, etc. Because of 
industrialization tribal communities including the Santals are losing their moveable and 
immoveable properties day by day. Even though there is a quota system exists in 
recruitment for public services to take the backward tribal people on the main track, the 
Santals are not qualified enough to reach the level to enjoy quota facilities. For this reason, 
tribal communities including the Santals need more comprehensive cooperation to walk 
together with the mainstream people. In this connection it can be said that, there is no 
alternative other than educating their future generation. The government should introduce 
different inclusive and exclusive policy to educate Santal children as well as to create 
multiple sources for generating income, to eliminate social discrimination, and provide 
them equal opportunity to avail all the benefits offered by the state.  

This study is mainly put an effort to determine the challenges and to examine the 
policy options in ensuring primary education to the tribal children of Bangladesh like the 
Santals. From the findings of the study, it is clear that the Santals are different from the 
mainland people in terms of their tradition and culture and in many ways. As their socio-
economic and political aptitude is lesser than the mainland people, adaptability to the 
changing world and willingness to change their life pattern is also time-consuming. Only 
education can make them about-turn in all aspects. From this realization, the 
recommendations of this study should be taken into consideration to build a better 
Bangladesh where “no one left behind”. Further research may discover some more 
imperative guidelines which may help to upgrade the life standard of the Santals. 
 
Recommendation 

The determination of this study was stated in the two research objectives. The first 
one was to find out the reasons that turning away the tribal children of Bangladesh to 
receive and continue primary education and the barriers for the government to provide 
them free and compulsory primary education. And, the second one was to examine 
whether the existing policies related to education are self-contained to make certain 
primary education among them.  
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The results revealed that language dilemma, lack of awareness, lack of support from 
the family and other socio-economic factors such as poverty, alcoholic addiction, early 
marriage, lack of tribal-friendly school and lack of interest in education are account for the 
low rate of enrollment and continuation of Santal children in the primary school. By 
examining the existing policies the researcher found that although the policies related to 
primary education in Bangladesh have marked with few milestones towards increasing 
literacy rate, establishing free and compulsory primary education for all, and right to access 
to education for the mainstream children, the policy implications are not sufficient enough 
for educating the tribal children. Decisively, this chapter will initiate practical implications 
and areas for further research. 

By analyzing the findings of the study the researcher gathered the following 
recommendations that might be helpful to realize and improve the situation: 

(1) A plan of action is extremely needed in order to implement the commitments 
regarding tribal children’s education of the National Education Policy, 2010 as well 
as to achieve the goal-4 of the SDGs. The Primary Education Development Program 
(PEDP) can be enacted properly and special initiatives under PEDP should be 
undertaken for educating tribal children like the Santal.  

(2) Introducing special scholarship programs for Santal and other minority tribal children 
will encourage them to continue education. Flexible rules and requirements for 
Santal children should be applied to include them in the primary education stipend 
programs. 

(3) Direct and active participation of the Santal scholars/educated persons should be 
involved in developing textbook materials in the Santali language to provide 
culturally appropriate teaching/learning materials for concerned teachers and 
students. 

(4) A numbers of government primary schools should be established in the Santal 
inhabited areas, and the medium of instruction of those schools should be Santali 
language with gradual transition to Bengali. Sufficient Santal-speaking teachers 
should be recruited and they should be deployed to Santal inhabited areas for 
teaching support to Santal children. 

(5) Introducing adult education and awareness raising programs for tribal parents can 
restrain problems and issues regarding child education and development, 
consequences of alcohol addiction and other social and human development 
issues.  

(6) Local government bodies, social service agencies, NGOs, civil society and voluntary 
organizations should initiate awareness building programs in society for creating 
empathetic and harmonious outlook towards the Santal and other tribal groups. 
Print, electronic and social media can play vital role in this respect. 
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(7) Government policy-makers and functionaries, NGOs, human rights agencies and civil 
society members should play exemplary role for preventing persecution, social 
inequity, and other human indignity to which the Santal people are subjected.  

(8) To up-to-date teachers’ knowledge, change their attitude, interest and area of 
practice, content regarding the ethnic communities can be included in the teachers’ 
training modules and rigorous follow up and monitoring should be ensured in this 
regard. At the same time, to bring about change in Bengali children’s mindset and 
attitudes, content of lessons in text books, teachers’ guide and teacher training 
materials as well as practices should be reviewed. 

(9) For alleviating poverty and socio-economic protection policies, laws, regulations and 
programs related to the Santal community should be reviewed. Independent 
research should be conducted in order to undertake appropriate counteractive 
measures. An integrated strategy combining adequate income support, inclusive 
labor market practices and access to quality services can give attention to the Santal 
workers in the labor market. 

(10) International community can support to deliver on commitments to tribal education 
through policy advocacy and sensitization initiatives, with particular focuses on- 

▪ relocating authority and resources for education delivery of the tribal children to 
the local government bodies; 

▪ reinforcing local capacity for locally relevant, participatory education which values 
tribal cultures and languages;  

▪ prioritizing flexible and tolerable methods for all educational programs to ensure 
quality integrated education for the tribal people; 

▪ introducing mother tongue based multilingual education through the government 
system; and 

▪ involving tribal led institutions in policy making process of the government. 
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Trust in Civilian Governments of Myanmar: A Comparison between the 
USDP and the NLD Governments 

 

Thawdar Lwin* 

Abstract 

 The purpose of this study is to examine trust in the NLD government led by Aung 
San Suu Kyi in comparison with the USDP government led by Thein Sein from the 
perspectives of social trust, political trust, democracy and trust, and corruption and trust. 
This study uses qualitative research methodology grounded on documentary research for 
data analysis, particularly the Survey reports by PACE, Asia Foundation and Asia Barometer 
survey. Based on the results of these survey reports, the finding of this study indicates that 
although it is undeniably true that trust in the NLD government compared with the USDP 
government got developed in all aspects of trust examined in a general sense, both 
governments are mostly losing trust and support of ethnic people from states. Finally, this 
study concludes by arguing that both successive governments failed to achieve 
considerable public trust, particularly trust of ethnic people, which is substantially essential 
in building a developed, federal union and achieving full democratization and long-lasting 
peace while being in transitional democracy. 

 

Keywords: trust, NLD, USDP, democracy, peace, and corruption 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
* Master of Public Administration, Graduate School of Public Administration, National Institute of 
Development Administration 



28 
 

 
 

Introduction 

It is commonly acceptable that trust evolves as one of the most important 
foundations for a government to govern without coercion (OECD, 2013). So, it is arguable 
why trust in government does matter for a democratic government. Trust matters for a 
democratic government as it appears as one of the key components upon which the 
legitimacy of the government is established and enhanced (Braithwaite & Levi, 2003; 
Hetherington, 1998). Trust in government plays a crucial role for legitimate regimes since 
the political actors of democratic institutions perform as representatives of people who 
transfer their sovereignty to the former in a democratic administration (Tanny & Al-
Hossienie, 2019). Trust in government also constitutes people’s evaluation of government 
performance on whether its performance is in line with normative expectations that people 
have for the government (Levi and Stoker 2000; Miller and Listhaug, 1990). When its 
performances do not meet the public’s expectations, people have enlarging skepticism 
towards the government, concurrently promoting distrust to the competency of the 
government (Tanny & Al-Hossienie, 2019).  

Since 2010, Myanmar has undergone a democratic transition (The Asia Foundation, 
2014). Since then, people’s strong preference and expectation for democracy has been 
high, particularly since the election of democracy icon Aung San Suu Kyi as State Counselor 
(Welsh, & Huang, 2016). A package of political, economic and legislative reforms, and the 
incredible peace process that was initiated by the USDP government and continuously 
implemented by the NLD government buttressed people’s support and trust in the 
government (Stokke, Win and Aung, 2015; Nilsen, 2013). The initiatives consequently gained 
domestic and international legitimacy that saw the suspension of international sanctions 
against Myanmar and escalated expectations and positive perceptions in Myanmar for 
continuous progress (Stokke, Win and Aung, 2015; Nilsen, 2013).  

This study describes Myanmar’s political development, background of main political 
parties that represent the core origins of both USDP and NLD governments, and nature of 
peace process and ethnic antagonism in Myanmar in section 1. In section 2, the study gives 
literature review on trust in government, and examines trust in the NLD government in 
comparison with the USDP government from the perspectives of social trust, political trust, 
democracy and trust, and corruption and trust. Section 3 outlines the methodology and 
research design grounded on a documentary-based study using qualitative approach for 
data analysis. Section 4 presents the finding of the study. This study finds that both 
governments are mostly losing trust and support of ethnic people from states although it 
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is undeniably true that trust in the NLD government compared with the USDP government 
got developed in all aspects of trust examined in a general sense. In section 5, this study 
concludes by arguing that both successive governments failed to achieve considerable 
public trust, particularly trust of ethnic people, which is substantially essential in building a 
developed, federal union and achieving full democratization and long-lasting peace while 
being in transitional democracy. 

1.2 Research Objectives 

1. To briefly explore democratization of Myanmar since Thein Sein led administration 
until Suu Kyi’s administration 

2. To examine and compare the level of trust between the NLD government led by 
Aung San Suu Kyi and the USDP government led by Thein Sein  

3. To provide insightful recommendations for building developed, federal union and 
achieving truly democratic Myanmar.  

 
1.3 Myanmar’s political development  

Since the victory of Union Solidarity and Development Party (USDP) led by Thein 
Sein in the 2010 general election, Myanmar had experienced political transformation 
towards peace, development and democratization. President Thein Sein initiated the 
reform agenda for political, socioeconomic, administrative and legislative reforms, easing 
media censorship, releasing political prisoners, holding by-elections, which saw Aung San 
Suu Kyi led NLD party elected in the 2012 by-elections and subsequently in the 2015 
general elections; and liberalizing the economy (Stokke, Win and Aung, 2015; Nilsen, 2013). 
Thein Sein brought about hopes for peace in a way that he could shape a new peace 
initiative that ended with the Nationwide Ceasefire Agreement (NCA) singed by eight of the 
fifteen ethnic armed organizations (EAOs) in 2015 including major EAOs such as the Shan 
State Army – South, the Shan State Army – North, CNF and KNU (Bunte, Koller and Roewer, 
2020). From the positive perspective, these reform initiatives, nevertheless, gave the 
political space for the leader of NLD party, Suu Kyi in the parliaments (Bertelsmann Stiftung, 
2020).  

1.4 Background of Main Political Parties 
In June 2010, the military government created the USDP, one of the two dominant 

parties and a successor of the former USDA that was the government sponsored party to 
represent the interests of the military and ensure the military regime’s legitimacy (Tun, 
2011). The USDP led by Thein Sein, who was a former high-level military official, won a 
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majority of the seats in the November 2010 election (The Burma Fund UN Office, 2011; San, 
2010). The most dominant opposition party, NLD with its union-wide organizational 
structure and capacity, was arisen from the pro-democracy nationwide movement with the 
leadership of Aung San Suu Kyi  (Stoke, Win and Aung, 2015). Political parties in Myanmar 
are categorized by political cleavages between parties built upon authoritarianism derived 
from historical legacy or democracy and parties representing Burma or ethnic notions of 
the nation (Stokke, Win & Aung, 2015).  

1.5 Peace Process and Ethnic Antagonism 
The rationale for decade-long conflicts between the government (military) and EAOs 

can be traced back to the historic disagreement upon the drafting of the 2008 constitution 
that led to the intensifying antagonisms for both sides. Dating back to the periods of drafting 
the constitution (1993 - 2007), there were no opportunities for ethnic delegates to shape 
the drafting process. That was evident when the KIO’s 19-point proposal dealing with the 
reintegration of the union based on the 1947 Panglong agreement, the inclusion of 
democratic rights and political equality for all nationalities, and the right to internal self-
determination for all member states of the union was rejected (Bareen and He, 2020). Due 
to their historical grievances, most of the major EAOs including the KIA, KIO, MNDAA, TNLA, 
UWSA and AA are not signatories to the 21st century Panglong Agreement launched by Suu 
Kyi that was transformed from Nationwide Ceasefire Agreement (NCA) (Nilsen, 2013). Thus, 
the peace process remains ambiguous (Bunte, Koller and Roewer, 2020).  

2. Literature Review  

2.1 Trust in Government  

Nyhan R.C. (2000) defined that trust is the degree of confidence that a person show 
a lot of respect for others. In this regard, people believe that others whom they trust will 
protect their welfare and will not exploit them (Baier, 1986). Cheema and Popovski (2010) 
noted that trust represents citizens’ expectations of the government with regard to how 
the government should function and interact with citizens. Accordingly, trust in government 
refers to citizens’ confidence in the ethnical and fair performance of a government (OECD, 
2013). Trust can be understood in social and political terms.   
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2.2 Social trust  
Social trust occurs when people trust each other under the context of members of 

a community (Cheema and Popovski, 2010). Social trust exists in interpersonal relationships. 
Putnam’s theory of social capital explained that the interpersonal trust among its members 
and civic engagement in a society contributes to the development of overall social trust in 
that society (Putnam, 1995, 2000). Engagement in various civic groups has a positive 
relationship with trust in government (Rosenstone and Hansen, 1993; Axelrod, 1984). 
Previous studies showed that citizens who engaged in politics exemplify higher levels of 
trust in government than those who do not (Rothstein, 2001). 

Political participation and engagement in civic groups promote social capital such 
as trust, interaction and cooperation that in turn stimulates the development of democracy  
(Almond and Verba, 1963). Saluja, S. et al, (2020) added that meaningful and constructive 
civic engagement contributes to ensuring inclusive and accountable governance that 
support Myanmar’s transition to democracy and long-lasting peace. Thus, both civic and 
political engagement and interpersonal trust are underlying elements for a democratic 
society. Particularly for Myanmar, which has a deeply divided multi-ethnic and multi-
religious community, social trust is a foundation to find common morals. Therefore, this 
study explores social trust based on two criteria: people’s civic and political engagement 
and interpersonal trust to examine trust in governments of Myanmar.  

In Myanmar, the political transition from military rule to democracy since 2010 
provides an opportunity for people to engage in social contact. The reforms made by the 
Thein Sein led USDP government widened the space for civil society associations (Saluja, S. 
et al, 2020). However, since 2010 civic engagement practices in Myanmar have been 
relatively small. The finding of the 2014 Asia Foundation survey indicates that more than 
half of people participated in social club, religious association, women association and 
CBO/NGO (Figure 2.2.1). Despite the political liberalization under the USDP government, 
some restrictions in political freedoms still remained in place. In fact, federalism debates 
were banned until after 2010 (Breen and He, 2020). There was no data available for political 
participation during the USDP government.  

The situation changed in a more positive way during the NLD government. The 
partial political liberalization and democratization of the NLD government open spaces for 
public deliberation on federalism to people’s social and political life (Breen and He, 2020). 
People tend to be more interested in politics and participate more in social and political 
activities (PACE, 2019). The finding of the 2019 PACE survey indicated that more than half 
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of citizens joined at least one activity among civic activities such as social service groups, 
worker associations, sports groups and cultural groups (figure 2.2.2). Likewise, nearly half of 
people engaged in at least one activity among various political activities such as community 
gatherings, meetings with government representatives or MPs, meetings on civic education, 
signing petitions, or protests and demonstrations (figure 2.2.3). Overall, civic and political 
engagement under the NLD government became more developed compared to the USDP 
government. 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.2.1 Citizens’ participation in social associations/organizations  
                 (the 2014 Asia Foundation Survey) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.2.2 Citizens’ participation in civic activities (the 2019 PACE Survey) 
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Figure 2.2.3 Citizens’ participation in political activities (the 2019 PACE survey) 
 
The interpersonal trust is particularly low during both the USDP and the NLD led 

governments. This raises a question as to why the interpersonal trust is still low even after 
the liberalization of the country both politically and economically. It is interesting to note 
that interpersonal distrust still remains relatively high until the NLD government (figure 
2.2.4). Breen and He (2020) argue that in deeply divided societies like Myanmar, which is 
composed of multi-ethnic, multi-religious and deep-rooted racial factions, political 
cleavages and internal conflicts, there is often a lack of trust in intergroup. Contentious 
factions in Myanmar’s Bamar-dominated society in which around two thirds of the 
population comprise Burmese are built around ethnicity, national identity and religion (He, 
2013, 2015; Breen, 2018b; Smith, 1991; Taylor, 2009). As a matter of fact, ethnic conflicts 
and political cleavages are due to the different perspectives between two groups: the 
majority Bamar and the minority ethnic nationalities (Bareen and He, 2020). These 
contentious issues are the reasons why there still remains interpersonal distrust in divided-
society in Myanmar, which could not still be resolved by the successive governments until 
now.  
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Figure 2.2.4 Levels of interpersonal trust  
 

2.3 Political trust  

Political trust refers to citizens’ recognition of the government, its institutions and 
the individual political leaders as trustworthy, fair, honest and efficient (Cheema and 
Popovski, 2010). The first category of political trust is macro-level or organizational trust 
that can further be grouped into two subcomponents of diffuse or system-based as well as 
specific or institution-based trust. Diffuse or system-based political trust depends on the 
people’s confidence towards the performance of the overall political system and regime 
whereas specific or institution-based political trust refers to citizens’ trust towards political 
institutions including the parliament or the military (Miller, 1974).  Micro-level or individual 
political trust, another category of political trust, represents trust toward individual political 
leaders based on a person-oriented perspective. This trust appears when citizens regard 
the government as trustworthy (Citrin, 1974). Rondinelli and Heffron (2009) notes that 
dedicated and inspirational political leaders can enhance people’s trust in government. 
Based on these components of political trust, this study focuses on micro-level trust in 
political leaders and macro-level trust in political institutions.  

Examining trust in political institutions and leading political leaders helps 
understand a variance in people’s confidence towards them, particularly trust between the 
USDP and NLD government. Generally, public trust levels in political leaders and institutions 
under the NLD government have increased for every institution in comparison with the 
USDP government (compare figure 2.3.1 and figure 2.3.2). However, there is a significant 
difference in public trust for State Counselor between people from States (states where 
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ethnic minorities reside) and people from Regions (Regions where Bamar majority live) 
despite Myanmar citizens generally recording the highest level of trust in State Counselor 
among other political institutions. It indicates that people from states have less trust in the 
State Counselor than those from regions (Figure 2.3.3). Similarly, people from states tend 
to show less trust in the military while having more confidence for Ethnic armed 
organizations (Figure 2.3.3).  

 

Figure 2.3.3 Trust in political institutions (States Vs Regions) 

Why do ethnic people from states have less trust in the military compared to EAOs 
and in State Counselor than Bamar people from regions? This can be explained by a 
lackluster peace process and the military’s brutal abuse on ethnic people in States (Nilsen, 
2013; Frontier Myanmar from an interview with General Htun Myat Naing, 2019). Arakan 
Army Major General Tun Myat Naing said, “ It is not in the last one or two years that they 
have been committing war crimes, but for the last 70 years. No one knows that there have 
been many crimes being committed by the military in Shan State, Kachin State and Shan 
State. Even now the world comes to know because of the Rohingya crisis because of the 
charge from the International Criminal Court. While they are being charged at ICC, they are 
committing crimes in Rakhine State” (from the interview with Arakan Army Major General 
Tun Myat Naing, Frontier Myanmar, 2019).  
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Suu Kyi’s cautious stance on ethnic and religious issues might decline her legitimacy 
among the ethic groups (Stokke, Win and Aung, 2015). The matter of the fact is that she 
stood for the military in the case of genocide crimes against the Muslim Rohingyas in 
northern Rakhine state at the International Court of Justice (ICJ) (Kipgen, 2020). Her stance 
even questioned whether the NLD stood only for its Bamar ethnic majority since the NLD 
is a strong ethnic Barmar-dominated party in the political domain (Bunte, Koller and Roewer, 
2020). General Htun Myat Naing, the Commander in Chief of the Arakan Army in Rakhine 
State that has been rebelling against the military and the government said that, “currently 
the central government is not managing the states in a federal manner. We are cautious 
about believing in a peace deal during her government, as the military’s influence continues 
to play a crucial role in the peace process. The country’s president must have total 
authority over the military” (from the interview with Arakan Army Major General Tun Myat 
Naing, Frontier Myanmar, 2016). This is reflecting ethnic people’s deep perceptions and 
their declining trust in the State Counsellor.  

Here comes to evaluate the performance of the USDP and the NLD parties under 
the context of political institutions. Political parties are of critical importance in 
democratization and vice versa, democratization depends on political parties that can 
represent people's interests (Stokke, Win and Aung, 2015). In a new democracy like 
Myanmar, the successful democratic transformation is highly dependent on popular 
representation that makes democracy real and meaningful to people (Stokke, Win and 
Aung, 2015). In this regard, the two main dominant political parties play a critical role in the 
representation of people’s interests in Myanmar.   

Some argued that parties in new democracies are ineffectively institutionalized, and 
pose weak popular representation (Mietzner 2013). Both the USDP and the NLD parties have 
weak organizational development, which is mainly due to high dependence on personalism 
in party politics. While the NLD relied on its influential leader Suu Kyi to gain popular 
support, the USDP depends on the Thein Sein’s popularity due to his reform agenda (Kyaw 
Yin Hlaing, 2010; Lintner, 2011). Therefore, poor party organizations and strong personalism 
lessen their procedures and functions representing people. Ethnic parties, on the other 
hand, also face difficulties to politically represent ethnic constituencies due to low levels 
of party organizations and poor capacity. Eventually, ethnic parties are losing support 
(Stoke, Win and Aung, 2015). Thus, almost all the parties in Myanmar have weak 
interconnection with local communities (Kempel, Sun and Tun, 2015). According to the 
2020 PACE survey, about half the people expressed that no political party represented their 
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interests or did not know which did.  

Nevertheless, compared to the USDP, the NLD has stronger signs of 
institutionalization regarding recognition and value coherence. The NLD has a clear identity 
among the public. Emerging from a mass movement of democracy, the NLD party lays its 
strong emphasis on democracy, human rights as well as freedom. On the other hand, the 
USDP is uncertain as to what the party’s true standpoint is, and its connectivity with the 
military rulers, who are notorious for past abuses, declines the party’s reputation (Stokke, 
Win and Aung, 2015). Therefore, people tend to have a more positive view on the NLD 
Party than the USDP party. According to the findings of the 2020 PACE Survey, almost two-
third of the citizens showed that they had more positive views of the NLD than the USDP. 
Moreover, about one-third of the citizens indicate that the NLD was the party, which most 
closely represented their interests and views, than the USDP party.  

2.4 Democracy and trust  
The functioning of democracy matters for trust in government (OECD, 2013).  Brehm 

and Rahn (1997) noted that democracy promotes trust. A democratic state can produce 
trust in people (Levi, 1998; Cohen, 1997; Misztal, 1996). Norris (1999) argued that “high 
dissatisfaction with democracy and extremely low levels of trust almost unequivocally go 
together”. A basic component of democracy is the respect for rule of law and fundamental 
rights including political and civil rights (OECD, 2013). This reflects that democratic norms 
accepted and practiced by the government has a strong relationship with the confidence 
people have in that government 

The reason for focusing on democracy is two-fold, first, given the fact that the 
country’s transition from authoritarianism to democracy since 2011 and second, because 
of people’s strong support for democracy. People expose a strong aspiration for democracy 
and their expectation for democracy is high in the abstract believing that it will bring about 
positive changes in their lives. The findings of the 2015 Asia Barometer Survey revealed 
Myanmar people’s support for democracy as highest in some countries of Asia. The 
evidence shows that more than half of citizens express their willingness for Myanmar to 
become a full democracy (The PACE, 2018). However, they possess a limited understanding 
of democracy. For people who lived in many decades of political repression and isolation, 
democracy is associated with freedom than ‘rule by people’ (Asia Foundation, 2014). The 
findings of 2014 Asia Foundation Survey and the 2018 PACE survey showed that Myanmar 
people understand democracy in the forms of peace, freedom and rule of law. Therefore, 
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this study examines democracy not only in levels of democracy under both governments 
but also in the forms of peace and rights as determinant to public trust in the governments.  

The political transition from military rule depicts that Myanmar became more 
democratic than at any past times (Simpson et al., 2018). The finding of the PACE 2018 
indicates that Myanmar under the NLD government became more democratic compared 
with the USDP government but both governments are still nowhere close to a full 
democracy (figure 2.4). However, the 2018 Economist Democracy Index also saw Myanmar 
as an authoritarian regime. The V-Dem Institute of Annual Democracy Report 2019 assessed 
Myanmar between the periods of 2008-2018 as “fragile improvement” in the country in the 
indexes it assessed (V-Dem Institute, 2019). In short, these indexes specify that Myanmar is 
still encountering pressing concerns in its governance, making Myanmar being still far away 
from genuine democratization despite the positive political transformation.   

Figure 2.4 Levels of democracy under the USDP and NLD governments 

 

2.4.1 Peace Process 

Democratization itself does not solve the country’s ethnic armed conflicts. A 
political process in which all ethnic groups do not involve, which does not solve 
constitutional issues as well as grant inclusive political representation and self-
determination for ethnic minorities does not guarantee lasting peace (Nilsen, 2013). 
Although the NLD government’s pledge to form a ‘genuine democratic federal union’, little 
has changed till now. An agreement on constitutional change and a peace negotiation on 
federalism remain unresolved for ending persistent civil conflicts and building a shared 
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identity for a federal union (Breen and He, 2020).  

At this point, the two most extreme opposing opinions on federalism are mainly 
deadlocking the peace process (Breen and He, 2020). For ethnic nationalities, they 
understand federalism in two ways: a form of ethnofederalism, which recognizes boundaries 
for ethnic homelands and grants control over local resources and another form of self-
determination, which contains the right to both join and leave the Union of Myanmar (Lian, 
2012; Smith, 2007). For the military, they claimed that federalism will lead the way to 
disintegrate the Union and thus, it cannot be installed if the ethnic nationalities cannot 
deny secessionism (Williams, 2017). This is how the peace dialogue deadlocked. Thus, the 
nationwide peace process didn’t get noticeably better under the NLD government (PACE, 
2018) (Figure 2.4.1.1).  

 

 

Figure 2.4.1.1 Peace process under the NLD government in comparison with  
         the USDP government 
 

Despite the overall peace process got better under the NLD government in 
comparison with the USDP government in the eyes of people from states, people from 
states, according to the findings of the 2018 PACE survey, express that armed conflicts in 
ethnic areas and religious and ethnic tensions get even “worse” under the NLD government 
in comparison with the USDP government (figure 2.4.1.2 and figure 2.4.1.3). Conflict is still 
taking place in some areas of the country. For example, the military has violated the 
ceasefire agreements in Shan State despite Thein Sein’s order to halt fighting (Nilsen, 2013). 
In 2017, the military started its operation targeted at Rohingya people in Rakhine State 
(Breen and He, 2020).  
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Figure 2.4.1.2 Condition of religious and ethnic tensions under the current NLD government  
          in comparison with the USDP government 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2.4.1.3 Condition of armed conflict in ethnic areas under the NLD government  
                    in comparison with the USDP government 
 

2.4.2 Civil liberties and political rights 

In a democratic society, people are encouraged to freely express their opinions 
without fear. Following Myanmar’s intensive reforms, people feel free to explicit their 
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political opinions in the community where they reside despite some challenges still 
remaining (Asia Barometer Survey, 2019). The finding of 2018 PACE survey, which assessed 
freedom to express anything publicly involving critiques of the government, freedom to say 
anything on social media, freedom of the media to report information, freedom to protest, 
freedom to form citizens’ groups and freedom to monitor government processes by CSOs, 
pinpointed that the level of political and civil rights under the NLD government got better 
compared with the USDP government, which is approved by half of the people (Figure 
2.4.2.1). According to the Freedom House Index that particularly assesses civil liberties and 
political rights, Myanmar has been ranked from ‘not free’ (2015 data) to ‘party free’ (2019 
data) (Freedom House, 2019).  

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2.4.2.1 Level of political and civil rights under the NLD government compared  
                    to the USDP government  
 
2.5 Corruption and trust  

 “Democracies are more trusting. So are countries with low levels of corruption” 
(Uslaner, 2000). Corruption determines trust in the government. Corruption constitutes an 
important political element that leads to decrease trust in the government (Cheema and 
Popovski, 2010). Corruption creates distrust in the government. If government officials or 
bureaucrats are accused of corruption for plundering public money and/or are not 
responsive to people, public distrust will appear. Thus, corruption becomes a pressing 
political component jeopardizing administrative and political systems (Sole-Olle & Sorribas-
Navarro, 2014). Therefore, corruption acts as a determinant in the citizens’ performance 
evaluation of the government.   
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The term ‘‘corruption’’ has a various range of meanings. However, this study 
employs Bayley’s public-office centered definition of corruption. He identified that 
corruption particularly connects with the action of bribery, which need not be monetary, 
and misuse of authority for personal gain (Bayley, 1989). Corruption involves such conduct 
as bribery using rewards to pervert the discernment of a person under the label of trust 
(Punyaratabandhu, 2018).  

Due to the political will to curb corruption, anti corruption agency’s strong 
leadership, and the NLD government’s renovation of Anti-Corruption Commission and 
appointment of new commissioners in November 2017, Myanmar was on the positive trend 
compared to the past years. People tend to believe that under the NLD government in 
comparison with the USDP government, corruption reduced (figure 2.5.1) (PACE Survey, 
2018).  

 

Figure 2.5.1 Level of corruption under the USDP and the NLD governments 

 

Despite the decreasing level of corruption under the NLD government, this does not 
equate to the fact that there is no corruption at all. Myanmar still experiences prevalent 
corruption across the country’s political and administrative systems. There is still corruption 
widespread across national and state levels. Corruption does still persist simply because 
first; most people give bribes, second; those who bribe will get ahead, and third: bribes are 
indispensable to get access to certain government services (the PACE survey, 2018). 
According to Asian Barometer Survey Report (2019), more than half of Myanmar people 
accept that both governments (national and state) are corrupt. This is one of the highest 
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countries after Indonesia and Vietnam in the region. Nonetheless, the report describes that 
corruption is an acute issue in Myanmar. However, the findings of the 2018 PACE survey 
indicated that corruption became a key part of Myanmar culture. This is not because of 
power abusing leaders but just because of its systemic culture (the Asia Barometer Survey, 
2019).  

3. Methodology 

3.1 Research Design   
  This research is grounded on a documentary-based study using qualitative approach 
for data analysis.  
 
3.2 Method of data collection 
  It analyzes the data in documents, reports, surveys and other reliable scholarly 
sources.  

3.3 Data 

This study analyzes the survey reports of People’s Alliance for Credible Elections 
conducted in 2018, 2019 & 2020, the 2019 Asia Barometer Survey, and the 2014 Asia 
Foundation survey to get the citizens’ perceptions dealing with interpersonal trust, civic 
and political participation, trust on political leaders and institutions, democracy as well as 
corruption.  

3.4 Research limitation 

This study has some limitations regarding the data collection. Given the covid-19 
pandemic and the political instability in Myanmar, the study could not be able to conduct 
empirical research. Therefore, this study used a qualitative approach grounded on 
document analysis. For the future implications of the research, further research could 
undertake an exploration of this foundation based on empirical study in order to inquire 
more in-depth data on the subject concerned.  

4. Findings 
 Although it is undeniably true that trust in the NLD government compared with the 
USDP government got developed in all aspects of trust examined in a general sense such 
as social trust, political trust, democracy along with peace process and civil and political 
rights and corruption, this study finds that both governments are mostly losing trust and 
support of ethnic people from states.  
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 For people emerging from military dictatorship (for almost 60 years) to multi-party 
democracy (for just a decade), social trust is low. Overall, civic and political engagement 
under the NLD government, however, became more developed compared to the USDP 
government. It is found that a majority of Myanmar citizens still lack interpersonal trust. In 
a deeply divided society in Myanmar where multi-ethnic, multi-religious and deep-rooted 
racial factions, political cleavages and internal conflicts are built upon ethnic identity, 
unsurprisingly there is an interpersonal distrust that is seen until the NLD led administration.  

 The years 2010-2020 have seen the positive change in public confidence in political 
institutions. However, ethnic people from states still show less trust in State Counselor 
compared to Bamar majority, and the former trust EAOs more than the military due to her 
cautious stance on religious issues and the military’s brutality against the ethnic people in 
ethnic areas. The weak party organization and political representation mainly through two 
dominant political parties (USDP and NLD) are also the hurdles to the successful democratic 
transformation in Myanmar.   

Myanmar became more democratic under the NLD government compared with the 
USDP government but both governments are still nowhere close to a full democracy. 
Mainly, a high degree of militarization and reserved political domains for the military, weak 
political representation, limited freedoms, civil liberties, and a weak rule of law, as well as 
a lackluster peace process hinders Myanmar to reach genuine democratization.  

Peace process is elusive due to the unresolved longstanding issues on federalism 
and the constitutional amendments between the military and the EAOs. Not only this fact 
but also the ongoing armed conflicts and ethnic tensions, State Counselor and the military 
are losing trust of ethnic people that is very crucial towards achieving long-lasting peace 
and genuine democratic federal union. Despite the limited political liberalization and 
reforms, civil liberties and political rights got developed under the NLD government in 
comparison with the USDP government. Corruption is still taking place across national and 
state levels being a significantly pressing issue in Myanmar despite the decreasing level of 
corruption under the NLD government compared with the USDP government. However, 
corruption in Myanmar is seen as within the system rather than focused on elites in office.  

5. Conclusion 
This study compares the level of trust between the NLD government and the USDP 

government by examining from the angles of social trust, political trust, democracy and 
trust, and corruption and trust under both successive governments. This study argues that 
both successive governments failed to achieve considerable public trust, particularly trust 
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of ethnic people, which is substantially essential in building a developed, federal union and 
achieving full democratization and long-lasting peace while being in transitional democracy.   

The combination of a lack of interpersonal trust, ethnic people’s distrust in the military 
and lower trust level of ethnic people in State Counselor exhibits weak citizen-state and 
civil-military relations.  In this regard, a reform of citizen-state and civil-military relations 
remains a top priority to be taken into serious consideration in Myanmar. Therefore, there 
should facilitate any civic education program through broader civic education engagement 
to improve citizen-state and civil-society relations. This would in turn lead to the 
development of civic and political engagement, which is substantially necessary in building 
democracy in Myanmar.  

 There is still weak political representation for Myanmar’s minority populations 
through political parties. Chances of representation for ethnic nationalities through political 
parties would assure demands of ethnic nationalities in the parliaments and thus, there 
would be hope for lasting peace. One feasible way to make it into effect is making an 
electoral reform of the existing first-past-the-post electoral system, which favors the 
dominant parties in most ethnic states, to implement proportional representation, which 
reserves proportional seats in the parliaments for winning parties in ethnic states 
(International Crisis Groups, 2012). Proportional parliamentary representation should be 
employed in consideration of ethnically diverse parties in which a party that wins seven 
percent of the votes should obtain seven percent of the parliamentary seats.  

Regarding the elusive peace process for which the two extremely contradictory 
views put federalism in a stalemate, public deliberation would be a constructive way to 
facilitate opinion change among parties/groups involved. It helps reduce the differences 
within and between groups regarding fundamental issues such as federalism in Myanmar. 
Concerning the systemic persistence of corruption, beyond the anti-corruption measures, 
the government of Myanmar should foster sustainable good governance: transparent and 
accountable ensuring human rights for all, including freedom of speech, assembly and 
association (Global Corruption Barometer, 2020).  

Myanmar people’s strong support for democracy was evident in the 2020 November 
election in which the pro-democracy Suu Kyi’s party NLD won a majority receiving 346 seats 
more than the 322 seats needed to form the government. However, due to the reasons of 
the military’s alleged claims of election fraud, another military coup staged on February 1st, 
which has seen nationwide anti-coup protests taking place on a daily basis demanding for 
the release of Suu Kyi and the restoration of democracy and peace. The finding of this 
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study suggests that people are in strong support of full democratization, building a genuine 
federal union and achieving peace. Taking as lessons learnt from this study, the military 
should respect people’s strong will for democracy and restore democracy immediately. 
Otherwise, democracy will be born again and history will be repeated.  
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Abstract 

 This study aims to study whether the public debt of six countries in ASEAN can help 
them to develop their countries or not by applying VAR model together with FDI to analysis 
it. To be easy for estimation, the development in the study is defined by economic growth 
annually and the debt and foreign direct investment are represented by the ratio of public 
debt to GDP which both are in percentage form. The results shows that the debt and 
investment can help the six member countries in ASEAN to develop their countries in term 
of economic growth which impacts of the debt are much bigger than the foreign direct 
investment whereas the growth can stimulate the increase of dept, and the foreign direct 
investment are much smaller impacts than the impacts of the debt and the foreign direct 
investment to the growth. 
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INTRODUCTION 

1.1 Background                                                                                                          

From the past up until now, public debt, requesting loans by the government of 
countries to spend or invest the money in projects, have played crucial roles to drive 
countries under the needs and circumstances at that time. However, at 2 1 st century, the 
public debt has been transformed from the past, which spent to expanding military 
capacities, connecting regions  transportation infrastructures such as roads, trains, port and 
others, also recovering economies suffered by the crisis, to invest in social and welfare so 
that enhance competitive capabilities of the countries in the long-run(Eichengreen, El-
Ganainy, Esteves, & Mitchener, 2019) .  It is not only changing aims of public debt but also 
gradually increasing in its levels 

There are many countries in the world, have faced problems from having high debt 
compared to their Gross Domestic Product (GDP). One of the reasons is to support 
developing the countries through constructed infrastructure such as water supply, irrigation, 
trains, road, airports and others so that they gains competitive advantage to produce and 
sale their products or attract foreign investors to invest in their countries. (Agénor & Moreno-
Dodson, 2006) While citizen in those countries are getting the benefits  through  having job, 
increasing of welfare, and their living standard.   

ASEAN as integrated countries from 1 0  nations in this region, has been the fastest 
economic growth in the world with more diversity of the culture. To connect all members 
in the region, they have had to invest in logistic, telecommunication, and energy sector 
(Bhattacharyay, 2 0 0 9 )  which have required a lot of money to invest and construct those 
projects. So, the public debt had come to take crucial part in order to develop and integrate 
the countries in this region whereas the people have been getting indirectly its benefits 
from those projects by investing of foreigners and growing of economic. 

However, the public debt, sometimes, could be used in emergency times such as 
financial crisis, or pandemic like Covid-1 9 , which have destroyed the economic system 
much larger in a short time.  Also, it must be able to generate money in the future back to 
the government in through taxation system.  Then, those revenue are going to allocate to 
pay the loan back to creditors or other kind of financial resources.  

Therefore, it is so interesting to know that in the ASEAN region, raising of public debt 
up and opening of the investment for foreigners could stimulate economic growth as one 



54 
 

 
 

of the ways for developing the country whether or not, which might be useful to make an 
appropriate program so that support those in the future. 

1.2 Research problem   

 Since 2015, AEC has been officially founded with collaboration of the ten members 
called “ASEAN” to share the same goal for developing their countries and integration of 
resources to reduce cost of producing goods so that have more power competitively to 
negotiate the price when other countries or regions need. However, to reach the goal, they 
have to request the loan and allow non-resident to participate in the project so that the 
government would get money to develop infrastructure, necessary facilities, and other 
projects.  Its an assumption is those projects could make money in the future to both 
citizen and government. Therefore, it is so beneficial to know that the public debt and 
inflow of the foreign direct investment in ASEAN  could affect to the growth of economic 
in this region positively.? 

1.3 Research Questions  

 The focuses this research is trying to answer the questions as follow:                  

•  Do the public debt and foreign direct investment per GDP affect to the growth of GDP in 
ASEAN?  
•  How the public debt and foreign direct investment per GDP relate to the growth of GDP 
in ASEAN? 
•  What should the government in ASEAN response to manage their public debt and 
economic systems? 
 
1.4 Research Objectives          

The research objectives are as follow:                                                                                                                       
•  To understand the relationships between public debt per GDP and GDP of six ASEAN 
member countries.  
•  To understand the relationships between foreign direct investment per GDP and GDP of 
six ASEAN member countries.   
•  To apply the principle of public debt management for making policy recommendations.
                                                                                                          
1.5 Scope of the Study  
•  Areas It focuses on only 6  members of ASESN (It focuses on only 6  members of ASESN 
(Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Vietnam, and Thailand). 
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1.6 Limitation  

 This study uses the time series analysis by using VAR model that requires historical 
data to apply in the model but viability of the data to run three variables at the same time 
is not enough to do so. Thus, to figure out the relationship between dependent and 
independent variables, it needs to run two time with different independent variables so 
that can analysis and get the result according to the research objectives. 

 For the public debt, it is stationary at the second different that might affect to model 
significantly. 

 

LITERATURE REVIEW 

2.1. The relatively theories of the public debt   
When the government imposes expansionary fiscal policy either the budget deficit 

or the loan requests, they are all able to push up or down its economic systems. Especially, 
the government debt, called “public debt”, directly affects to their citizen, foreign investors, 
financial institutes both inbound and outbound or others in some ways. To be more 
understand the consequent, there are three mainly schools of economists to explain how 
public debt affect to the economic system of the countries which it going to be elaborated 
below.  

In the view of Keynesian, the economic growth could be the sequence of the budget 
deficit and the public debt policy because those money will go to the private sector and 
people as workers driving the country’s economics which they will spend the money into 
the system. Then, the economics of the country go up.  However, some economists argue 
that the growth happening because of crowding-in effects but it is disputed by explaining 
that an increasing in public debt and budget deficit, it makes the national production going 
up. (Panizza & Presbitero, 2 0 1 3 ) That makes the private sector trust the government with 
optimistic prediction of the economic situation after that they decide to invest more money 
in their businesses. 

In the view of Neo-Classic economists, they do believe that consuming and saving 
are the choices to trade-off over the time meaning that when the government imposed the 
budget deficit or public debt policy, the current consumption of people can go up whereas 
the saving is completely different. Then, the interest rate will increase in the capital market 
because of declining in saving after that the private investment will be decreased.  
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Therefore, it would be able to believe that the public debt could negatively effects on the 
economic systems in the Neo-classical view. (Panizza & Presbitero, 2013) 

In the view of Ricardian, there is a principle called “Ricardian Equivalence” that 
attempted to argue the Keynesian’s theory that the financing government or budget deficit 
cannot boost up the economic since people or consumers will reduce amount of their 
consumption in order to save money to pay taxes that going to increase its rate in the 
future so that the government can have money to pay back the principal and interests to 
banks or creditors. (Panizza & Presbitero, 2013)  

In the modern views, the public debt has been considered as one of the fiscal tools 
in order to stimulate the economic both directly and indirectly at the macro level by 
applying those theories in above. Normally, the government decided to use this policy with 
two reasons. First, the government, in peaceful time, has made decisions to invest in the 
mega-projects, infrastructure or other necessary goods including to make a balance of 
financial statement’s government. Second, the government urgently has loaned the money 
in an unstable time such as War, natural disasters, or the pandemic. (Aybarç, 2 0 1 9 ) 
Additionally, some developed countries use the debt to run and secure the welfare system 
provided to their people. So, the modern view, the public deb is just the fiscal tool that 
could manage it efficiently by creating the framework and applying the managerial 
principles to control it. 

Interestingly, it has a study that did the research on the relationship between the 
political regimes and the public debt level. Especially the higher debt countries, they could 
not reduce the debt because of two reasons together. First, the domestic growth of 
economy is lower than it should be.  Second, the level of democracy is also low. So, the 
countries where contain both should not loan from outside of a country. (Tan, Stengos, & 
Kourtellos, 2013) 

 However, this study only focus on whether an expansion fiscal policy like deficit’s 
budget or public debt can stimulate the economic growth of their countries or those could 
harm the economy, or it can make nothings change.  

2.2 The meaning of development 

From the past to the present, each country has their own ways to improve the 
countries. The main purpose is to give the well-being life to their people and improve the 
capacity both countries themselves and their citizen. All of those, it can be called 
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development. However, the meaning of development that has been accepted and used in 
general. It has totally four meanings. 

First, it is the development as growth that really focus on increasing the size of GDP 
without considering another problem. Then, it caused a lot of problems especially societal 
problems from the gap between richer and poor. It is the main reason to make the changing 
of its definitions.  (Ingham, 1993) 

Second, the meaning of development has been changed to be the equity that tried 
to minimize the gap between richer and poor so that solve the impacts from focused only 
on the growth and national income in the past. Then, the economists developed the tax 
system to redistribute the wealth from richer to poor. Those also could help to solve the 
poverty in the society (Seers, 1969). 

 Third, the meaning of development has been evolved to be the freedom. The 
philosopher who developed this meaning, is Amartya Zen. Moreover, he was the leader to 
fight against unfair politics with the most peaceful demonstration. He really believed that 
people should have chances to choose the best way for themselves freely because he 
really believes in every people on capacities in the democratic society (E Wayne, 2007). 

  Fourth, it is the happiness as development represented by Gross National 
Happiness (GNH) which has initiated in Bhutan. This concept of GNH is to measure that 
common thing can make people happy such as good environment, fresh food without 
chemical contamination. However, this meaning still has been disputed because the 
happiness is so difficulty in reality and in many countries where have been ranked at higher 
GNH but not a few people have made decision to immigrant to another country including 
Bhutan itself (Zangmo, Alkire, & Ura, 2012). 

 However, those meanings in above are the mainstream of development which 
majority counties in the World has accepted them so that has brought its principles to 
implement them in the real world. In contrast, the meanings of development for some 
scholars or countries, they just have thought in different perspectives among the thinking 
of the mainstream scholars. It is so “called” the alternative development. it has given the 
definitions totally different from the popularity trend that usually considered only 
individual aspects. For example, the economic growth has been controlled by the public 
policy made by the government.  Also, the equity and freedom are concentrated only a 
particular stakeholder, but the alternative development is defined by interacting between 
the local government and their residents. Moreover, the centered-people principle has 
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been mentioned to apply to develop their areas or countries (Pieterse, My Paradigm or 
Yours? Alternative Development, Post-Development, Reflexive Development, 1 9 9 8 ) . 
Interestingly, the scholars have called those meaning that is the human flourishing time 
existed around 1 9 7 0  before the developing human had been going to happen. (Pieterse, 
Development theory, 2010). 

 Currently, the sustainable development has been used widely around the world. Its 
meaning can be interpreted by many angles. For instantly, it means that the growth of 
economic with the effective wealth distribution or the human activity that nourishes and 
perpetuates the historical fulfillment of the whole community of life on earth. Addtionally, 
the good environment and poverty eradication are also considered as interpretation of the 
meaning.  So, the sustainable development is mostly an integration of its meaning in the 
past including to secure the good environment and natural resource. Those might use 
innovative tools so that achieve the goal as UN expectation. (Bossel, 1999) 

 Therefore, the meaning of development mainly has four definition that differ each 
other up to the situation or economic environment at that time as well as the global trend. 
For this research, it still uses the classical meaning as the development. it is the economic 
growth because it still uses in general to make policy and that information are available for 
public accesses. 

2.3 The empirical findings studies with key findings  
There are a lot of research on the issues of public debt and economic growth as 

the way of development. One of them is a study supporting that between the debt and 
the growth of economics affect to each other by (Ferreira, 2 0 0 9 )  which originated from 
analysis the information of OECD country members during 1988-2001. However, it still has 
another study shows how they are related in three main categories.  

For the positive consequent, the research of (Thao, 2018) on the impact of debt on 
economic growth, it is positive meaning that the debt and stimulate economic growth in 
ASEAN. In addition, he has shown results that although the public debt has been higher 
from 1 9 9 5  to 2 0 1 5 , there are no any negatively impacts on the economic in this region 
since each country have maximized and utilized its debt so that support an expansion of 
their economic sizes in the future. Also, the study of (Wibowo, 2 0 1 7 ) , it supports that 
increasing of public debt in this region can boost their economies up. However, (Wibowo, 
2017) has mentioned that it needs spend a few times after imposes to increase public debt 
before the growth going to happen.  
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 For the negative consequent, (Lee & Ng, 2015 )  did their research by analyzing the 
public debt and growth in Malaysia. They have found out that the debt affects to the 
economic growth negatively since its fiscal policy has borrowed the resource from the 
private sector procuring goods and services as function of GDP. Also, (Calderón & Fuentes, 
2 0 1 3 )  have confirmed that the loan created by the government strongly impact on the 
growth of economic in the negative way. However, (Calderón & Fuentes, 2013) have clearly 
indicated that those negative effects could be fixed, since sometimes the government 
needs to spend money in urgent situations, by applying the transparent concept that open 
the chance for participating with people, have reliably an audit system to prevent the 
corruption, and make the efficient policies that could return some money to the 
government. All of those, it could mitigate the level of unwanted impacts on the economic 
growth of the country.  

  Furthermore, (Toan, Duong, & An, 2020) have done their study with the interesting 
results from analysis the public debt and the economic growth of three ASEAN members 
during 2 0 0 4 - 2 0 1 5 .  Their results have illustrated that sharing of the public debt to the 
growth has negatively relationship but only 26.93% to 72.53% of the debt to GDP, have no 
relationship significantly with each other. Moreover, the study, showing how sharing of the 
debt to growth and the growth to the debt are related, was conducted by (Misztal, 2010). 
The key finding shows its relations are negative and positive for the debt to growth and the 
growth to debt respectively which this relation will still exist for its ratios until the debt 
ceiling over 65% of GDP.   

 Therefore, it could conclude that the public debt and the economic growth could 
be either supportive or destructive tools for each other depending on its contexts and the 
way to utilize their debt. Moreover, it would be useful know its impacts so that the 
government could find the  suitable fiscal policy so that develop the country and have 
money to back  the principal to the creditors or  financial institutions in the coming future. 
Especially, ASEAN where have to learn from the historical cases and manage their level of 
public debt with carefully in order to avoid the trouble in the future from the current debt.  

 

RESEARCH METHODOLOGY 

3.1 Vector Autoregressive Model (VAR) 

  In this study, the information has been carefully used to figure out the results 
following the objectives, are time series of historical data which there are many statistical 
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 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

               0  22.35260 NA*   1.03e-05*  -5.815030*  -5.830484*  -6.006041* 

1  22.78860  0.498283  3.19e-05 -4.796743 -4.843106 -5.369778 

2  25.18139  1.367310  9.26e-05 -4.337541 -4.414812 -5.292599 

        

tools to analysis them. The majority to criticize those economic data is regression model 
with specific options so that they can get accurately results to analyst and make suitable 
solutions or policies. It will be iteratively below.   

 To figure out the results, the variance autoregressive model (VAR) has been used in 
plenty of research that studied on how the economic variables affect to each other. 
(Misztal, 2010) andฟ (Wibowo, 2017) are the examples, which applied the VAR model to 
test the relationship of the public debt and the economic growth in the European Union 
(EU) and Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) respectively.  

However, it still has another study that focuses on the public debt and the growth, but 
they choose other tools to test the data set. For example, the study by (Ferreira, 2 0 09 ) 
used the Granger causality panel data approach  to figure out what are the relationship of 
the either which is the one of time series analysis method. Therefore, there are many testers 
to apply for your data set depended on the conditions of each appropriately.    

3.2 The model for analysis 
  To test the data, VAR model is going to be applied in this study to figure out what 
would the relationship between public debt, foreign direct investment, and economic 
growth as development of six countries as ASEAN members. The model has been gradually 
developed and by Misztal,(2010) and Wibowo,(2017) which its equation shows below. 

Table 1. Lag Length Criteria of the growth and the public debt 

 

 

 

 

 

 For the VAR model, finding an optimal lag is necessary to get an appropriate time 
when a dependent variable response to the independent variables which there are five 
criteria. It is depended on the researchers are going to choose it in order to consider in the 
model. However, in this study, the majority indicates that the first lag is the most suitable 
from the star (*) as a sign showed thereby the software in table.1 .  So, the first row will be 
considered in the model. 
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H0 Chi-sq Prob. 

      Growth does not cause (Granger) Debt  0.026177  0.9870 

      
Debt does not cause (Granger) Growth  1.747976  0.4173 

         

  

     Root Modulus 

    -0.226879 - 0.854386i  0.883997 

-0.226879 + 0.854386i  0.883997 

-0.406209 - 0.396415i  0.567583 

-0.406209 + 0.396415i  0.567583 

    
 

Table 2. The result of stability test in VAR of the growth and the public debt 

 

 

 

 

 

 

 

 Moreover, the VAR, contained many equations in this research just two, need those 
equations stable, which the AR root can be a statistical tester to do so. To consider the 
results by AR root, the condition is if the Modulus are less than 1 , the VAR with those set 
of data is stable to figure out the relationship between public debt and economic growth. 
Also, the result is showed in the table.2 indicating that it is stable. 

• Test correlation in the data set 

Table 3. The result of Granger Causality Test of the growth and the public debt 

 

 

 

 

 

 

 Next, it is the test to that a particular lag could predict other variables whether or 
not because they do not have reciprocal relations themselves. The Granger Causality test 
is useful to do so, which the null hypothesis of the tester is X do not cause Y.  In the model 
is Growth and Debt as focused variable. The results indicate that the null hypothesis is 
accepted since the  α in both tests are over than 0 . 0 5 .  Therefore, it can conclude that 
both Growth and Debt do not have any causal relationship which can help to predict in 
the equation accurately. 
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4.2 Interpretation the results of the growth and public debt  

 An impulse analysis   

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. The response of Growth to Debt 

 First, the pulse analysis can help us to see what an impact of a particularly variable 
on the shock. In the figure.3 , the result shows that the public debt as a shock cause an 
increase of the economic growth in these six countries in which the growth has delayed 
approximately a year to boost economic growth. Also, its impacts have potential around 
three years after that the growth is going to dip down sharply. Then, around one and half 
a year have been taken to recover back at the beginning state again. 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. The response of Debt to Growth 

 However, the figure.4  shows that the growth as a shock cause the public debt 
declining in the first two years after that it stays at the zero. Then, it has been going up and 
down gain over the period as fluctuate cycle. This is totally different from the figure.3 . 
Additionally, the shock of growth to the debt are much smaller than the debt to shock.   
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 Therefore, it can be concluded that the public debt represented by the ratio 
percentage of public debt to GDP can influence the economic growth as development 
significantly. 

Table 4. The variance decomposition of the variables of the Growth and Debt 

 

Period Variance Decomposition of D(LOG(GROWTH)) 

 Variance Decomposition of  

D(LOG(DEBT)) 

S.E. D(Ln(DEBT)) D(Ln(GROWTH))  S.E. D(Ln(DEBT)) D(Ln(GROWTH)) 

              
 1  0.034465  5.243874  94.75613   0.167342  100.0000  0.000000 

 2  0.039533  60.21725  39.78275   0.313816  99.36994  0.630060 

 3  0.041551  60.21534  39.78466   0.314084  98.77803  1.221974 

 4  0.044838  78.98137  21.01863   0.445042  98.94370  1.056304 

 5  0.045042  83.43692  16.56308   0.501387  98.52154  1.478461 

 6  0.047267  83.88649  16.11351   0.515163  98.57365  1.426352 

 7  0.047417  86.68745  13.31255   0.567510  98.48407  1.515932 

 8  0.048482  86.54986  13.45014   0.569011  98.42958  1.570418 

 9  0.049037  87.45135  12.54865   0.592201  98.45875  1.541248 

 10  0.049263  87.74502  12.25498   0.600048  98.38530  1.614702 

 

The table 4. It shows the variance decomposition of each variable, which can explain 
the variables itself and others also contribute it in different level. For the growth, it can 
explain itself 94.76%  and the remaining is 5.24% by the debt, respectively. At the fourth 
period, the growth can be explained itself around 2 1 %  while the debt sharply goes up to 
79% approximately. For the debt, 100% can explain itself at the first period after that the 
growth share to the variable 0.63%. Interestingly, the remaining period of the dept can be 
explained by itself around 98% until the end of the studied periods as well as the growth 
can contribute around 1.2% to 1.6%.   
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 Therefore, it can conclude that the debt can help these six ASEAN member 
countries to develop their countries in term of economic growth whereas the growth can 
stimulate the increase of dept is much smaller impacts rather than the impacts of the debt 
to the growth.  

4.3 The results of the growth and foreign direct investment  

• Find the optimal lag.  

Table 5. Lag Length Criteria of the Growth and FDI 

              
 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

              
0 -40.80361 NA*  152.5936  10.70090  10.72076  10.56695 

1 -38.69717  2.633048  263.8694  11.17429  11.23387  10.77244 

2 -28.79475  7.426822   86.10834*   9.698686*   9.797988*   9.028935* 

              
 

For the FDI and the growth, the most appropriate lag will be to analysis the model, 
is the lag number two. It has totally four statistical indicators suggested to choose this lag 
for running VAR between the growth and FDI.  Then, lag no.2  is going to be chosen to 
critique in the next process. 

Table 6. The result of stability test of the Growth and FDI 

    
     Root Modulus 

     0.654574  0.654574 

-0.536052  0.536052 

 0.002525 - 0.410540i  0.410547 

 0.002525 + 0.410540i  0.410547 

    
The table.6 , it obviously helps to make sure that the chosen lag is using in the 

model. It does not make the model unstable.  The condition to interpret this table is 
modulus that is really stable when those values are less than 1 .  So, this VAR model is 
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H0 Chi-sq Prob. 

   
   

Growth does not cause (Granger) 

FDI  0.165266 0.9207 

   
   

FDI does not cause (Granger) 

Growth  0.803316  0.6692 

       

 

 

 

 

stable which might help to describe some the relationships of the growth and FDI 
accurately. 

• Test correlation in the data set    

Table 7. The result of Granger Causality Test of the Growth and FDI 

 

 

 

 

 

 

 For the table.7, the Granger Causality Test is to examine that between two variables. 
They could be used to predict another accurately. In table, it obviously shows that not 
only Growth to FDI but also FDI to Growth could explain each other. So, the VAR model is 
suitable to figure out the relationship between the Growth and FDI. 

4.4 The interpretation results of the growth and foreign direct investment     

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. The response of the growth to FDI 
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Figure 4. The response of FDI to the Growth 

 

 For the impulse analysis, it is the most likely that an impact on another variables is 
same direction but during the second to the fifth period, those are relatively opposite. To 
be clearer, the figure.5 , during the second to the third period, sharply increase. Then, it is 
going instantly down in the next period which they still are fluctuate until the fifth period 
after that it remains constantly close zero. In contrast, the figure.6. during those periods, is 
completely different. It means that when the economic growth increases less than the 
previous year or in negative relatively. The foreign direct investment could help the 
economy of six countries to go up although the domestic situations might not be good 
enough. For the growth, it affects to the inflow of foreign direct investment so minuscule. 
In other words, the growth might not attract the investors to invest in these six countries 
which show in the figure.6 that its impact is not more than zero since the second period.  

 However, these results would be considered with the investor behaviors which is 
going to help to understand this happening wisely. Normally, the investors intend to invest 
in the countries and businesses that pay back much higher dividends. Another reason, they 
might invest in those stock of business when their prices hit the lowest according to the 
expectation. Then, they are going to sell when the price return to be higher. From this 
result, it looks like to be the second reason. 

 Therefore, it can conclude that the foreign direct investment can boost the 
economic systems up, but it is significantly so small. The reason might be to gain the profit 
in the future. 

• The variance decomposition 
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Table 8. The variance decomposition of the Growth and FDI 

 

Period Variance Decomposition of D(LOG(GROWTH)) 

 Variance Decomposition of  

D(LOG(FDI)) 

S.E. D(Ln(Growth)) D(Ln(FDI))  S.E. D(Ln(Growth)) D(Ln(FDI)) 

               1  3.866951  100.0000  0.000000   4.468207  89.07719  10.92281 

 2  3.879355  99.98183  0.018168   4.535413  89.11347  10.88653 

 3  3.904877  99.70266  0.297344   4.774922  90.16450  9.835502 

 4  3.905553  99.69472  0.305276   4.781478  90.17354  9.826456 

 5  3.917507  99.68465  0.315347   4.782759  90.14380  9.856202 

 6  3.917736  99.68246  0.317540   4.784473  90.14520  9.854798 

 7  3.918709  99.67920  0.320800   4.786006  90.15001  9.849992 

 8  3.918810  99.67868  0.321316   4.786316  90.15040  9.849600 

 9  3.918995  99.67828  0.321718   4.786452  90.15042  9.849576 

 10  3.919020  99.67817  0.321826   4.786513  90.15049  9.849506 

 

 The table.8  has two tables are the variance decomposition of the growth as 
development at the left and the foreign direct investment at the right. Moreover, this table 
also confirms that the investment from foreigners can stimulate the economic in these six 
ASEAN countries which it will be discussed below. 

 The table at the left, it shows the variance decomposition of the growth that it can 
explain itself 100% in the first period whereas it is going down to 99.7% and the remaining 
can be explained by the FDI 0.29% in the third period. From the fourth to the tenth period, 
the growth can explain itself around 99.67% and 0.33% from the FDI.  In other words, the 
FDI can stimulate the economic growth, but it is too small because the percentage of FDI 
is still around zero for contributing the economic growth in these six ASEAN member 
countries. Also, it confirms the impulse analysis in the previous section that the investment 
from foreigners directly just help to boot the economy so small.  
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 The table at the right, the variance decomposition of the FDI is shown to be 
analyzed the impacts of the growth on the investment. For the first and second period, FDI 
can explain itself 11%  approximately and the growth take contribution around 89% .  For 
the remaining period, FDI can be explained itself around 10% whereas 90% is taken by the 
growth. Interestingly, when the period passed from the first to the tenth, only 1 %  of the 
growth increased to influent the FDI. It means that the growth can be a considered variable 
of investors before they decide to invest in businesses at this region, but its impact is too 
small significantly. 

 Therefore, the economic growth in these six counties as the ASEAN members can 
be stimulated by an inflow of foreign direct investment but its impacts on the macro level 
are too small. Also, although the countries in this region have expanded their economics 
so fast, it is not attractive to outside investors that much.                   

  

THE CONCLUSIONS AND POLICY RECOMMENDS 

5.1 The studied conclusions 

 The public debt and the foreign direct investment can promote the economic 
growth in the six studied countries in ASEAN, but the public debt strategy can make impacts 
rather than the investments from foreigners. Also, the government have to set priority 
appropriately to choosing and considering the policy as the short-run solutions. In the long 
run, the government might have to plan carefully and do the research to make sure that 
they are going to have money enough to pay back to the bankers or others as well as to 
control the stability of their economy so that prevent the crisis in the future. 

5.2 Policy Recommendations 

• For the public debt  

In normal time, the government has to strictly follow the fiscal rules to secure the level of 
the public debt per GDP still low so that can maintain the good financial credits expressed 
through the government’s balance sheet.  Moreover, they need to revise managing 
framework and risk allocation plan so that it is going be updated and fit in the present time 
as well as it could help the government to plan for collecting taxes as the revenue to pay 
back the loan and interests. Lastly, following the invested projects both big and small are 
needed so that they can prepare to collect the money back through the fees. Also, the 
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government might accelerate to companies to complete their project within the deadline 
or to charge interest and fee from the hiring entrepreneur.     

In the emergency time, the government could make decision to increase amount of the 
public debt of the countries in order to achieve a particular goal or to pass the hard time 
or the crisis smoothly, but it really needs to have clear and practical strategies to solve 
those problems with clearly timeline. Moreover, the risk management principles have to 
be applied to make plans in different scenarios either solving the problems or finding to 
way to make money. These might help to economic can be developed in the long run.  

 

• For the foreign direct investment  

 The government must do the research on the investment behaviors of foreign 
investors in order to understand that how do they make decision to invest in this region so 
that the government could make appropriately policies to attract them. Moreover, they 
should spend money to support the market development in order to build the trust to 
investors, which might help us to have a lot of money to pay the obligation.  Interestingly, 
the government also should make law to prevent taking over the company from foreigners 
while local residents has facing the crisis such as Covid-1 9  pandemic, financial crisis, or 
flood with the lower price. These polices would help the government to avoid the 
unemployment problems in the future as well as the countries will be developed to be 
better by the local dwells which is really helpful.  
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ปัญหาการจัดเก็บรายได้ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง: กรณีศึกษาเทศบาลนครเกาะสมุย 
เทศบาลตำบลบ้านใต้ และองค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาสในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
The Problems of Revenue Collection from land and building tax: A case study of Koh 

Samui City Municipality, Ban Tai Subdistrict Municipality, and Plaiwat Subdistrict 
Administrative Organization in Surat Thani Province 

 
  พิชชานนท์ หุตางกูร* 

บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัญหาของการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างของ
เทศบาลนคร เทศบาลตำบล กับองค์การบริหารส่วนตำบล (2) เพื่อเปรียบเทียบปัญหาในการจัดเก็บภาษี
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างระหว่างเทศบาลนคร เทศบาลตำบล กับองค์การบริหารส่วนตำบล โดยใช้การวิจัยเชิง
คุณภาพ การวิเคราะห์เชิงเอกสารโดยการเปรียบเทียบข้อมูลและเนื้อหา 

ผลการศึกษาพบว่า เทศบาลนครเกาะสมุย ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติ
ซึ่งเป็นรายได้ท่ีสำคัญลดลงรวมถึงอัตราภาษีลง บุคลากรขาดความรู้ด้านกฎหมายส่วนใหญ่จะเป็นบุคลากร
ด้านการเงิน ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรปฏิบัติงานเป็นวิชาชีพ และบุคลากรจ้างตามภารกิจทำให้ขาดทักษะ และ
มีพื้นที่ขนาดใหญ่ ประชากร หมู่บ้าน และเกาะเป็นจำนวนมากทำให้จัดเก็บรายได้ไม่ทั่วถึงภายในเวลาท่ี
จำกัด และกฎหมายลำดับรองจำนวนมากทำให้ล่าช้า ส่วนเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจท่ี
เกิดขึ้นตั้งแต่ยังไม่มีกฎหมายฉบับใหม่มาบังคับใช้ส่งผลทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่สำคัญประกอบธุรกิจการ
ท่องเท่ียวและส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเท่ียวต่างชาติส่งผลต่อธุรกิจการท่องเท่ียวซึ่งเป็นรายได้ลดลงส่งผลให้
อัตราการจัดเก็บภาษีเก็บได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย บุคลากรจัดเก็บรายได้ขาดความรู้ด้านกฎหมายส่วนใหญ่
จะเป็นบุคลากรด้านการเงิน ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรปฏิบัติงานเป็นวิชาชีพ และบุคลากรท่ีจ้างตามภารกิจทำ
ให้ขาดทักษะ และมีพื้นที่ขนาดเล็ก ประชากร หมู่บ้าน และธุรกิจการท่องเที่ยวกระจุกตัวอยู่ริมทะเล หาก
เปรียบเทียบกับบุคลากรจัดเก็บรายได้มีจำนวนน้อยมากทำให้จัดเก็บรายได้ไม่ท่ัวถึงภายในเวลาท่ีจำกัด และ
กฎหมายฉบับใหม่มีกฎหมายลำดับรองจำนวนมากทำให้การจัดเก็บล่าช้า และ อบต.พลายวาส ภาวะวิกฤต
ทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลทำให้เศรษฐกิจท่ีส่วนใหญ่ทำเกษตรกรรม มีพาณิชยกรรม และการค้าขนาดเล็กทำให้
รายได้ลดลงทำให้อัตราการจัดเก็บภาษีลดลงเพราะไม่มีกำลังจ่ายภาษี บุคลากรไม่เข้าใจกฎหมายเพราะส่วน
ใหญ่จะเป็นบุคลากรด้านการเงิน ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรปฏิบัติงานเป็นวิชาชีพ และบุคลากรจ้างตามภารกิจ
ทำให้ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และอบต.มีพื ้นที่ขนาดไม่ใหญ่มาก ประชากร หมู่บ้านไม่มาก หาก
เปรียบเทียบกับบุคลากรจัดเก็บรายได้มีจำนวนน้อยมากทำให้จัดเก็บรายได้ไม่ท่ัวถึงภายในเวลาท่ีจำกัด  
คำสำคัญ: ปัญหาการจัดเก็บรายได้ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

Abstract 

 
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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The objectives of this study were to study the problems of land and building tax 
collection of the municipality, sub-district municipality, and sub-district administrative 
organization. To compare problems in collecting land and building tax between the 
municipality, the sub-district municipality, and the Subdistrict Administrative Organization. 
The research method used qualitative research that used documentary analysis by 
comparing data and content.  

The results showed that for Objective 1, most of the economic crises of Koh Samui 
Municipality were the reduction of foreign tourists as a significant income, as well as the 
reduction of tax rates. Most of the people who lack legal knowledge were finance 
personnel. Most of the personnel were professional and mission-based personnel, thus 
they lacked skills. There were many large areas, population, villages, and islands, so they 
could not collect income thoroughly within a limited time. Many minor laws delayed it. In 
Ban Tai Subdistrict Municipality, the economic crisis that has occurred since there was no 
new law has been enforced, resulting in the economy in important areas as a tourism 
business. Foreign tourists mainly affected the tourism industry, resulting in lower incomes 
and resulting in incomplete taxation rates. Most of the revenue collection personnel who 
lack legal knowledge were finance personnel. Most of them were professional and mission-
based personnel, thus they lacked skills. The area was not very large. The population, 
villages, and tourism businesses were concentrated along the sea. When compared to the 
revenue collection personnel, they were very few, so they could not collect the income 
thoroughly within a limited time. The new law had a number of secondary laws delaying 
filing. In Plaiwat Subdistrict Administrative Organization, the economic crisis caused most of 
the economy to be agricultural. Here there was commerce and micro-commerce, resulting 
in lower incomes and lower taxation rates because there was no tax power. Personnel were 
limited so they did not understand the law because most of them were financial personnel. 
Most of the personnel were working professionals and personnel hired according to the 
mission, causing no knowledge and expertise. The Subdistrict Administrative Organization 
had a small area, population, and villages. When compared to the revenue collection 
personnel, they were very few, causing the revenue collection to be insufficient within a 
limited time. Many minor laws delayed storage. Objective 2 found that Plaiwat Subdistrict 
Administrative Organization was different from Koh Samui Municipality and Ban Tai 
Subdistrict Municipality.  
 
Keyword: Problems in collecting income from land and building tax, local government  
 
 
1. บทนำ 
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ภาษีโรงเรือนและที่ดินมีการพัฒนามาจากภาษีโรงร้านหรืออากรตลาดเริ่มจัดเก็บภาษีเรือแพ 
โรงเรือนต่อมาได้ยกเลิกภาษีดังกล่าวเพื่อทำการจัดตั้ง  พ.ร.บ.โรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 โดยเป็นผู้
จัดเก็บรายได้โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทในการจัดเก็บ ได้แก่ (1) โรงเรือนและส่ิงปลูกสร้างอย่างอื่นกับท่ีดินท่ี
ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างต่อมาได้ยกเลิกโดย พ.ร.บ.โรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 (แก้ไข
เพิ่มเติม)ต่อมามีการประกาศใช้ พ.ร.บ.บำรุงเทศบาล พ.ศ.2479 ภาษีจะถูกโอนให้เทศบาลในระดับท้องถิ่น
และพ.ศ.2543 ให้แก้จนถึงฉบับที่ 5 เป็นฉบับสุดท้ายและภาษีบำรุงท้องที่ได้เริ่มจัดเก็บภาษีอากรค่านา
อากรส่วนใหญ่ ต่อมาในปี พ.ศ.2482 ได้ยกเลิกจัดเก็บภาษีดังกล่าวแล้วเปล่ียนมาจัดเก็บเงินช่วยบำรุงท้องท่ี
ทำให้อัตราการจัดเก็บท่ีต่ำทำให้รายได้ลดลงต่อมาได้ยกเลิกเงินช่วยดังกล่าวแล้วเปล่ียนมาใช้เก็บภาษีบำรุง
ท้องท่ีแทนตามประมวลรัษฎากรแก้ไขเพิ่มเติมฉบับ 9 ให้กรมสรรพากรจัดเก็บโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับเงิน
ช่วยดังกล่าวรายได้เข้าสู่งบประมาณแผ่นดินทั้งหมดต่อมาในปี พ .ศ.2508 รัฐบาลแยกตัวออกจากประมวล
รัษฎากรต่อมาแก้ไขฉบับที่ 3 เพื่อให้รองรับการปกครองในรูปแบบอบต.ทั้งสองฉบับและมอบหมายอปท.
จัดเก็บรายได้ภายหลังจนถึงปัจจุบัน (สำนักพิมพ์ธรรมนิติ, 2533: 2-66) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางที่ 1 ภาพรวมของรายได้ท่ีอปท.จัดเก็บได้ ปี พ.ศ.2557-2562 
 

ประเภทรายได้ 
ปี พ.ศ. 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 

1) รายได้ที่ท้องถ่ินจัดเก็บเอง 52,489.71 56,700.93 58,115.73 62,033.98 63,623.12 66,689.45 

(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 25,077.01 26,939.97 29,059.80 32,800.16 33,385.09 35,559.31 

(2) ภาษีบำรุงท้องที่ 895.58 932.29 953.67 957.00 939.26 968.05 

(3) อื่นๆ 26,517.12 28,828.67 28,102.26 29,068.82 29,298.77 30,162.09 
 
ที่มา: http://www.dla.go.th/work/money/data/03/Summary_62.pdf 
 
 ในปี พ.ศ 2562 อปท. สามารถจัดเก็บรายได้จากภาษีโรงเรือนและที่ดินจำนวน 35,559 ล้านบาท 
และภาษีบำรุงท้องที่จำนวน 968 ล้านบาท รวมทั้งสองฉบับจัดเก็บรายได้จำนวน 36,527 ล้านบาท การ
จัดเก็บรายได้มาอย่างยาวนานทำให้ไม่เหมาะสมสำนักเศรษฐกิจการคลังได้อธิบายว่ามีวัตถุประสงค์เพื่ อ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างภาษีทรัพย์สินให้ทันสมัยทำให้มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วการจัดเก็บภาษีจะต้อง
มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ลดการใช้ดุลยพินิจของบุคลากรส่งผลให้มีการกระจายรายได้ทางการคลังลดลงตาม
ไปด้วยต่อได้มีการริเริ่มการผลักดันภาษีที ่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ต่อมาสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้
พิจารณาเห็นชอบและประกาศใช้ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 มีผลบังคับ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กฎหมายฉบับ
นี้เป็นกฎหมายฉบับใหม่จะต้องมีกฎหมายระดับรองอีกหลายฉบับ ต่อมาวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 มี
การลดภาษีบางประเภททำให้ขาดรายได้ในส่วนของ ที่อยู่อาศัย เกษตรกรรม พาณิชยกรรม ที่ดินรกร้าง    

http://www.dla.go.th/work/money/data/03/Summary_62.pdf
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ทำให้องค์กรปกครองท้องถิ่น ขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็กมีปัญหาการจัดเก็บรายได้ของอปท.มีหลาหลาย
มิติประกอบด้วย 1. มิติรัฐบาลกลางกระจายรายได้ไม่เต็มที่เนื่องภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจทำให้ไม่มีรายได้
เพียงพอกับความต้องการท่ีจะให้ราชการส่วนท้องถิ่นไปบำรุงสุขในเขตพื้นท่ี 2. มิติบุคลากรท้องถิ่นเกี่ยวการ
ทำงานของบุคลากรในท้องถิ่นไม่มีศักยภาพอย่างเพียงพอกฎหมายคลุมเครือ ทำให้ขาดความชำนาญในการ
ตีความกฎหมายการประเมินเทียบเคียงผิดพลาด นำไปสู่การพิจารณาคดีในศาลภาษีอากรกลาง 3. มิติ
ประชาชนและเอกชนอาศัยช่องว่างทางกฎหมายเพื่อหลบหนีการจัดเก็บรายได้ (สกล ลีโนทัย, 2563: 90-
124; อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี, 2555: 1-25) 

เทศบาลนครเกาะสมุย เทศบาลตำบลบ้านใต้ และอบต.พลายวาส เป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจท่ีสำคัญ มีส่ิง
ปลูกสร้างมากมาย ทำให้ฐานภาษีมีขนาดท่ีเพิ่มขึ้นสวนทางกับ พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
ทำให้ได้รับผลกระทบจากภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างจัดเก็บได้น้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับภาษีโรงเรือนและ
ท่ีดิน และภาษีบำรุงท้องท่ี ทำให้รายได้น้อยลงการบริหารจัดการบริการสาธารณะไม่เต็มท่ีทำให้ต้องรับแรง
กดดันจากงบประมาณในการจัดเก็บซึ่งคาดว่าอนาคตคาดการว่าผลกระทบทำให้บุคลากรทำงานภาระงาน
เพิ่มทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงซึ่งมีผลกระทบในด้านการบริหารบุคคลจำนวนมากเนื่องภาวะ
เศรษฐกิจผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่มีกำลังจ่ายและปัญหาปัญหาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรการปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้มีการศึกษาพบว่าปัญหาท่ีสำคัญ ได้แก่ ขาดความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ การทำงานไม่
เป็นไปตามขั้นตอน ประชาชนไม่ให้ความสนใจ (สุธิดา อรรคนิมาตย์ และจีรวัฒน์ เจริญสุข, 2557: 317-
318; ทีมข่าวเดลินิวส์, 2562: 1) 

จากปัญหาการจัดเก็บภาษีที ่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่กล่าวมาผู้วิจัยจำเป็นที่ต้องศึกษาปัญหาการ
จัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างอะไรบ้างและแตกต่างกันอย่างไรเพื่อบ่งช้ีปัญหานำไปสู่ความรู้ 
 
2. คำถามการวิจัย 

เทศบาลนครเกาะสมุย เทศบาลตำบลบ้านใต้ และ องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาสมีปัญหาใน
การจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง แตกต่างกันอย่างไร 

 
3. วัตถุประสงค์การวิจัย 

3.1 เพื่อศึกษาปัญหาของการจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของเทศบาลนคร เทศบาลตำบล  
     กับ อบต. 
3.2 เพื่อเปรียบเทียบปัญหาในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างระหว่างเทศบาลนคร เทศบาล 
     ตำบล กับ อบต. 
 

4. ขอบเขตการศึกษา 
ขอบเขตของการศึกษาท่ีใช้ในการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ด้านดังนี้ 
4.1 ด้านเนื้อหา 
(1) ศึกษาปัญหารายได้ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของเทศบาลนครเกาะสมุย เทศบาลตำบลบ้านใต้  
     และ อบต. พลายวาส นับต้ังแต่มีประกาศใช้ พ.ร.บ.ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
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(2) ศึกษาถึงปัญหาของการจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างเทศบาลนครเกาะสมุย เทศบาลตำบล 
     บ้านใต้ และ อบต.พลายวาส 
 
4.2 ด้านพื้นที่ 

ได้ศึกษาเฉพาะเทศบาลนครเกาะสมุย เทศบาลตำบลบ้านใต้และ องค์การบริหารส่วน
ตำบลพลายวาส 

 
4.3 ด้านระยะเวลา 

ศึกษาวิจัยในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2564 รวมระยะเวลา 7 เดือน 
 

5. การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 5.1 แนวคิดการจัดเก็บรายได้ของราชการส่วนท้องถ่ิน 
 การจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจฯ พ.ศ. 2542  เทศบาล และ อบต. 1. รายได้จากอปท.เองภาษีที ่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย 
อากรฆ่าสัตว์ อากรรังนกอีแอ่น ค่าธรรมเนียม บริการสาธารณะ และอื่น ๆ  2. รายได้ที ่รัฐบาลกลาง 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ ภาษีการพนัน อื่นๆ
ตามกฎหมายเฉพาะ 3. รายได้ท่ีรัฐบาลกลางแบ่งให้ภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้ ตามพ.ร.บ.กําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจ และประมวลรัษฎากร 4. เงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าท่ี
ของ อปท.และเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ตามอำนาจหน้าที่ส่วนกลางถ่ายโอนให้ อปท .รายได้จาก
แหล่งท่ีมาของการจัดเก็บรายได้ของราชการส่วนกลางมีอำนาจในการจัดเก็บภาษีมากมาย เช่น ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีสรรพสามิต และอื่น ๆ (สกนธ์ วรัญญูวัฒนา, 2554: 21-26; อัช
กรณ์ วงศ์ปรีดี และสุนทรชัย ชอบยศ,  2558: 45-47) อนึ่ง วีรศักดิ์ เครือเทพ (2548) กล่าวว่า ระบบการ
บริหารจัดการภาษีอากรมีลักษณะ 7 ประการ ดังนี้ ประการแรก ระบบการจัดเก็บภาษีอากรไม่มีความ
สลับซับซ้อน ต้องใช้บุคลากรเฉพาะด้านเพิ่มมากขึ้นต้องมีเครื่องมือในการตรวจสอบติดตามผลในการจัดเก็บ
ซับซ้อนส่งผลให้ทรัพยากรท่ีใช้จ่ายในการบริหารระบบการจัดเก็บภาษีอากรท่ีเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ระบบภาษี
อากรที่ซับซ้อนยังเกิดความสับสนต่อประชาชนผู้เสียภาษีอากรต้นทุนในการดำเนินการเพื่ อเสียภาษีของ
ประชาชนอาจเพิ่มขึ้นและโอกาสท่ีจะยอมเสียด้วยความเต็มใจอาจลดลงส่งผลให้จำนวนเงินภาษีอากรและ
ประสิทธิผลการจัดเก็บภาษีลดลงวิธีการลดความซับซ้อนของระบบภาษมีหลายประเภทดังนี้ เช่น กำหนดให้
จัดเก็บภาษีแต่ละประเภทที่มีอัตราการจัดเก็บไม่มากมีข้อยกเว้นในการลดหย่อน หรือมีสิทธิพิเศษต่างๆ
จำนวนไม่มาก แบบฟอร์มการเสียภาษีไม่ควรมีหลายประเภทและเข้าใจง่ายในมุมมองของประชาชนผู้เสีย
ภาษี และกรอกข้อมูลสำหรับยื่นเสียภาษีอากรต้องทำอย่างเหมาะสม เป็นต้น มาตรการเหล่านี่มีส่วนช่วยให้
การเสียภาษีมีความสะดวก และมีส่วนเพิ่มอัตราการยอมของประชาชน ประการที่สอง บ่อยครั้งกับการ
เปล่ียนแปลงนโยบายภาษี หรือวิธีการบริหารจัดเก็บภาษีตามปกติถ้ามาตรการไม่เปล่ียนแปลงมากนักจะทำ
ให้ระบบการจัดเก็บภาษีอากรมีความแน่นอนและเอื้อต่อการทำความเข้าใจของบุคลากรจัดเก็บและ
ประชาชนผู้เสียภาษีอย่างไรก็ตามนโยบายภาษีอากรหรือมาตรการต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยทำให้
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ประชาชน และบุคลากรเกิดความสับสนหรือเข้าใจผิดและทำให้ผิดพลาดในการจัดเก็บภาษีหรือยอมเสีย
ภาษีตามกฎหมายและส่งผลต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของการจัดเก็บภาษี ประการที่สาม รวม
ระบบการจัดเก็บภาษีเข้าด้วยกันหลายประเภทและดำเนินการจัดเก็บหน่วยงานเดียวอาจเกิดข้อดีหลาย
ประการ ประการแรกภาษีบางประเภทท่ีมีข้ันตอนการบริหารจัดเก็บภาษีคล้ายกันหรืออาศัยฐานข้อมูลภาษี
เดียวกันการรวมระบบภาษีเข้าด้วยกันอาจเกิดการประหยัดในการดำเนินการเนื่องมาจากการลดจำนวน
บุคลากรและลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนพัฒนาระบบงานและระบบข้อมูลภาษีอากรหรือลดการทำงานที่มี
ลักษณะซ้ำซ้อน ประการท่ีสองอาจช่วยเพิ่มความชำนาญและความเช่ียวชาญในการดำเนินการของบุคลากร
จัดเก็บภาษี ประการที่สาม การรวมระบบการบริหารจัดเก็บภาษีหลายประเภทโดยหน่วยงานเดียวอาจทำ
ให้เกิดข้อมูลการจัดเก็บภาษีมีความสมบูรณ์มากขึ้น และอาจทำให้การตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษี หรือ
การหลบหนีภาษีทำได้ง่ายขึ้น และประการสุดท้ายอาจเพิ่มความสะดวกในการจ่ายภาษีหลายประเภทของ
ประชาชนให้รวมกันจุดเดียวจะช่วยเพิ่มอัตราภาษี ประการท่ีส่ี มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
ระบบภาษีอากรตามความเหมาะสมเพิ่มประสิทธิผลของการจัดเก็บภาษีให้ครบตามเป้าหมายท่ีได้ประมาณ
การที่กล่าวว่าความก้าวหน้าในการนำเทคโนโลยีมาใช่ในระบบการจัดเก็บภาษีจะช่วยเพิ่มความรวดเรว็ใน
การเสียภาษี การบันทึกข้อมูล การตรวจสอบ  และการวิเคราะห์รายงานผลการจัดเก็บภาษีการศึกษา
วิเคราะห์ระบบบริหารการจัดเก็บภาษีทำอย่างระเอียดเพื่อจะได้เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
กับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงานจัดเก็บรายได้ตามความต้องการ ประการท่ีห้า การ
พัฒนาระบบการตรวจสอบติดตามผู้ไม่เสียภาษีให้ถูกต้องตามท่ีกฎหมายกำหนด การปฏิบัติหน้าท่ีเ สียภาษี
อากรของประชาชนไม่ถูกต้อง เช่น ระบบฐานข้อมูลผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีไม่ครอบคลุม หรือไม่ทันสมัยส่งผลให้
ประชาชนบางรายไม่ถูกตรวจสอบจากระบบภาษี การบันทึกข้อมูลกิจกรรม หรือทรัพย์สินที่เสียภาษีไม่
สมบูรณ์ทำให้ประชาชนไม่อยู่ในข่ายท่ีต้องเสียภาษีหรือเสียน้อยกว่าความเป็นจริง บางกรณีภาระภาษีอาจมี
ความชัดเจนแต่กระบวนการบังคับใช้กฎหมายให้ประชาชนยอมเสียภาษีทำให้ประชาชนเพิกเฉยไม่จ่ายภาษี
ให้ครบและบางครั้งประชาชนจงใจไม่จ่ายภาษีตามที่กฎหมายกำหนด หรือจงใจไม่เปิดเผยการดำเนิน
กิจกรรมต่างๆท่ีเข้าข่ายต้องเสียภาษี การตรวจสอบเหล่านี้อาจทำได้ต้ังแต่การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้เสีย
ภาษีให้ครบถ้วนและทันสมัย ครอบคลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทต่างๆท่ีเข้าข่ายต้องเสียภาษีให้แก่รัฐ
เพื่อไม่ให้เกิดการหลบเลี่ยงไม่แจ้งภาระภาษีให้แก่รัฐรวมถึงการพัฒนาให้ครอบคลุม และความถี่ในการ
ตรวจสอบข้อมูลต่างๆและบทลงโทษจริงจังหากมีการตรวจสอบพบการปฏิบัติที่ผิดพลาดในการเสียภาษี 
ประการท่ีหก การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร หน่วยงาน และประสานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการจัดเก็บภาษีอากร การที่หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรจะทำงานได้อย่างสำเร็จขึ้นอยู่กับความ
เช่ียวชาญของบุคลากร การออกแบบหน่วยงานภายในสำหรับการจัดเก็บภาษี และการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานท่ีเกิดการบูรณาการในการทำงาน และการแลกเปล่ียนข้อมูลเพื่อเพิ่มผลสำเร็จในการจัดเก็บภาษี
อากรนอกจากนี้อิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่จัดเก็บภาษีช่วยเพิ่มผลสำเร็จในการทำงานการ
จัดเก็บภาษีย่อมขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเมืองการ การทำงานของหน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีคล่องตัวปรับเปล่ียนมาตรการตามความเหมาะสมเมื่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เปล่ียนแปลงไปย่อมมีส่วน
เพิ่มความสำเร็จในการทำงาน ความอิสระหมายความว่าหน่วยงานจัดเก็บภาษีจะไม่ถูกตรวจสอบจาก
ภายนอกหากมีความหมายว่าอิสระในการกำหนดมาตรการเท่าที่จำเป็นและหน่วยงานต้องปฏิบัติหน้าท่ี
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ตรวจสอบได้ต่อสาธารณะชนและรัฐบาล และประการสุดท้าย การพัฒนาระบบให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้
และการประชาสัมพันธ์การเสียภาษีอากรให้แก่ประชาชนอย่างกว้างขวางทำให้ทำให้มีส่วนในการสร้างความ
เข้าใจในภาษีอากรให้แก่ประชาชนท่ัวไปและมีส่วนในการเพิ่มโอกาสท่ีประชาชนยอมทำตามกฎหมายในการ
เสียภาษีอากรให้ถูกต้องครบถ้วนและการให้ความรู้กับประชาชนอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบทลงโทษ และ
โอกาสที่จะถูกตรวจสอบจากรัฐหากประชาชนไม่เสียภาษีให้ถูกต้องครบถ้วนในกำหนดระยะเวลาเพื ่อให้
ประชาชนเกิดความเกรงกลัวท่ีจะถูกลงโทษหากไม่ทำตามกฎหมายภาษีอากรให้ถูกต้อง การดำเนินการเช่น
นี่ทำให้เพิ่มประสิทธิผลของการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล 

5.2 แนวคิดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
มาตรา 5 พื้นดิน และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ำด้วย โรงเรือน อาคาร ตึก 

หรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งลักษณะการทำประโยชน์จากพื้นดินของภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างโดยแยกใน
แต่ละประเภทดังตาราง 
 
ตารางที่ 2 อัตราการจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ปี 2563 -2564 

ประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มูลค่า (ล้านบาท) อัตราภาษี(ร้อยละ) 

เกษตรกรรม 
 

0-75 0.01 
75-100 0.03 
100-500 0.05 

500-1,000 0.07 
1,000 ขึ้นไป 0.1 

ที่อยู่อาศัยหลังหลัก-หลังอื่น 0-10 ยกเว้น 
10-50 0.02 
50-75 0.03 
75-100 0.05 

100ขึ้นไป 0.1 
พาณิชยกรรม 0-50 0.3 

50-200 0.4 
200-1,000 0.5 
1,000-5000 0.6 
5000 ขึ้นไป 0.7 

หมายเหตุ บุคคลธรรมดาได้รับยกเว้นไม่เกิน 50 ล้านบาท และสำหรับท่ีไม่ทำประโยชน์เพิ่มขึ้น  
              อัตรา 0.3% ทุก 3 ปี แต่อัตราภาษีรวมไม่เกิน 3%  
เรียบเรียงจาก: ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง, 2562 : 415 ; สุเมธ ศิริคุณโชติ, กำธร สิริชูติวงศ์,  
                   อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์, ภิรัตน์ เจียรนัย, กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร, 2563: 415  
                   และสุเมธ ศิริคุณโชติ, 2561: 415 
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ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1 . ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง 1. บุคลากรสำรวจทำ
หน้าที่ในการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3.บุคลากรเก็ภาษีทำหน้าที่รับจ่ายภาษี และ
เร่งรัดการจ่ายภาษี , 2. การสำรวจข้อมูลและสิ่งปลูกสร้าง ประกาศสำรวจไม่น้อยกว่า 15 วัน เมื่อท้องถิ่น
สำรวจแล้วให้จัดทำบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างให้ประชาชนผู้เสียภาษี 3. การจัดทำบัญชีภาษีท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้าง ให้บุคลากรสำรวจลงไปสำรวจเพิ่มเติมมาจัดทำ ดังนี้ 1.ท่ีดินให้เรียงลำดับจากท่ีมีเอกสาร
สิทธิ์ก่อน ต้ังแต่โฉลดที่ดิน หนังสือการทำประโยชน์ที่ดิน หนังสือสิทธิทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และ
หลักฐานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 2.ให้เรียงดับช่ืออาคารชุดและเลขท่ีห้องชุด และ ภ.ด.ส 3 ภ.ด.ส 4 ปิดประกาศไว้ท่ี
ทำการ อปท.ไม่น้อยกว่า 30 วัน, 4. ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ ตามภ.ด.ส 1 ภ.ด.ส 2 ได้แก่ อายุส่ิง
ปลูกสร้าง , ราคาประเมินทุนทรัพย์จากธนารักษ์ , การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีที่ใช้ประโยชน์ และสิ่งปลูก
สร้างที่ได้รับการยกเว้น จากนั้นปิดประกาศก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ ที่ทำการ อปท., 5. แจ้ง
การประเมินให้ อปท. ส่งแบบการประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีโดยการส่ง
แบบการประเมินภาษีโดยตรังหรือให้ส่งทางไปรษณีย์ และสามารถชำระแทนกันได้ จากนั้นจ่ายภาษีภายใน
เดือนเมษายนตามท่ี อปท.ได้, 6.การประเมินภาษีผิด กฎหมายไม่ได้ให้อำนาจ อปท. ประเมินย้อนหลัง แต่
ให้อำนาจทบทวนการประเมินภาษีให้ถูกต้อง ไม่เกิน 3 ปี กรณีแจ้งการคืนเงินจะต้องให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ภายใน 90 วัน และ 7.การคัดค้าน และอุทธรณ์ สามารถย่ืนคัดค้านต่อผู้บริหารภายใน 30 วัน และพิจารณา
ภายใน 60 วัน หากผู้บริหารชอบให้แจ้งจำนวนภาษีไปยังยังผู้เสียภาษี ภายใน 15 วัน ประชาชนไม่มีกำลัง
เสียภาษี  (องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง, 2563 : 2-14) 

 
5.3 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 สุจิตรา ภูลายขาว (2559) ได้ศึกษาเรื่องปัญหาการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเองขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นกรณีศึกษา อบต.กุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีวัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อศึกษา
ปัญหาการจัดเก็บรายได้ท่ีจัดเก็บเอง ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยผู้วิจัยได้สรุปผลการศึกษา และอภิปราย
ผลการวิจัยว่า 1.ปัญหาท่ีส่งผลกระทบจากภายนอกองค์กร ได้แก่ 1.1 ปัญหานโยบาย 1.2 ปัญหาการเมือง
บางกลุ่มกลัวเสียฐานเสียง และผลประโยชน์ 1.3 ปัญหาสภาพเศรษฐกิจ ผลิตผลิตทางการเกษตรตกต่ำ
ประชาชนไม่มีรายได้1.4 ปัญหาประชาชนไม่มีความรู้เกี่ยวกับภาษี 2.ปัญหาที่ส่งผลกระทบจากภายใน
องค์กร 2.1 ปัญหาขาดแคลนบุคลากรและความรู้ 2.2 ปัญหาขาดงบประมาณการและรายได้ท่ีจัดเก็บเองไม่
พอในการบริการสาธารณะ2.3 ปัญหาการจัดการ เทคโนโลยีล้าสมัย และไม่มีการพัฒนาจัดเก็บรายได้โดย
ในส่วนนี้ผู้เขียนสนใจท่ีจำเอาปัญหาการจัดเก็บรายได้ในงานวิจัยช้ินนี้มาใช้ในงานวิจัยของผู้เขียนเองเพื่อใช้
ในการทบทวนวรรณกรรม และอภิปรายผลการศึกษา  

ปิยธิดา โคกโพธิ์  (2555) ได้ศึกษาเรื่องปัญหาทางการคลังท้องถิ่นศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตำบล
นิคมคำสร้อย โดยการศึกษามีคำถามวิจัยว่า เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อยมีปัญหาการคลังท้องถิ่นอยางไร
ปัญหาการคลังท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อยเกิดจากสาเหตุใด และแนวทางการแก้ไขปัญหาการ
คลังท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อยควรมีแนวทางอย่างไร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหา
การคลังท้องถิ่น เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหาการคลังท้องถิ่น และเพื่อศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการ
บริหารการคลังท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อยโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาจาก 
เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกโดยผู้วิจัยได้สรุปผลการศึกษา และอภิปราย
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ผลการวิจัยว่าปัญหาด้านการจัดหารายได้ในส่วนนี้ผู้เขียนสนใจท่ีจำเอาปัญหาการจัดเก็บรายได้ในงานวิจัย
ชิ้นนี้มาใช้ในงานวิจัยของผู้เขียนเองเพื่อใช้ในการทบทวนวรรณกรรม และอภิปรายผลการศึกษาส่งผลให้
งบประมาณไม่พอต่อรายจ่าย พึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐมากเกินไป ปัญหาอัตราการเก็บภาษีท้องถิ่น ปัญหา
การจัดหารายได้ไม่ได้ตามเป้าหมายเพราะบางกิจการเลิกกิจการโดยไม่แจงยกเลิกกการจ่ายภาษี ปัญหาขาด
การจัดการท่ีดี และขาดแหล่งรายได้ใหม่ๆ ขาดการมีส่วนร่วม ขาดความรู้ ความเข้าใจเล่ียงภาษี สาหตุของ
ปัญหาท้องถิ่นเกิดจากกฎหมายไม่เข้ากับปัจจุบัน ปัญหาทางการเมืองนำงบประมาณหาเสียง ปัญหาการ
ขาดบุคลากรในการจัดเก็บภาษี ปัญหามีพื ้นทับซ้อน ทำให้ขาดงบประมาณไม่เพียงพอ ปัญหาในด้าน
ประชาสัมพันธ์พบว่าเทศบาลไม่ให้ความรู้ความเข้าใจ และประชาชนไม่มีส่วนรวมในการเสีย  ปัญหาพื้นท่ี
เศรษฐกิจไม่ดีเมื่อเทียบกับในเมือง และเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมทำให้จัดเก็บภาษีได้น้อยผู้เขียนสนใจท่ีจำเอา
ปัญหาการจัดเก็บรายได้ในงานวิจัยชิ้นนี้มาใช้ในงานวิจัยของผู้เขียนเองเพื่อใช้ในการทบทวนวรรณกรรม 
และอภิปรายผลการศึกษา  

ปัญญ์ชนิกส์ ประพันธ์พร (2553) ได้ศึกษาปญหาอุปสรรคในการบริหารการจัดเก็บภาษีโรงเรือน 
และท่ีดิน ภาษีบำรุงท้องท่ี และภาษีป้ายของเทศบาลตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
โดยการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการ การจัดเก็บภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้ายของเทศบาลตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัด
นครปฐม 2.เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบำรุงท้องท่ี ภาษีป้าย
ของเทศบาลตำบลกำแพงแสนโดยการศึกษาเชิงคุณภาพผลการวิจัยผู้เขียนได้สรุปผลการศึกษาพบว่า 1.การ
จัดการประชาสัมพันธ์ไม่ท่ัวถึง การกำหนดอัตราการจัดเก็บภาษีไม่แบ่งแยกให้ชัดเจน  2.บุคลากรขาดทักษะ 
ไม่มีบุคลากรด้านนิติกรทำให้เกิดปัญหาทางกฎหมาย มีบุคลากรจัดเก็บแค่คนเดียวไม่พอ 3. งบประมาณไม่
พอทำให้ขาดงบประมาณในการอบรม ประชาสัมพันธ์ และจ้างบุคลากรข้างนอกสำรวจข้อมูลภาษี 4.วัสดุ
และเครื่องมือ ขาดการใช้ระบบสารนเทศทำให้การจัดเก็บภาษียากในการเช่ือโยงข้อมูล 5.ปัญหาไม่ให้ความ
ร่วมมือกับการสำรวจ หลีกเล่ียงการเสียภาษี และขาดแผนการทำงาน 6.การประชาสัมพันธ์ไม่พร้อม  
 
6. วิธีการศึกษา  

การศึกษาท่ีนำมาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลการศึกษาโดยเอกสาร ประกอบด้วย 
 6.1 อาศัยเอกสารชั้นต้น (Primary Sources) ได้ทำการจัดเก็บรายได้ ได้แก่ ข้อมูลปัญหาท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้, ข้อมูลรายได้ของอปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562, ข้อมูลเงินอุดหนุน
ทั่วไปบประมาณ พ.ศ.2562 และ สรุปข่าวเศรษฐกิจจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังข้อมูลทั่วไปของอปท. 
ได้แก่ สาระสำคัญกฎหมายท่ีเกี่ยวการจัดเก็บรายได้, เว็บไซต์เทศบาลนครเกาะสมุย, เว็บไซต์เทศบาลตำบล
บ้านใต้, เว็บไซต์อบต.พลายวาส, แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เทศบาลนครเกาะสมุย, เทศบาล
ตำบลบ้านใต้, อบต.พลายวาส, แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) เทศบาลตำบลบ้านใต้, อบต.
พลายวาส, เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลนครเกาะสมุย  , เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลบ้านใต้และข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อบต.พลายวาสภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ได้แก่ ข่าว
ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างจาก iQNewsClip และ iqnewscenter, ข้อมูลในเว็บไซต์เกี่ยวข้องกับภาษีท่ีดิน
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และสิ่งปลูกสร้าง, ข้อมูลในเว็บไซต์เกี่ยวข้องกับปัญหาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีอากรตามประมวล
รัษฎากร, พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475, พ.ร.บ.ภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และ พ.ร.บ.ภาษี
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  

6.2 อาศัยเอกสารชั้นรอง (Secondary Sources) ได้ทำการศึกษา หนังสือการจัดเก็บรายได้ 8 
เล่ม, หนังสือภาษีท่ีดิน และโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องท่ี และภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 2 เล่ม , วิทยานิพนธ์
เกี ่ยวกับการจัดเก็บรายได้ 3 ฉบับ , วิทยานิพนธ์เกี ่ยวกับปัญหาภาษีที ่ดิน 2 ฉบับ , บทความ วารสาร 
งานค้นคว้าอิสระ และเอกศึกษา 12 ฉบับ และกฎหมายเกี่ยวกับภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 6 ฉบับ 
 
7. เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา  

การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการศึกษาวิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูล เชิง
เอกสารวิเคราะห์ตีความโดยไม่มีอคติ (bias) ก่อนเพื่อให้ได้ข้อมูลให้ครบถ้วนและตรงตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาวิจัย ได้แก่ สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา โดยการเปรียบเทียบเทศบาลนครเกาะสมุย เทศบาล
ตำบลบ้านใต้และอบต.พลายวาสสาเหตุท่ีทำให้การจัดเก็บรายได้น้อยลงโดยใช้วิเคราะห์เชิงพรรณนา
เปรียบเทียบโดยยึดหลักทฤษฎีที ่ได้ทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 โดยจะวิเคราะห์เรียงลำดับเป็นแต่ละ
ประเภทที่ได้ศึกษามา ได้แก่ ปัญหาภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง เพื่อเปรียบเทียบปัญหาในการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างระหว่างเทศบาลนครเกาะสมุย เทศบาลตำบลบ้านใต้ กับอบต.พลายวาสในจังหวดัสุ
ราษฎร์ธานี จากนั้นวิเคราะห์บริบทของท้องถิ่นข้อมูลปัญหาภาษีที ่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยทบทวน
วรรณกรรมใช้กรอบปัญหาทางภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นสภาพแวดล้อมภายนอก ที่ส่งผลกระทบต่อ
ปัจจัยภายใน    
 

 
9. ผลการศึกษา 

 ในการศึกษาปัญหาปัญหาการจัดเก็บรายได้ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างกรณีศึกษาเทศบาลบาลนคร
เกาะสมุย เทศบาลตําบลบ้านใต้ และองค์การบริหารส่วนตําบลพลายวาส ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้องการท่ี
จะทราบข้อมูลท่ัวไป เพื่อนำไปวิเคราะหป์ัญหาเชิงเปรียบเทียบดังต่อไปนี้ 
 
9.1 เทศบาลนครเกาะสมุย 

สภาพและข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 
มีพื้นท่ีประมาณ  252  ตารางกิโลเมตร คิดเป็นพื้นท่ีที่โดยประมาณ157,273  ไร่ รวม พื้นท่ี18 

เกาะ 7 ตำบล 39 หมู่บ้าน จำนวน 55,845 ครัวเรือนและประชากร 69,393 คน หากเทียบกับขนาดพื้นท่ี 
จำนวนหมู่บ้าน เกาะ และประชากร ทำให้ปริมาณการทำงานท่ีทำแล้วไม่พอส่งผลให้การทำงานไม่ต่อเนื่อง 
เกิดความล่าช้า และมาตรา 35 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เงินเดือน 
ค่าจ้าง ไม่สามารถกำหนดให้สูงกว่าร้อยละ 40 อาจทำให้บุคลากรท่ีสรรหาเข้ามาไม่มีคุณภาพ นอกจากนี้
บุคลากรการจัดเก็บรายได้เป็นระดับปฏิบัติงานซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวิชาชีพเฉพาะแต่การจัดเก็บภาษีท่ีดินและ
ส่ิงปลูกสร้างจะต้องมีความสามารถทางด้านกฎหมายเพราะมีกฎหมายลำดับรองจำนวนมาก 
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ตารางที่ 3   ข้อมูลด้านการท่องเท่ียวและพาณิชยกรรม/การค้า 

การท่องเที่ยว พาณิชยกรรม/การค้า 
หาดทราย  น้ำตก  และแนวปะการัง   
ประเภทประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม    

สถาบันการเงิน 33 แห่ง  ธนาคารพาณิชย์ 29 แห่ง   
มีโรงแรม บังกะโล รีสอร์ท ร้านอาหาร และท่ีพักอย่าง
อื่นเป็นจำนวนมาก สถานท่ีนิยมได้แก่ ชายหาด 

ท่ีมา: เทศบาลนครเกาะสมุย, แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) (หน้า 10-23) 
 
ข้อมูลด้านการจัดเก็บรายได้ 
  
ตารางที่ 4  รายงานประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ 2563 

ภาษีอากร 

รายได้จริง ประมาณการ 

ปี 2561 เพิ่ม-ลด ปี 2562 เพิ่ม-ลด 
ปี 2563 (รายได ้จริง

เฉพาะทน.เกาะสมุย 

ต.ค.62-มิ.ย.63 
ภาษีโรงเรือน และที่ดิน 356,912,759.40 -90,669,895.07 266,242,864.33 -243,096,603.33 23,146,261 
ภาษีบำรุงท้องที่ 131,141.80 +367,612.95 498,754.75 -436,291.78 62,462.97 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - - - - 194,848.79 
ภาษีโรงเรือน และที่ดิน + 
ภาษีบำรุงท้องที่ 

357,043,901.2 -90,302,282.12 266,741,619.08 -243,532,895.11 23,208,723.97 

 

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน+ภาษีบำรุงท้องท่ี ปี2562 เพิ่ม -ลด  ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2563 (รายได้
จริงเฉพาะทน.เกาะสมุย ต.ค. 62-มิ.ย.63) 

226,741,619.08 -266,546,770.29 194,848.79 

ท่ีมา: เทศบาลนครเกาะสมุย,เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 : หน้า 23 
  

จากตารางอธิบายได้ว่า ปี พ.ศ.2561-2563  รายได้ในส่วนของรายได้จากภาษีโรงเรือน และท่ีดินท่ี 
จัดเก็บเอง ในปี พ.ศ. 2561 จัดเก็บได้ 356,912,759.40 บาท ในปีพ.ศ 2562 จัดเก็บได้266,242,864.33
บาทลดลงไปจากปี พ.ศ 2561 90,669,895.07 บาทและจัดเก็บในปีพ.ศ 2563 จัดเก็บได้ 23 ,146,261 
ลดลงจากในปีพ.ศ2562 243 ,096,603.33 รายได้จากภาษีบำรุงท้องที ่ในปีพ.ศ 2561 จัดเก็บได้ 
131,141.80 บาท ในปีพ.ศ 2562 จัดเก็บได้ 498 ,754.75บาท  เพิ่มขึ้นไปจากปีพ.ศ 2561 367,612.95
บาท และจัดเก็บในปีพ.ศ 2563 จัดเก็บได้ 62,462.97ลดลงจากในปีพ.ศ 2562 436,291.78 รายได้จาก
ภาษีโรงเรือน และที่ดิน รวมกับรายได้จากภาษีบำรุงท้องที่ในปีพ.ศ 2561 จัดเก็บได้ 357 ,043,901.2บาท 
ในปีพ.ศ 2562 จัดเก็บได้ 266,741,619.08บาท ลดลงไปจากปีพ.ศ 2561 90,302,282.12บาทและจัดเก็บ
ในปีพ.ศ2563จัดเก็บได้23,208,723.97ลดลงจากในปีพ.ศ 2562 243,532,895.11 บาท รายได้จากภาษี
โรงเรือน และรายได้จากท่ีดิน รวมกับภาษีบำรุงท้องท่ีในปีพ.ศ 2562 จัดเก็บได้ 266,741,619.082บาทในปี
พ.ศ.2563 รายได้จากภาษีที ่ดินและส่ิงปลูกสร้างจัดเก็บได้194,848.79บาทลดลงไปจากปี2562ไป
266,546,770.29 บาท 
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 นอกจากรายได้จากการจัดเก็บรายได้ ตาม พ.ร.บ.จัดต้ังแล้ว  เทศบาลนครเกาะสมุยยังมีรายได้จาก
ธุรกิจการท่องเท่ียวในพื้นท่ีดังนี้ 
 
ตารางที่ 5 สถิตินักท่องเท่ียวภายในประเทศ Q1-Q4 ปี 2562 (ภาคใต้) 

นักท่องเที่ยวเขา้มาในเกาะสมุย พ.ศ.2561 (คน) เพิ่ม-ลด พ.ศ.2562 (คน) 

ชาวต่างชาติ 2,237,202 -156,716 2,080,486 
ชาวไทย 414,298 -29,470 384,828 

รวม 2,651,500 -186,186 2,465,314 
ท่ีมา: กระทรวงการท่องเท่ียว และกีฬา (2563) 
 จากตารางพบว่า จำนวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติและชาวไทยลดลง และแนวโน้มปี พ.ศ.2563   ก็
จะลดลงและรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทยลดลงส่งผลให้รายได้อุตสาหกรรมการพาณิช
ยกรรมลดลงส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเท่ียวได้แก่ โรงแรม ร้านอาหาร และอื่นๆ 
 
ตารางที่ 6 รายได้จากการท่องเทียวในเกาะสมุย พ.ศ.2561-2562 

รายได้ 
พ.ศ.2561  
(ล้านบาท) 

เพิ่ม-ลด 
พ.ศ.2562  
(ล้านบาท) 

ชาวต่างชาติ 58,879.08 -6,414.43 52,464.65 
ชาวไทย 5,847.91 -500.72 5,347.19 

รวม 64,726.99 -6,915.15 57,811.84 
ท่ีมา: กระทรวงการท่องเท่ียว และกีฬา (2563) 
 
 ในปี พ.ศ.2561 ชาวต่างชาติมีจำนวน 2,237,202 คน และ พ.ศ. 2562 ชาวต่างชาติมีจำนวน 
2,080,486 คน ลดลงจาก พ.ศ.2561 ลดลงจำนวน 156,716 คน และรายได้จากชาวต่างชาติในปีพ.ศ พ.ศ.
2561 จำนวน 58,879.08 ล้านบาท ในปีพ.ศ.2562 จำนวน 52 ,464.65 ล้านบาท ลดลง 6,414.43 ล้าน
บาท ในปี พ.ศ.2561 ชาวไทยจำนวน 414,298 คน ในพ.ศ. 2562 ชาวไทยมีจำนวน 384,828 คน ลดลง
จาก พ.ศ.2561 ลดลงจำนวน 29,470 คน ในปี พ.ศ.2561รายได้จากชาวไทย จำนวน 5 ,847.91 ล้านบาท 
คน ในปี พ.ศ.2562 จำนวน 5,347.19 ล้านบาท ลดลง 500.72 ล้านบาท และจำนวน ชาวต่างชาติรวมกับ
ชาวไทยในปี พ.ศ.2561 มีจำนวน 2,651,500 คน และในปี พ.ศ.2562 มีจำนวน 2,465,314 คน ลดลง 
186,186 บาทส่งผลให้ปี พ.ศ. 2563 มีแนวโน้มจำนวนนักท่องเท่ียวลดลง และ รายได้ชาวต่างชาติรวมกับ
ชาวไทยในปี พ.ศ.2561 มีจำนวน 64 ,726.99 ล้านบาท และในปี พ.ศ.2562 มีจำนวน 57 ,811.84 คน 
ลดลง 6,915.15 ล้านบาท เกิดจากรายได้ส่วนใหญ่มาจากชาวต่างชาติ และจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
จากการวิเคราะห์พบว่าในปี พ.ศ. 2561-2562 รายได้มาจากชาวต่างชาติ และจำนวนนักท่องเท่ียวต่างชาติ 
ลดลง ส่งผลกระทบต่อ อุตสาหกรรม การพาณิชยกรรมลดลงส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียว 

 ทำให้ผู้ประกอบรายได้ลดลงจัดเก็บภาษีได้ไม่เต็มที่เพราะกำลังในการเสียภาษีลดลงส่งผลให้การ
จัดเก็บภาษีจากพาณิชยกรรม และการค้ามีอัตราการจัดเก็บมากกว่าประเภทเกษตรกรรมและท่ีอยู่อาศัยทำ
ให้การจัดเก็บจากภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างลดน้อยลง 
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ข้อมูลด้านบุคลากรการจัดเก็บรายได้ 

ตารางที่ 7 จำนวนบุคลากรจัดเก็บรายได้เทศบาลนครเกาะสมุย 
ตำแหน่ง กรอบอัตรา ครองตำแหน่ง 

1. ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับกลาง 1 คน  
2. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 4 คน 

- ระดับชำนาญการ 2 คน 
- ระดับปฏิบัติการ 2 คน 

 

3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 6 คน 
- ระดับชำนาญงาน 2 คน 
- ระดับปฏิบัติงาน 4 คน 

 

4. ผู้ช่วยบุคลากรจัดเก็บรายได้ ตามแผนพัฒนาบุคลากร บุคลากรจ้างตามภารกิจ 8 คน 
ท่ีมา: เทศบาลนครเกาะสมุย, 2563 

 
จากตารางพบว่า บุคลากรด้านจัดเก็บรายได้ของกองคลัง ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย

ตัวเดิมคือพ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และพรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 เป็นกฎหมายตัว
ใหม่คือพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ข้อจำกัดในเรื่องความพร้อมของอปท. 1.บุคลากรไม่มี
ความเข้าใจในกฎหมายตัวใหม่เนื่องจากบุคลากรยังเคยชินกับภาษีตัวเดิม 2.บุคลากรยังขาดความเข้าใจ
เนื่องจากบุคลากรในส่วนของกองคลัง ผู้อำนวยการกองคลังระดับกลาง นักวิชาการจัดเก็บรายได้มี 4 คน 
ประกอบไปด้วยระดับชำนาญการ 2 คน ระดับปฏิบัติการ 2 คน เจ้าบุคลากรจัดเก็บรายได้ มี 6 คน 
ประกอบไปด้วยระดับชำนาญงาน 2 คน ระดับปฏิบัติงาน 4 คน และ ผู้ช่วยบุคลากรจัดเก็บรายได้บุคลากร
จ้างตามภารกิจ 8 คน ซึ่งหากพิจารณาแล้วบุคลากรน้อยลงทำให้บุคลากรไม่พอต่อการทำงาน 

 
9.2 เทศบาลตำบลบ้านใต้ 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 
มีพื้นท่ีประมาณ  84 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นพื้นท่ีโดยประมาณ 52,500  ไร่ มี 5 หมู่บ้าน จำนวน 

5,471 ครัวเรือนและประชากร 7,465 คน หากเทียบกับขนาดพื้นที่ จำนวนหมู่บ้าน และประชากร ทำให้
ปริมาณการทำงานท่ีทำแล้วไม่พอส่งผลให้การทำงานไม่ต่อเนื่อง เกิดความล่าช้า และมาตรา 35 แห่งพ.ร.บ.
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เงินเดือน ค่าจ้าง ไม่สามารถกำหนดให้สูงกว่าร้อยละ 40 
อาจทำให้บุคลากรที่สรรหาเข้ามาไม่มีคุณภาพ ประชากร ทำให้ปริมาณการทำงานที่ทำแล้วไม่พอส่งผลให้
การทำงานไม่ต่อเนื่อง เกิดความล่าช้า และส่งผลให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่เต็มเม็ดเต็ม
หน่วย นอกจากนี้บุคลากรการจัดเก็บรายได้เป็นระดับปฏิบัติงาน และพนักงานจ้างตามภารกิจ ซึ่งเป็น
บุคลากรที ่มีมากกว่านักวิชาการจัดเก ็บรายได้แต่การจัดเก ็บภาษีที ่ดินและสิ ่งปลูกสร้างจะต้องมี
ความสามารถทางด้านกฎหมายเพราะมีกฎหมายลำดับรองจำนวนมาก 
ตารางที่ 8 ข้อมูลด้านการท่องเท่ียวและพาณิชยกรรม/การค้า 

การท่องเที่ยว พาณิชยกรรม/การค้า 
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เป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของ
อำเภอ คือ กิจกรรมฟูลมูนปาร์ตี ้ ท่องเที ่ยว
เกี่ยวกับโบราณสถานและโบราณวัตถุ  

สถาบันการเง ิน มีโรงแรม บังกะโล รีสอร์ท ที ่พัก 
ร้านอาหาร และสถานบริการ 

ท่ีมา: เทศบาลตำบลบ้านใต้, แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) (หน้า 18-25) 
 
ข้อมูลด้านการจัดเก็บรายได้ 

ตารางที่ 9  รายงานประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ 2563 

ภาษีอากร รายได้จริง ประมาณการ 
ปี 2561 เพิ่ม-ลด ปี 2562 เพิ่ม-ลด ปี 2563 

ภาษีโรงเรือน และที่ดิน 6,627,741 +1,620,799 8,248,540 +8,248,540 0 
ภาษีบำรุงท้องที่ 40,942.85 -10,725.25 30,217.60 +30,217.60 0 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - - - - 6,000,000 
ภาษีโรงเรือน และที่ดิน + 
ภาษีบำรุงท้องที่ 

6,668,683.85 +1,610,073.75 8,278,757.6 +8,278,757.6 0 

 
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน+ภาษีบำรุงท้องท่ี ปี2562 เพิ่ม-ลด ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2563 

8,278,757.6 -2,278,757.6 6,000,000 

ท่ีมา: เทศบาลตำบลบ้านใต้,เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 : หน้า 20 
  

จากตาราง อธิบายได้ว่า ในปีพ.ศ 2561-2563  รายได้ในส่วนของรายได้จากภาษีโรงเรือน และ
ที่ดินที่ จัดเก็บเอง ในปีพ.ศ. 2561 จัดเก็บได้ 6,627,741 บาท ในปีพ.ศ 2562 จัดเก็บได้8,248,540 บาท
เพิ่มขึ้นไปจากปีพ.ศ 2561ไป 1,620,799 รายได้จากภาษีบำรุงท้องท่ีในปีพ.ศ 2561 จัดเก็บได้ 40,942.85 
บาท ในปีพ.ศ 2562 จัดเก็บได้ 30,217.60 บาท ลดลงจากปีพ.ศ 2561 10,725.25 บาท รายได้จากภาษี
โรงเรือน และที่ดิน รวมกับรายได้จากภาษีบำรุงท้องที่ในปีพ.ศ 2561 จัดเก็บได้ 6,668,683.85 บาท ใน
ปีพ.ศ 2562 จัดเก็บได้ 8,278,757.6 บาท เพิ่มขึ้นไปจากปีพ.ศ 2561 1,610,073.75 บาท รายได้จากภาษี
โรงเรือน และรายได้จากท่ีดิน รวมกับภาษีบำรุงท้องท่ีในปีพ.ศ 2562 จัดเก็บได้ 8,278,757.6 บาทในปีพ.ศ.
2563 และรายได้ประมาณจากภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างจัดเก็บได้6,000,000 บาทลดลงไปจากปี2562ไป
2,278,757.6 บาท 

นอกจากรายได้จากการจัดเก็บรายได้ ตาม พ.ร.บ.จัดต้ังแล้ว  เทศบาลตำบลบ้านใต้ยังมีรายได้จาก
ธุรกิจการท่องเท่ียวในพื้นท่ีดังนี้ 

 
 

ตารางที่ 10 สถิตินักท่องเท่ียวภายในประเทศ Q1-Q4 ปี 2562 (ภาคใต้) 
 
 
 
 

ท่ีมา: กระทรวงการท่องเท่ียว และกีฬา (พ.ศ. 2563) 

นักท่องเท่ียวเข้ามาในเกาะพงัน 2561 (คน) เพ่ิม-ลด 2562 (คน) 
ชาวต่างชาติ 924,221 -7,194 917,027 

ชาวไทย 199,828 -4,797 195,031 
รวม 1,124,049 -11,991 1,112,058 
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จากตาราง พบว่า จำนวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติและชาวไทยลดลง และแนวโน้มปี พ.ศ.2563  ก็

จะลดลงและรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทยลดลงส่งผลให้รายได้อุตสาหกรรมการพาณิช
ยกรรมลดลงส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเท่ียวได้แก่ โรงแรม ร้านอาหาร และอื่นๆ 
 
ตารางที่ 11 รายได้จากการท่องเทียวในเกาะพงัน พ.ศ.2561-2562 
 

รายได้จากการท่องเท่ียวในเกาะพงัน พ.ศ.2561 (ล้านบาท) เพิ่ม-ลด พ.ศ.2562 (ล้านบาท) 

ชาวต่างชาติ 14,713.27 -348.13 14,365.14 
ชาวไทย 1,352.24 -19.1 1,333.14 

รวม 16,065.51 -367.23 15,698.28 
ท่ีมา: กระทรวงการท่องเท่ียว และกีฬา (พ.ศ. 2563) 
 

ในปี พ.ศ.2561 ชาวต่างชาติมีจำนวน 924,221 คน และ พ.ศ. 2562 ชาวต่างชาติมีจำนวน 
917,027 คน ลดลงจาก พ.ศ.2561 ลดลงจำนวน 7,194 คน ในปี พ.ศ.2561 และรายได้จากชาวต่างชาติใน
ปี พ.ศ.2561 จำนวน 14,713.27 ล้านบาท ในปี พ.ศ.2562 จำนวน 14,365.14 ล้านบาท ลดลง 348.13 
ล้านบาท ชาวไทยจำนวน 196,900 คน ใน พ.ศ. 2562 ชาวไทยมีจำนวน 199,828 คน ลดลงจาก พ.ศ.2561
ลดลงจำนวน4,797คนและในปพี.ศ.2561รายได้จากนักท่องเท่ียวชาวไทย1,352.24 ล้านบาทในปพี.ศ.2562
จำนวน1,333.14 ล้านบาท ลดลง 19.1 ล้านบาทและจำนวนชาวต่างชาติรวมกับชาวไทยในปี พ.ศ.2561 มี
จำนวน 1,124,049 คน และในปี พ.ศ.2562 มีจำนวน 1,112,058 คน ลดลง 11,991 บาท และรายได้จาก
นักท่องเท่ียวต่างชาติรวมกับนักท่องเทียวชาวไทยในปพี.ศ.2561จำนวน16,065.51ล้านบาท ในปี พ.ศ.2562 
จำนวน15,698.28ล้านบาทลดลง 367.23 ล้านบาท  

พบว่ารายได้ของเทศบาลตำบลบ้านใต้มาจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากว่านักท่องเที่ยวไทย
ส่งผลให้ปีพ.ศ.2561-2562จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทยลดลง และแนวโน้มปี พ.ศ.2563ก็
จะลดลงและรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทยลดลงส่งผลให้รายได้อุตสาหกรรมการพาณิช
ยกรรมลดลง  

 
ข้อมูลด้านบุคลากรการจัดเก็บรายได้ 
 

ตารางที่ 12 จำนวนบุคลากรจัดเก็บรายได้เทศบาลตำบลบ้านใต้ 
 

ตำแหน่ง กรอบอัตรา ครองตำแหน่ง 
1. ผู้อำนวยการกองคลัง ว่าง  
2. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ว่าง  
3. พนักงานจัดเก็บรายได้ 1 คน 

- ระดับปฏิบัติงาน 1 คน 
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4. ผู้ช่วยบุคลากรจัดเก็บรายได้ ตามแผนพัฒนาบุคลากร พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 คน 
ท่ีมา: เทศบาลตำบลบ้านใต้, แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 (หน้า 81-82) 

 
จากตารางพบว่า บุคลากรด้านจัดเก็บรายได้ของกองคลัง ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย

ตัวเดิมคือพ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และพรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 เป็นกฎหมายตัว
ใหม่คือพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ข้อจำกัดในเรื่องความพร้อมของอปท. 1.บุคลากรไม่มี
ความเข้าใจในกฎหมายตัวใหม่เนื่องจากบุคลากรยังเคยชินกับภาษีตัวเดิม 2.บุคลากรยังขาดความเข้าใจ
เนื่องจากบุคลากรในส่วนของกองคลัง ผู้อำนวยการกองคลังระดับกลางมีอัตราว่าง นักวิชาการจัดเก็บรายได้
มีอัตราว่าง และพนักงานจัดเก็บรายได้ประกอบไปด้วยระดับปฏิบัติงาน 1 คน และ ผู้ช่วยบุคลากรจัดเก็บ
รายได้บุคลากรจ้างตามภารกิจ 8 คน ซึ่งหากพิจารณาแล้วบุคลากรน้อยลงทำให้บุคลากรไม่พอต่อการ
ทำงาน 

 
9.3 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 
มีพื ้นที ่ประมาณ  92 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นพื ้นที ่โดยประมาณ โดยประมาณ 57 ,500 ไร่

ประกอบด้วยพื้นที่จำนวน 9 หมู่บ้าน มีจำนวน 3 ,022 ครัวเรือนและมีประชากร 6,944 คนหากเทียบกับ
ขนาดพื้นที่ จำนวนหมู่บ้าน และประชากรทำให้ปริมาณการทำงานที่ทำแล้วไม่พอส่งผลให้การทำงานไม่
ต่อเนื่อง เกิดความล่าช้า และมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
เงินเดือน ค่าจ้าง ไม่สามารถกำหนดให้สูงกว่าร้อยละ 40 อาจทำให้บุคลากรที่สรรหาเข้ามาไม่มีคุณภาพ 
หน่วยนอกจากนี้บุคลากรการจัดเก็บรายได้เป็นระดับชำนาญการ และบุคลากรการจัดเก็บรายได้เป็นระดับ
ชำนาญงาน ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีมากกว่านักวิชาการจัดเก็บรายได้แต่การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จะต้องมีความสามารถทางด้านกฎหมายเพราะมีกฎหมายลำดับรองจำนวนมาก 

  
 
 
 

ตารางที่ 13 ข้อมูลด้านการท่องเท่ียวและพาณิชยกรรม/การค้า 
 

การท่องเที่ยว พาณิชยกรรม/การค้า 
สถานที ่ท ่องท ี ่ เช ิงน ิ เวศ สพานลิง เด ินชม
ทัศนียภาพบ้านเมือง เทศกาล กินเจ 

มีโฮมสเตย์ และธุรกิจขนาดเล็ก 

ท่ีมา: องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส, 2561:16-18  
 

ข้อมูลด้านการจัดเก็บรายได้ 
ตารางที่ 14  รายงานประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ 2564 
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ภาษีอากร รายได้จริง ประมาณการ 
ปี 2561 เพิ่ม-ลด ปี 2562 เพิ่ม-ลด ปี 2563 

ภาษีโรงเรือน และที่ดิน 1,386,484 +675,700 2,062,184 +2,062,184 0 
ภาษีบำรุงท้องที่ 91,387.74 +9,623.72 101,011.46 +101,011.46 0 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - - - - 5000,000 
ภาษีโรงเรือน และที่ดิน + 
ภาษีบำรุงท้องที่ 

1,477,871.74 +685,323.72 2,163,195.46 +2,163,195.46 0 

 
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน+ภาษีบำรุงท้องท่ี ปี2562 เพิ่ม-ลด ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2563 

2,163,195.46 -1,663,195.46 500,000 

ท่ีมา: องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส, 2564 : 18 
 
 จากตาราง อธิบายได้ว่า ในปีพ.ศ 2561-2563  รายได้ในส่วนของรายได้จากภาษีโรงเรือน และ
ท่ีดินท่ี จัดเก็บเอง ในปีพ.ศ. 2561 จัดเก็บได้ 1,386,484 บาท ในปีพ.ศ 2562 จัดเก็บได้ 2,062,184 บาท
เพิ ่มขึ ้นไปจากปีพ.ศ 2561ไป 675,700 บาท รายได้จากภาษีบำรุงท้องที่ในปีพ.ศ 2561 จัดเก็บได้ 
91,387.74 บาทในปีพ.ศ 2562 จัดเก็บได้ 101,011.46 บาท เพิ่มขึ ้นจากปีพ.ศ 2561 9,623.72 บาท 
รายได้จากภาษีโรงเรือน และที ่ดิน รวมกับรายได้จากภาษีบำรุงท้องที ่ในปีพ.ศ 2561 จัดเก็บได้ 
1,477,871.74 บาท ในปีพ.ศ 2562 จัดเก็บได้ 2,163,195.46 บาท เพิ่มขึ้นไปจากปีพ.ศ 2561 685,323.72 
บาท รายได้จากภาษีโรงเรือน และรายได้จากที่ดิน รวมกับภาษีบำรุงท้องที่ในปีพ.ศ 2562 จัดเก็บได้ 
2,163,195.46 บาทในปีพ.ศ.2563 และรายได้ประมาณจากภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างจัดเก็บได้ 500,000 
บาทลดลงไปจากปี2562ไป1,663,195.46 บาทลดลงเนื่องจากเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเศรษฐกิจในท้องถิ่น
ส่วนใหญ่จะปลูกยางพารา และปาล์มน้ำมัน อบต.พลายวาส ปลูกยางพารา 6,000 ไร่ 

 
 
ท่ีมา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2563:  116 

 

พบว่าราคาท่ีเกษตรกรขายได้ในปี พ.ศ. 2554 ราคายางพารากิโลกรัมละ 124.16 บาท หลังจากปี 
พ.ศ. 2554 ราคายางพาราลดลงจนถึง ปี พ.ศ. 2559-2560 มีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากนั้นปี พ.ศ. 2561-
2563 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แสดงให้เห็นว่า ปี พ.ศ. 2554 ราคาท่ีเกษตรกรขายสูงสุด และปี 2558 -2563 ราคา
ท่ีเกษตรกรขายราคาตกต่ำทำให้เกษตรชาวสานยางของทำให้รายได้น้อยลง 

 
ข้อมูลด้านบุคลากรการจัดเก็บรายได้ 
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ตารางที่ 15 จำนวนบุคลากรจัดเก็บรายได้ 
ตำแหน่ง กรอบอัตรา ครองตำแหน่ง 

1. ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ 1 คน  
2. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 1 คน 

ระดับชำนาญการ 1 คน 
 

3. พนักงานจัดเก็บรายได้ 1 คน 
ระดับชำนาญงาน 1 คน 

 

4. ผู้ช่วยบุคลากรจัดเก็บรายได้ ตามแผนพัฒนาบุคลากร ว่าง 
ข้อมูลจาก: อบต. พลายวาส, แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) (หน้า 58-59) 
 

จากตารางพบว่า บุคลากรด้านจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาสภายหลังจาก
การเปลี่ยนแปลงกฎหมายตัวเดิมคือพ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และพรบ.ภาษีบำรุงท้องท่ี 
พ.ศ.2508 เป็นกฎหมายตัวใหม่คือพรบ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ข้อจำกัดในเรื่องความพร้อม
ของอปท. 1.บุคลากรไม่มีความเข้าใจในกฎหมายตัวใหม่เนื่องจากบุคลากรยังเคยชินกับภาษีตัวเดิม 2.
บุคลากรยังขาดความเข้าใจเนื่องจากบุคลากรในส่วนของกองคลัง ผู้อำนวยการกองคลังระดับต้น 1 คน 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 1 คน และพนักงานจัดเก็บรายได้ ประกอบไปด้วยระดับชำนาญงาน 1 คน และ 
ผู้ช่วยบุคลากรจัดเก็บรายได้บุคลากรจ้างตามภารกิจมีอัตราว่าง ซึ่งหากพิจารณาแล้วบุคลากรน้อยลงทำให้
บุคลากรไม่พอต่อการทำงาน 
 
10. อภิปรายผล 
 ปัญหาการจัดเก็บภาษีที ่ดิน และสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลนครเกาะสมุย  เทศบาลตำบลบ้านใต้ 
และองค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาสดังนี้  
 เศรษฐกิจ พบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561-2562 จัดเก็บรายได้จากภาษีโรงเรือน และที่ดิน และบำรุง
ท้องที่รายได้รวมกันลดลง ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงจากกฎหมายตัวเดิมคือภาษีโรงเรือน และที่ดิน และ
ภาษีบำรุงท้องที่ เปลี่ยนมาใช้ตัวใหม่คือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทำให้รายได้เนื่องจากภาวะวิกฤตทาง
เศรษฐกิจพื้นที่ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวและส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติ หากภาวะทางเศรษฐกิจ
ชาวต่างชาติลดลงส่งผลต่อธุรกิจการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้ที ่สำคัญลดลงส่งผลให้อัตราภาษีลดลงและ
องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาสเศรษฐกิจท่ีส่วนใหญ่ทำเกษตรกรรม มีพาณิชยกรรม และการค้าขนาด
เล็กทำให้รายได้ลดลงทำให้อัตราการจัดเก็บภาษีลดลงเพราะไม่มีกำลังจ่ายภาษี สอดคล้องกับสุจิตรา ภูลาย
ขาว, (2559) ผลการวิจัยพบว่าเศรษฐกิจท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรมทำให้มีรายได้น้อย ส่วนทางกลับ
ค่าคลองชีพสูงและปิยธิดา โคกโพธิ์, (2555) ผลการวิจัยพบว่า เศรษฐกิจส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรมทำให้ไม่
ก่อให้เกิดการลงทุนทำให้ท้องถิ่นมีรายได้น้อยทำให้ประชาชนผู้เสียภาษีทำให้ไม่สามารถจ่ายภาษีได้เต็มเม็ด
เต็มหน่วย 
 บุคลากร มีข้อจำกัดทำให้บุคลากรไม่เข้าใจกฎหมาย เหมือนกับกฎหมายตัวเก่าคือพ.ร.บ.ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และพ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2504  เพราะว่าบุคลากรขาดความรู้ด้าน
กฎหมายส่วนใหญ่จะเป็นบุคลากรด้านการเงิน การคลัง ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรปฏิบัติงานเป็นวิชาชีพ และ
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บุคลากรจำนวนมาก ซึ่งบุคลากรจัดเก็บรายได้มีจำนวนน้อยทำให้จัดเก็บรายได้ไม่ท่ัวถึงภายในเวลาท่ีจำกัด  
และกฎหมายฉบับใหม่มีกฎหมายลำดับรองจำนวนมากทำให้การจัดเก็บล่าช้าสอดคล้องกับปัญญ์ ชนิกส์ 
ประพันธ์พร (2553) ผลการวิจัยพบว่าบุคลกรขาดทักษะ และประสบการณ์ และบุคลากรมีไม่เพียงพอต่อ
การจัดเก็บ และมีปัญหาด้านกฎหมาย 
 
เปรียบเทียบเทศบาลนครเกาะสมุย เทศบาลตำบลบ้านใต้ และอบต.พลายวาส 

เปรียบเทียบความเหมือน 
 ด้านเศรษฐกิจ : เทศบาลนครเกาะสมุย และเทศบาลตำบลบ้านใต้ มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจ มา
จากธุรกิจการท่องเท่ียว และนักท่องเท่ียวต่างชาติเข้ามาท่องเท่ียวมากว่านักท่องเท่ียวในประเทศไทย หาก
เกิดสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทวีความรุนแรงทำให้การท่องเที่ยวซบเซา และนักท่องเที่ยวลดลง ส่งผลให้
พื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ พาณิชยกรรม ที่พักทุกประเภทได้รับผลกระทบ ทำให้รายได้ลดลงส่งผล
ทำให้อัตราการจัดเก็บภาษีได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย 
 บุคลากร : เทศบาลนครเกาะสมุย เทศบาลตำบลบ้านใต้ และอบต.พลายวาส มีบุคลากรจัดเก็บ
รายได้ไม่พอกับขนาดพื้นท่ีในเขตท่ีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบ เมื่อทำการจัดเก็บภาษีท่ีดินและ
สิ่งปลูกสร้างมีกฎหมายลำดับรองจำนวนมากทำให้เกิดความล่าช้าและบุคลากรที่ทำหน้าที่ส่วนใหญ่เป็น
ระดับปฏิบัติงาน และบุคลากรจ้างตามภารกิจ ซึ่งไม่มีความรู้ด้านกฎหมาย ทำให้การจัดภาษีสร้างไม่เต็มเม็ด
เต็มหน่วย 
 

เปรียบเทียบความแตกต่าง 
 ด้านเศรษฐกิจ : อบต.พลายวาสแตกต่างจากเทศบาลนครเกาะสมุย และเทศบาลตำบลบ้านใต้ 
เพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม มีขนาดเล็กเมื่อเกิดผลผลิต
ตกต่ำ ทำให้รายจ่ายมากว่ารายได้ส่งผลทำให้ทำให้ประชาชนไม่มีกำลังในการจ่ายภาษีทำให้เพิกเฉยทำให้
อบต.พลายวาสจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างลดลง 
 
 
11. ข้อเสนอแนะ 
 1) หากเกิดภาวะทางเศรษฐกิจควรจะมีอัตราการจัดเก็บภาษีให้กับอปท.ขนาดเล็กมากว่าอปท.
ขนาดใหญ่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
 2) ควรมีแนวทาง หรือมาตรการกระตุ้นการท่องเท่ียวใหม่ๆท่ีทำให้การจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูก
สร้าง โดยเก็บจากพาณิชยกรรม และการค้า และ อปท. ขนาดเล็กเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม  
 3) ควรมีอัตรากำลังจำนวนบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีเพิ่มขึ้นตามขนาดพื้นท่ี หมู่บ้าน เกาะ 
และประชากรท่ีจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
 4) ควรมีการเพิ่มทักษะทางด้านกฎหมายให้กับบุคลากรทางการคลังท่ีเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ
ยุคปัจจุบันเพื่อการจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้น 
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ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรัง(วิสาหกิจเพ่ือสังคม) 
จำกัด กรณีศึกษา : โครงการระบบปิดสำหรับการเพาะพันธ์ุและเลี้ยงตัวอ่อนของปลิงขาว

บนบกแบบครบวงจร 

The Problems and Barrier of Operation of Pracharath Rak Samakkhi Trang Company 
Limited (Social Enterprise): Case study of Land based closed system for reproduction and 

nursing of juvenile sandfish (Holothuria scaba) 

 
ชญานิษฐ์ ว่องวรานนท์* 

Chayanit Wongwaranon 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการของบริษัท
ประชารัฐรักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด กรณีศึกษา : โครงการระบบปิดสำหรับการเพาะพันธุ์
และเล้ียงตัวอ่อนของปลิงขาวบนบกแบบครบวงจร การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ผู้วิจัยได้แบ่งลักษณะการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ระดับปฐมภูมิ ทำการศึกษาภาคสนาม (Field study) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)
ซึ่งประชากรผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ (1) บริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด (2) 
นกัวิชาการและนักวิจัยในการพัฒนานวัตกรรมของโครงการ และ (3) เจ้าหน้าท่ีและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับ
โครงการ จำนวน 8 คน และ 2.การเก็บรวบรวมข้อมูลระดับทุติยภูมิกล่าวคือ ผู้วิจัยได้ดำเนินการค้นคว้า
และศึกษาเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลงานทางวิชาการท่ีเกี ่ยวข้อง (Documentary research) 
รวมถึงฐานข้อมูลออนไลน์ต่าง ๆ 

ผลการวิจัย พบว่าปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรัง 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โครงการระบบปิดสำหรับการเพาะพันธุ์และเลี้ยงตัวอ่อนของปลิงขาวบนบก
แบบครบวงจร ได้แก่ (1) ปัญหาด้านงบประมาณ โดยพบปัญหาด้านงบประมาณ 2 ประการ อันได้แก่ 
งบประมาณของนวัตกรรมท่ีไม่เพียงพอและมีต้นทุนท่ีสูง และการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า (2) ปัญหาด้าน
บุคลากร โดยพบปัญหาด้านบุคลากร 2 ประการ อันได้แก่ ความไม่เพียงพอของบุคลากร และการไม่มี
บุคลากรที ่เชี ่ยวชาญภายในองค์กร (3) การสนับสนุนจากภาครัฐที ่ไม่เพียงพอ และ (4) ปัญหาการ
ประสานงานกับชุมชน  

 
คำสำคัญ : นวัตกรรม บริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรัง โครงการระบบปิด รูปแบบความร่วมมือสามประสาน 
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Abstract 
The research aim is to study The Problems and Barrier of Operation of Pracharath 

Rak Samakkhi Trang Company Limited (Social Enterprise) Co., Ltd.,: Case study of Land 
based closed system for reproduction and nursing of juvenile sandfish (Holothuria scaba). 
This research is a qualitative research study. The researcher divided the nature of data 
collection into 2 types: 1.) Primary data is field study was conducted by using in-depth 
interview method, which key informants were: (1) Pracharath Rak Samakkhi Trang Company; 
(Social Enterprise) Co., Ltd. (2) Academicians and Researchers in the development 
innovations of the project, and (3) Staff and personnel involved in the project, totaling 8 
people and 2.) Secondary data that is, The researcher conducted research and studied 
documents from relevant agencies. Documentary research, including online databases 

The results revealed that The Problems and Barrier of Operation of Pracharath Rak 
Samakkhi Trang Company Limited (Social Enterprise) Co., Ltd., : Case study of Land based 
closed system for reproduction and nursing of juvenile sandfish (Holothuria scaba), as 
follows: (1) problems budget. We were found two budget problems: insufficient budget for 
innovation and high cost and delayed budget disbursement (2) Personnel problems. There 
were two problems with personnel was insufficiency of personnel and lack of specialized 
personnel within the organization (3) insufficient government support and (4) problems in 
coordination with the community 

 
Keyword: Pracharath Rak Samakkhi Trang Company Limited, Social Enterprise, Triple Helix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. บทนำ 
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ปัจจุบันปริมาณปลิงขาวที่เคยเป็นทรัพยากรประมงสำคัญท่ีคนพื้นถิ่น ในจังหวัดสตูล พังงา ระนอง 
และตรัง สามารถเดินเก็บเพื่อเลี้ยงชีพได้ในพื้นที่ชุ่มน้ำช่วงน้ำลง พบว่าปริมาณปลิงขาวในพื้นที่ดังกล่าว
ลดลงอย่างต่อเนื่องจนอยู่ในสภาวะวิกฤติ ปริมาณที่จับได้ลดลงประมาณ 90% เมื่อเทียบกับอดีต (วิจิตรา, 
2560) การเลี้ยงปลิงขาวในพื้นที่ชุ่มน้ำของคนพื้นบ้านเกาะลิบงนั้นมาจากการเก็บตามธรรมชาติแล้วนำมา
ขุนเลี้ยงในคอจก แล้วนำไปแปรรูปเป็นปลิงขาวตากแห้ง ซึ่งการขยายพันธุ์ของปลิงขาวในพื้นที่ชุ่มน้ำตาม
ธรรมชาตินั้นมีอัตราการรอดเพียง 0.01%-0.05% เท่านั้น ทำให้ไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับอัตราความต้องการ
ในการบริโภคปลิงขาวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท่ีมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สวนทางกับปริมาณปลิงขาว
ลดลงอย่างต่อเนื่อง 

ในอดีตประเทศไทยสามารถผลิตและส่งออกปลิงทะเลขาวมีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง ในปี 2514 
ปริมาณปลิงขาวที่จับได้ประมาณ 2,221 เมตริกตัน ในปี 2557 ปริมาณท่ีจับได้มีเพียง 303 เมตริกตัน และ
ในปี 2559 จับได้มีเพียง 3 เมตริกตันเท่านั้น (ศุภพงษ์, 2559) ส่งผลให้ราคาสูงขึ้นทุกปี โดยประมาณการณ์
ปี 2562 ราคารับซื้อปลิงขาวตากแห้งหน้าฟาร์มมีราคา 2,500 บาท/กิโลกรัม แต่ถ้าส่งออกไปยังต่างประเทศ
ราคาจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นเท่าตัว ราคาอยู่ที่ 6,000-8,000 บาท/กิโลกรัม (วิจิตรา, 2560) สาเหตุที่ทำให้ปลิง
ขาวได้รับความนิยมในการนำมาบริโภค เนื่องมาจากความเชื่อที่ว่าสามารถรักษาโรคบางชนิดและเพิ่ม
สมรรถภาพทางเพศ (วิจิตรา, 2560)  จากปริมาณท่ีลดลงของปลิงทะเลขาวและเพื่อสนองความต้องการของ
ตลาดข้างต้น ทำให้บริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จึงได้มีการพัฒนานวัตกรรม
ระบบการเพาะพันธุ์จากพ่อแม่พันธุ์และการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนปลิงขาวในฟาร์มบนบกด้วยระบบเพาะพันธุ์
และเพาะเล้ียงปลิงขาวบนบกแบบครบวงจรในระบบปิด ซึ่งจะเพิ่มอัตราการรอด ประมาณ 50% สามารถมี
ลูกปลิงขาวปริมาณมากและเพียงพอสำหรับนำไปเลี้ยงในฟาร์มบนบก เลี้ยงในคอก และปล่อยคืนสู่ทะเล
เป็นทรัพยากรประมงพื้นถิ่นที่คนรุ่นลูกรุ่นหลานได้มีโอกาสได้จับกินจับใช้อย่างยั่งยืน 

โครงการระบบปิดสำหรับการเพาะพันธุ์และเล้ียงตัวอ่อนของปลิงขาวบนบกแบบครบวงจร ภายใต้
โครงการนวัตกรรมแบบเปิดของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) เป็นโครงการท่ีเกิดจาก
ความร่วมมือไตรภาคี (Triple Helix) ซึ่งเป็นการผสมผสานเกลียวสัมพันธ์ทางการทำงานระหว่างภาคธุรกิจ 
ภาคการศึกษา และภาครัฐบาล ในการดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมระบบปิดสำหรับการเพาะพันธุ์และ
เล้ียงตัวอ่อนของปลิงขาวบนบกแบบครบวงจร เป็นโครงการภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นนโยบาย
ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศให้พ้นจากกับดักรายได้ปลานกลาง รัฐบาลมีนโยบายปรับโครงสร้าง
ระบบเศรษฐกิจของประเทศและวิสัยทัศน์นายกรัฐมนตรี ท่ีต้องการพัฒนา “วิสาหกิจเริ่มต้น เป็นนักรบทาง
เศรษฐกิจใหม่ (New Economic Warrior: NEW) และกำหนดให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่เปิดสำหรับการ
เติบโตของอาเซียน” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นให้เป็นนักรบทางเศรษฐกิจท่ีสามารถใช้ทรัพยากร
ของประเทศในการผลิตสินค้าและบริการมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม การจ้างงานในท้องถิ่น และการกระจาย
รายได้สู่ภูมิภาค รวมทั้งก่อให้เกิดอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคล่ือนประเทศ พัฒนา
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาโดยมีบริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจ
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เพื่อสังคม) เป็นเอกชนท่ีเป็นกลไกในการเช่ือมโยงการทำงานของภาคส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน ซึ่งในโครงการนี้
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเป็นจำนวนเงิน 1,135,000 บาท และ
งบประมาณจากบริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรังเป็นจำนวนเงิน 945,000 บาท อีกท้ังได้รับความร่วมมือจาก
นักวิชาในการพัฒนานวัตกรรมโครงการระบบปิดสำหรับการเพาะพันธุ์และเล้ียงตัวอ่อนของปลิงขาวบนบก
แบบครบวงจร และยังได้ร่วมทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร คณะ
อุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิจัยแปรรูปปลิงทะเลขาวเป็นอาหาร
พร้อมปรุงในบรรจุภัณฑ์แบบกระป๋อง ภายใต้แบรนด์พระยาลิบง 

โครงการพัฒนานวัตกรรมระบบปิดสำหรับการเพาะพันธุ์และเล้ียงตัวอ่อนของปลิงขาวบนบกแบบ
ครบวงจร มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างศักยภาพให้กับชุมชนในพื้นที่และเป็นการช่วยประมงพื้นบ้านให้มีความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ อีกท้ังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงพื้นถิ่นให้คนรุ่นถัดไปได้ใช้ประโยชน์ และเป็น
อาชีพทางเลือกเพื่อเกื้อกูลวิถีประมงให้แก่เศรษฐกิจของท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง โดยมีการคาดการณ์
ประมาณการมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมพบว่าโครงการนี้จะสร้างรายได้ถึง 30 ล้านบาท/ปี 
เกิดการจ้างงานแก่ชุมชนจำนวน 200 ครัวเรือน ซึ่งในการดำเนินโครงการพบปัญหาการขาดการมีส่วนร่วม
อย่างแท้จริงของภาครัฐโดยภาครัฐไม่ได้เข้ามาให้การสนับสนุนท้ังเงินทุนและทรัพยากร ความรู้ในโค รงการ
นี้ ปัญหาในด้านงบประมาณซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการก่อให้เกิดการดำเนินงานท่ีล่าช้า ปัญหาการขาดแคลน
ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรบุคคลที่ไม่มีความรู้ รวมถึงการประสานงานกับชุมชน  โดยปัญหาเหล่านี้
ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของโครงการ 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของบริษัท
ประชารัฐรักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) ในโครงการระบบปิดสำหรับการเพาะพันธุ์และเลี้ยงตัวอ่อน
ของ ปลิงขาวบนบกแบบครบวงจร ซึ่งการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานนี้จะทำให้ทราบ
อิทธิพลของนวัตกรรมท่ีมีผลทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของกิจการบริษัทประชารัฐรัก
สามัคคีตรัง โดยสามารถนำข้อมูลท่ีได้ไปใช้ประโยชน์สำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมในกิจการ
ของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีประจำจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) เพื่อการเพิ่มผลิตภาพอย่างมีนวัตกรรม 
(Innovation Productivity) หรือเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันและสร้างความยั่งยืนแก่เศรษฐกิจชุมชน 
และเพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีการกินอยู่ท่ีดี เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุขและรายได้เพิ่ม 
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 
2. วัตถุประสงค์การศึกษา 

เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อ
สังคม) จำกัดกรณีศึกษา : โครงการระบบปิดสำหรับการเพาะพันธุ์และเล้ียงตัวอ่อนของปลิงขาวบนบกแบบ
ครบวงจร  

 
3. คำถามการวิจัย 
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การดำเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ในโครงการระบบปิด
สำหรับการเพาะพันธุ์และเล้ียงตัวอ่อนของปลิงขาวบนบกแบบครบวงจร มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไรบ้าง 

 
4. วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
4.1 แนวคิดเก่ียวกับเร่ืองนวัตกรรม 

จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับนวัตกรรม Tushman and Nadler (1986), Freeman 
and Soete (1997) และ Herkema (2003) ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมไว้ว่า นวัตกรรมเป็นการใช้
ความคิดหรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ในองค์การ นวัตกรรมสามารถเป็นได้ทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่  
หรือเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งอาจจะเกิดจากการเปล่ียนแปลงในลักษณะเฉียบพลันหรือค่อยเป็นค่อยไป  

 จากที ่กล่าวมาข้างต้น ถึงคำจำกัดความ ความสำคัญและประเภทของนวัตกรรม การสร้าง
นวัตกรรมจำเป็นต้องมีปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม (กฤตภัค ไม้เรียง , 2563; นริศรา วิสาวนนท์ และ 
ชวลิต จีนอนันต์, 2557; Vieites & Calvo, 2011; Smith et al., 2008) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิด
นวัตกรรม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (1) ทรัพยากรบุคคล (2) เทคโนโลยี (3) ทรัพยากรทางการเงิน (4) 
รูปแบบการบริหารจัดการ (5) โครงสร้างองค์กร (6) วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม ความเช่ือ (7) กระบวนการ
สร้างนวัตกรรม และ (8) การจัดการความรู้ 

แม้นนวัตกรรมจะมีความสำคัญต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน แต่อย่างไรก็ตามการ
สร้างนวัตกรรมที่จะประสบความสำเร็จไม่ใช่เรื่องง่าย โดยการสร้างนวัตกรรมอาจจะถูกขัดขวางโดยปัจจัย
หลายประการ โดยปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดปัญหาต่อการบริหารจัดการภายในองค์การ ทำให้องค์กรไม่
เกิดนวัตกรรมหรืออาจจะส่งผลให้การดำเนินการจัดการเป็นไปอย่างล่าช้าหรือส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
ผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้ โดยได้สรุปปัจจัยสำคัญอันเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการขององค์กรต่อการพัฒนา
และสร้างสรรค์นวัตกรรมไว้ 4 ด้าน อันได้แก่ ปัจจัยด้านต้นทุน (Cost) ปัจจัยด้านองค์ความรู้ (Knowledge) 
ปัจจัยด้านการตลาด (Market) ปัจจัยด้านสถาบัน (Institution) (OECD, 2005) 
 
4.2 แนวคิดเร่ืองนวัตกรรมแบบเปิด 
 จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรม พบว่านวัตแบบเปิด คือ กระบวนทัศน์ใหม่ท่ีสร้างให้องค์กรมีการ
แลกเปลี่ยนแนวคิดและพร้อมเปิดใจรับแนวคิดใหม่ๆ จากองค์กรภายนอก โดยที่องค์กรไม่จำเป็นต้อง
ดำเนินการเริ่มต้นตั้งแต่งานวิจัย การตกผลึกความคิด จวบจนการผลักดันนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ด้วยตนเอง
ทั้งหมด เพียงแต่หยิบยืมองค์ความรู้ความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์จากภายนอกที่แตกต่างจากสิ่งท่ี
องค์กรมีอยู่มารวมกัน หรืออาศัยความร่วมมือระหว่างองค์กรที่มีธุรกิจที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันมา
รังสรรค์ร่วมกันระหว่างการวิจัยและพัฒนาจากภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งเป็นการเติมเต็มกระบวนการ
รังสรรค์นวัตกรรม เพื่อสร้างเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตใหม่ๆ ที่สามารถลดระยะเวลาใน
การคิดค้น ซึ่งจะเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จร่วมถึงโอกาสความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง อันจะส่งผลให้เกิดการ
สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2549) 
 
4.3 แนวคิดทางทฤษฎีเก่ียวกับรูปแบบความร่วมมือสามประสาน (Triple Helix) 

 จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรม พบว่า Triple Helix คือ การทำให้เกิดการผสมผสานเกลียว
สัมพันธ์ทางการทำงานระหว่างภาคธุรกิจ (โดยเฉพาะระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) ภาค
การศึกษา (โดยเฉพาะการพัฒนาผลงานวิจัยที่มีนวัตกรรมสูง) และภาครัฐบาล (ต้องมีการกำหนดนโยบาย
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ด้านนวัตกรรมท่ีชัดเจนและต่อเนื่อง) ท้ังนี้ทุกองค์ประกอบจะต้องมีความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตสู่เชิงพาณิชย์ (สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2557) ซึ่ง Triple Helix 
Model เป็นระบบที่เกิดจากการรวมตัวของความรู้ด้านเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ และการบริหารจัดการ ซึ่ง
ทำให้เกิดการไหลเวียนขององค์ความรู้ ความรู้หรือการเปลี่ยนแปลงขององค์กรหนึ่ง ส่งผลกระทบต่ออีก
องค์กรหนึ่ง พลวัตที่เกิดขึ้นในระบบภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม
แบบเปิดอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยองค์กร 3 ประเภท ได้แก่ (1) มหาวิทยาลัย/ สถาบันการศึกษา/ 
สถาบันวิจัยของรัฐ ทำหน้าท่ีในการสร้างองค์ความรู้ (2) เอกชน/ผู้ประกอบการ/ผู้ผลิต เป็นผู้ใช้องค์ความรู้ 
และ (3) รัฐ เป็นผู้อำนวยความสะดวก (facilitator) และกำกับดูแล (regulator)  (สุชาต อุดมโสภกิจ, 
2560) 
5. ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื ่อง ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรัง 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด กรณีศึกษา : โครงการระบบปิดสำหรับการเพาะพันธุ์และเล้ียงตัวอ่อนของปลิง
ขาวบนบกแบบครบวงจร เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานของ
บริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ในโครงการระบบปิดสำหรับการเพาะพันธุ์และ
เล้ียงตัวอ่อนของปลิงขาวบนบกแบบครบวงจร ซึ่งมีรายละเอียดวิธีการวิจัยดังนี้ 
 
5.1 ระเบียบการศึกษา 
 การค้นคว้าอิสระนี้ได้ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative study) ผู้วิจัยได้แบ่งลักษณะการ
เก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  

1. การเก็บข้อมูลระดับปฐมภูมิ  ทำการศึกษาภาคสนาม (Field study) เพื่อให้ได้รับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยผู ้ว ิจัยได้ยึดการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) กลุ ่มประชากรในคณะทำงาน
โครงการระบบปิดสำหรับการเพาะพันธุ์และเล้ียงตัวอ่อนของปลิงขาวบนบกแบบครบวงจร ได้แก่ (1) บริษัท
ประชารัฐรักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด (2) นักวิชาการและนักวิจัยในการพัฒนานวัตกรรมของ
โครงการ และ (3) เจ้าหน้าท่ีและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ รวมทัง้ส้ิน 8 คน 

2.  การเก็บข้อมูลระดับทุติยภูมิกล่าวคือ ผู้วิจัยได้ดำเนินการค้นคว้าและศึกษาเอกสารตลอดจน
ผลงานทางวิชาการที ่เกี ่ยวข้อง (Documentary research) ที ่ได้มีการเก็บรวบรวม ข้อมูลไว้ ตั ้งแต่
ยุทธศาสตร์ประชารัฐได้เริ่มดำเนินการ ยกตัวอย่างเช่น เอกสาร สารสาร บทสัมภาษณ์ คณะทำงานประชา
รัฐถึงผลการดำเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงเอกสารรายงานการประชุมร่วม การจัดกิจกรรมและผลการ
ดำเนินงานของบริษัท ประชารัฐสามัคคี(ประเทศไทย) จำกัด ข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเรื่องระบบปิด
สำหรับการเพาะพันธุ์และเล้ียงตัวอ่อนของปลิงขาวบนบกแบบครบวงจร  แผนยุทธศาสตร์บริษัทประชารัฐ
รักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2564-2567) รวมทั้งบทวิเคราะห์ทั้งในรูปส่ือ
ส่ิงพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนรายงานการศึกษาวิจัยต่าง ๆ ของแต่ละองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

 
5.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

หลักจากได้ระบุกลุ่มประชากรเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวม ข้อมูลตาม
ขั้นตอน ดังนี้  

(1) ติดต่อกลุ่มประชากรเป้าหมายเพื่อขออนุญาตดำเนินการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ได้มีการนัดหมาย วัน 
เวลา และสถานท่ีซึ่งขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้ให้สัมภาษณ์  
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(2) ดำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กลุ่มประชากรเป้าหมายตามวัน เวลา 
สถานท่ีท่ีได้ตกลงร่วมกัน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีจำเป็นต่อการศึกษา ท้ังนี้ก่อนดำเนินการสัมภาษณ์ ผู้วิจัย
ได้ขออนุญาตผู้ให้สัมภาษณ์เพื่อบันทึกเสียงร่วมด้วย (ในกรณีผู้ให้สัมภาษณ์ยินยอมให้บันทึกเสียง) 

(3) รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ตามประเด็นท่ีได้กำหนดไว้  
(4) นำข้อมูลท้ังหมด (ปฐมภูมิและทุติยภูมิ) มาร้อยเรียง เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ได้มา

ซึ่งคำตอบของการศึกษา 
 

5.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
เครื่องมือเพื่อการศึกษาครั้งนี้อยู่ในรูปแบบการตั้งคำถามเป็นหลัก โดยผู้วิจัยได้เลือกตั้งคำถาม

ลักษณะปลายเปิดหรือกึ่งโครงสร้าง โดยผู้วิจัยได้เล็งเห็นแล้วว่าวิธีการตั้งคำถามรูปแบบ ดังกล่าวจะสามารถ
ก่อให้เกิดผลดีท้ังต่อผู้วิจัยและต่อผู้ให้สัมภาษณ์ กล่าวคือ ผู้สัมภาษณ์สามารถสอบถามไล่เรียงและสามารถ
เพิ่มเติมประเด็นได้อย่างเสรี ขณะเดียวกันผู้ให้สัมภาษณ์สามารถที่จะให้ข้อมูลแก่ผู้วิจัยได้นอกเหนือจาก
ประเด็นท่ีได้กำหนดไว้  

ท้ังนี้ประเด็นคำถามในการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. คณะทำงานของบริษัท
ประชารัฐรักสามัคคีตรัง(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 2. นักวิชาการและนักวิจัยที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา
นวัตกรรมของโครงการ 3. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 8 คน ซึ่งเป็นการแบ่งตาม
ประชาการท่ีศึกษาตามข้างต้นท่ีกล่าวไว้โดยแบ่งคำถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ เป็น 4 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ ชื ่อ นามสกุล หน่วยงาน ตำแหน่ง  และหน้าท่ี
รับผิดชอบในโครงการระบบปิดสำหรับการเพาะพันธุ์และเล้ียงตัวอ่อนของปลิงขาวบนบกแบบครบวงจร 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นด้านสภาพแวดล้อมและวัตถุประสงค์ของโครงการระบบปิดสำหรับการ
เพาะพันธุ์และเล้ียงตัวอ่อนของปลิงขาวบนบกแบบครบวงจรมีผลต่อการดำเนินงานให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ หรือไม่  

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นด้านกระบวนการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตั ้งไว้หรือไม่  และมี
ปัญหาอุปสรรคในส่วนใดบ้างอย่างไร  

ส่วนท่ี 4 ความเห็นด้านกระบวนการการทำงานแบบมีส่วนร่วมเป็นอย่างไร  
 

5.4 จริยธรรมในการศึกษา  
(1) การให้ความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย (Informed Consent)  
(2) การอธิบายโครงการวิจัยแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ (Debriefing)  
(3) การเคารพความเป็นส่วนตัว (Privacy)  
(4) การรักษาความลับ (Confidentiality) 
 

5.5 ข้อจำกัดในการศึกษา  
เนื่องจากโครงการระบบปิดสำหรับการเพาะพันธุ์และเลี้ยงตัวอ่อนของปลิงขาวบนบกแบบครบ

วงจร และมีการดำเนินงานในรูปแบบความร่วมมือกันหลายภาคส่วน ท้ังภาครัฐ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี
ตรัง(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด นักวิชาการละนักวิจัย ข้อมูลที่ได้อาจจะไม่ใช่ข้อเท็จจริงทั้งหมดและไม่
อาจจะครบถ้วนได้ ซึ่งการให้ข้อมูลของแต่ละฝ่ายอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกัน และต้องใช้ระยะเวลาใน
การอเก็บรวบรวมข้อมูลนาน แต่การทำงานวิจัยมีระยะเวลาในการเก็บข้อมูลท่ีจำกัด จึงทำให้การเก็บข้อมูล
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อาจไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เท่าที่ควร แต่ผู ้เขียนจะทำการหาข้อมูลจากหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง หาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เก็บเกี่ยวข้อมูลจากฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้ครอบคลุมประเด็นท้ังหมด 
เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีสนใจให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 

 
6. ผลการวิจัย 
6.1 โครงการระบบปิดสำหรับการเพาะพันธุ์และเลี้ยงตัวอ่อนของปลิงขาวบนบกแบบครบวงจร 
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการระบบปิดสำหรับการเพาะพันธุ์และเล้ียงตัว
อ่อนของปลิงขาวบนบกแบบครบวงจร เป็นโครงการภายใต้นวัตกรรมแบบเปิด ซึ ่งเป็นนวัตกรรม
ระดับประเทศด้านกระบวนการเพาะพันธ ุ ์และเลี ้ยงตัวอ่ อนของปลิงขาวบนบก โดยการจำลอง
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเพื่อกระตุ้นการผสมพันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์ปลิงขาว (1) เพื่อช่วยฟื้นคืนทรัพยากร
ปลิงขาว โดยคืนปลิงขาวลงสู่ทะเลชุมชน และ (2) ผลิตลูกปลิงขาววัยอ่อนจำหน่ายให้กับวิสาหกิจชุมชนและ
ภาคธุรกิจเพื่อการค้าและการส่งออก 
  โดยจุดเริ ่มต้นของโครงการเกิดจากที่บริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรังนั้นเล็งเห็นว่าในปัจจุบัน
ปริมาณปลิงขาวที่เป็นทรัพยากรประมงที่สำคัญของพื้นที่จังหวัด สตูล พังงา ระนอง และตรัง มีปริมาณ
ลดลงทำให้ชาวประมงขาดรายได้ ในอดีตชาวประมงจะทำการเก็บปลิงทะเลจากธรรมชาติมาขายแต่ ไม่รู้
ว ิธีการเพาะพันธุ ์ทำให้ปริมาณปลิงทะเลมีจำนวนลดลงสวนทางกับความต้องการของต่างประเทศ 
เพราะฉะนั้นบริษัทจึงต้องการสร้างนวัตกรรมให้เกิดการเพาะพันธุ์และเล้ียงตัวอ่อนของปลิงขาวบนบก เพื่อ
สร้างระบบนิเวศ และจำหน่ายให้วิสาหกิจชุมชน อันจะทำให้เกิดการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้กับประมง
จังหวัดส่งออกต่างประเทศ โดยทางบริษัทนั้นไม่มีความรู้ในการสร้างนวัตกรรมจึงได้ดึงนวัตกรและ
สถาบันการศึกษาเข้ามาเพื่อพัฒนาโครงการระบบปิดสำหรับการเพาะพันธุ์และเล้ียงตัวอ่อนของปลิงขาวบน
บกแบบครบวงจร โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ภายใต้โครงการ
พัฒนานวัตกรรมระบบเปิด  
 
6.2 ความร่วมมือในการดำเนินโครงการระบบปิดสำหรับการเพาะพันธุ์และเลี้ยงตัวอ่อนของปลิงขาว 
     บนบกแบบครบวงจร 
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการระบบปิดสำหรับการเพาะพันธุ์และเล้ียงตัว
อ่อนของปลิงขาวบนบกแบบครบวงจร ได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนท่ีหลากหลาย ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 
ส่วนของสถาบันวิจัยและนักวิชา เพื่อให้เกิดนวัตกรรมแก่โครงการระบบปิดสำหรับการเพาะพันธุ์และเลี้ยง
ตัวอ่อนของปลิงขาวบนบกแบบครบวงจร  
 ในส่วนของภาครัฐกล่าวได้ มีส่วนในการส่วนการกำหนดนโยบายอย่างชัดเจนเช่ือมโยงกับนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 ที่สนับสนุนให้เกิดการใช้นวัตกรรมเข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้พ้นจากกับดัก
รายได้ปานกลาง  แต่อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์พบว่าภาครัฐยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ
ให้ความช่วยเหลือ หรืออำนวยความสะดวกอย่างแท้จริง 
 ทางบริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) ทำหน้าท่ีเป็นโซ่กลางเช่ือมระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ในโครงการนี้บริษัทประชารัฐรักสามัคคีเป็น
ผู้ดำเนินโครงการและประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างในโครงการ และสนับสนุนเงินของบริษัทในการ
พัฒนานวัตกรรม 
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 ส่วนของสถาบันการศึกษาและนักวิชาการ ทางบริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรังได้รับการสนับสนุน 
ความร่วมมือจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเรื่องเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาระบบปิดสำหรับการเพาะพันธุ์
และเล้ียงตัวอ่อนของปลิงขาวบนบกแบบครบวงจร ภายใต้โครงการนวัตกรรมแบบเปิด อีกท้ังในโครงการนี้
ยังได้นวัตกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านประมงหลายท่าน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมจนทำให้
บริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) เป็นเอกชนรายแรกของประเทศที่สามารถเพาะพันธุ์
ปลิงทะเลขาวได้ประสบความสำเร็จ อีกท้ังยังได้ทำความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันการศึกษาอย่าง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ในการสนับสนุนเทคโนโลยีเพื ่อเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์
ปลิงทะเลขาวภายใต้แบรนด์ “พระยาลิบง” 
 
6.3 ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 
 จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการพบว่า ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานของ
บริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด กรณีศึกษา : โครงการระบบปิดสำหรับการ
เพาะพันธุ์และเลี้ยงตัวอ่อนของปลิงขาวบนบกแบบครบวงจร ประกอบด้วย 4 ปัญหา อันได้แก่ (1) ปัญหา
ด้านงบประมาณ (2) ปัญหาด้านบุคลากร (3) การสนับสนุนจากภาครัฐที ่ไม่เพียงพอ (4) ปัญหาการ
ประสานงานกับชุมชน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
6.3.1 ปัญหาด้านงบประมาณ 
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการระบบปิดสำหรับการเพาะพันธุ์และเล้ียงตัว
อ่อนของปลิงขาวบนบกแบบครบวงจร พบว่างบประมาณเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญท่ีส่งผลต่อการดำเนินงาน
ของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัดในโครงการระบบปิดสำหรับการเพาะพันธุ์
และเล้ียงตัวอ่อนของปลิงขาวบนบกแบบครบวงจร พบว่าโครงการระบบปิดสำหรับการเพาะพันธุ์และเล้ียง
ตัวอ่อนของปลิงขาวบนบกแบบครบวงจรมีปัญหาในเรื่องงบประมาณ โดยผู้วิจัยได้แบ่งเป็นสองส่วนคือ      
 1) งบประมาณของนวัตกรรมที่ไม่เพียงพอและมีต้นทุนที่สูง เนื่องจากต้องใช้งบประมาณในการ
ดูแลลูกปลิงท่ีเยอะกว่าท่ีคาดการณ์ไว้และต้องใช้อาหารท่ีผลิตโดยเฉพาะท่ีมีต้นทุนราคาสูงกว่าอาหารท่ัวไป 
อีกทั้งมีปัญหาในเรื่องของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ซึ่งตามการตกลงในตอนแรกทางขอความช่วยเหลือจากศูนย์วิจัย
แห่งหนึ่งของภาครัฐจะเป็นผู้ช่วยเอื ้อสถานที่ในการเพาะพันธุ์ทำให้ลดต้นทุนในเรื่องบ่อเพราะพันธุ์ แต่
เนื่องจากศูนย์วิจัยดังกล่าวได้รับภาระงานใหม่มาทำให้ไม่สามารถดำเนินช่วยเหลือได้ ทางนวัตกรจึงต้อง
เริ่มทำการเพาะพันธุ์ในสถานท่ีท่ีไม่ได้เตรียมไว้สำหรับการเพาะพันธุ์ ส่งผลให้เกิดปัญหาเรื่องงบประมาณท่ี
ไม่เพียงพอ ขาดงบประมาณในส่วนของอุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือ และงบประมาณบุคลากร  
 2) การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า เนื่องจากการเบิกจ่ายงวดแรกบริษัทจำเป็นต้องสำรองจ่ายก่อน 
ตามข้อตกลงกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินั้นบริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรังต้องส่งเอกสารและใบเสร็จ
เบิกจ่ายให้แก่สำนักงานนวัตกรรมพิจารณาให้แล้วเสร็จ จึงสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้  
 ท้ังปัญหาเรื่องงบประมาณของนวัตกรรมท่ีสูงและการเบิกจ่ายท่ีล่าช้านั้นส่งผลทำให้เกิดปัญหาและ
อุปสรรคในการดำเนินท่ีล่าช้าและไม่ไปเป็นตามแผนท่ีวางไว้ 
 
 
6.3.2 ปัญหาด้านบุคลากร  
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 โครงการระบบปิดสำหรับการเพาะพันธุ์และเล้ียงตัวอ่อนของปลิงขาวบนบกแบบครบวงจรมีปัญหา
ในเรื่องบุคลากร ผู้วิจัยแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ 1. ความไม่พอเพียงของบุคลากร เนื่องจากเกิดปัญหาการสรร
หาเรื่องของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ไม่ได้เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้ ทำให้ในกระบวนการดำเนินการจำเป็นต้องมี
บุคลากรมากขึ้น แต่เนื่องจากงบประมาณที่มีจำกัดทำให้การดำเนินการมีปัญหาเรื่องบุคลากรไม่เพียงพอ 
และ 2. การไม่มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญเป็นของตนเอง เนื่องจากการดำเนินโครงการนี้เป็นการอาศัยนวัตกร
จากภายนอกท้ังกระบวนการท้ังในการดูแล และการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการดูแลลูกปลิงทะเลในฟาร์ม
ของประชารัฐ บุคลากรท่ีดำเนินการดำเนินการล้วนแล้วแต่เป็นนวัตรภายนอก กล่าวคือ นวัตกรท่ีบริษัททำ
สัญญาจ้าง 1 ปีตามระยะเวลาในการดำเนินการของโครงการ ซึ่งพบว่าบริษัทไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญที่รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นบุคลากรประจำของบริษัท จากการสัมภาษณ์ความต่อเนื่องของโครงการพบวา่ผู้
ถูกสัมภาษณ์กล่าวว่าโครงการในขณะนี้ถือว่าเสร็จส้ินสมบูรณ์และไม่นวัตกรท่ีดูแลโครงการต่อ เนื่องจากได้
หมดสัญญากับทางบริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรัง ส่งผลให้เกิดปัญหาในการดำเนินโครงการท่ีจะมีต่อเนื่อง
จากโครงการนี้ 
 
6.3.3 ปัญหาการสนับสนุนของภาครัฐท่ีไม่เพียงพอ 

จากการสัมภาษณ์พบว่าโครงการระบบปิดสำหรับการเพาะพันธุ์และเล้ียงตัวอ่อนข องปลิงขาวบน
บกแบบครบวงจรมีปัญหาในเรื่องสนับสนุนของภาครัฐที่ไม่เพียงพอ ภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมทำหน้าที่เป็น
คณะกรรมการที่จะขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจากส่วนกลางลงไปสู่จังหวัดเท่านั้น มีบทบาทใน
การติดตามความคืบหน้าของโครงการ และพบว่ายุทธศาสตร์ประชารัฐ ถูกขับเคลื่อนด้วยการจัดต้ัง
“คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ”ที่มีคณะกรรมการภาครัฐและ
เอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศทั้ง 12 คณะแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้าน “Value Driver 
(7D)” หรือท่ีเรียกว่าคณะขบัเคล่ือนเศรษฐกิจประกอบด้วย D1 การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพ พบว่า
คณะทำงานนี้ไม่ได้เข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือหรือขับเคลื่อนกับโครงการในการยกระดับนวัตกรรม 
แสดงให้เห็นว่าภาครัฐไม่ได้ให้การสนับสนุนอย่างแท้จริงท้ังในเรื่องงบประมาณ ความรู้ หรือบุคลากร 
 
6.3.4 ปัญหาการประสานงานกับชุมชน 

โครงการระบบปิดสำหรับการเพาะพันธุ์และเล้ียงตัวอ่อนของปลิงขาวบนบกแบบครบวงจรมีปัญหา
ในเรื ่องการประสานงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรังกับชุมชน เนื่องจากการความล้มเหลวการ
ประสานงานของกระบวนการในการดำเนินการมีอุปสรรคในเรื่องการจัดหาแม่พันธุ์และพ่อพันธุ์จากเกาะลิ
บงและบ่อดินท่ีใช้ในการขุนลูกปลิงทะเล ซึ่งในการดำเนินการช่วงแรกบริษัทได้ตกลงกับชุมชนว่า ชุมชนจะ
เป็นผู้หาพ่อแม่พันธุ์และพัฒนาบ่อดินเพื่อเตรียมพร้อมขุนลูกปลิงที่เป็นผลผลิตของโครงการ โดยบริษัทจะ
สนับสนุนค่าดำเนินการ แต่เนื่องจากชุมชนไม่สามารถหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ รวมทั้งการดำเนินพัฒนาบ่อดิน 
ส่งผลให้ข้ันตอนของการดำเนินการในโครงการมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการท่ีกำหนดไว้และยังส่งผล
กระทบต่องบประมาณที่ตั้งไว้ อีกทั้งผลผลิตภายใต้แบรนด์พระยาลิงไม่สามารถการดำเนินการของ GI 
ตามท่ีสมมุติฐานของโครงการวางไว้ได้เนื่องจากเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าการดำเนินการมากกว่าท่ีเป็นอยู่ จึง
จำเป็นต้องหาพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์จากเกาะเค่ียม จังหวัดตรัง 
 
 
7. สรุปและอภิปรายผล 
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จากการศึกษาเรื่องปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจ
เพื่อสังคม) จำกัด กรณีศึกษา : โครงการระบบปิดสำหรับการเพาะพันธุ์และเล้ียงตัวอ่อนของปลิงขาวบนบก
แบบครบวงจร ผู้วิจัยได้ค้นพบประเด็นท่ีเป็นผลจากการวิจัย ซึ่งสามารถ อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย ได้ดังนี้ 
7.1 โครงการระบบปิดสำหรับการเพาะพันธุ์และเลี้ยงตัวอ่อนของปลิงขาวบนบกแบบครบวงจร 

สำหรับโครงการระบบปิดสำหรับการเพาะพันธุ์และเล้ียงตัวอ่อนของปลิงขาวบนบกแบบครบวงจร
ของบริษัทประชารัฐรักสามัคคี โครงการระบบปิดสำหรับการเพาะพันธุ์และเล้ียงตัวอ่อนของปลิงขาวบนบก
แบบครบวงจร เป็นโครงการภายใต้นวัตกรรมแบบเปิด ซึ่งเป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านกระบวนการ 
โดยการจำลองสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเพื่อกระตุ้นการผสมพันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์ปลิงขาว  เพื่อช่วยฟื้น
คืนทรัพยากรปลิงขาว โดยคืนปลิงขาวลงสู่ทะเลชุมชน ผลิตลูกปลิงขาววัยอ่อนจำหน่ายให้กับวิสาหกิจชุมชน
และภาคธุรกิจเพื่อการค้าและการส่งออก โดยคาดการณ์ว่าจะสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจให้ชุมชน 300
ล้านบาท/ปี และสร้างงานให้ชุมชนกว่า 200 หลังคาเรือน สอดคล้องกับ Tidd et. al, 2001; Chesbrough, 
2006 ท่ีว่านวัตกรรมเปิดเป็นนวัตกรรมส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงรูปแบบการดำเนินงานขององค์การ
หรือธุรกิจให้มีประสิทธิภาพหรือประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น 

โดยโครงการระบบปิดสำหรับการเพาะพันธุ์และเลี้ยงตัวอ่อนของปลิงขาวบนบกแบบครบวงจร  
จุดเริ่มต้นของโครงการเกิดจากที่บริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรังนั้นเล็งเห็นว่าในปัจจุบันปริมาณปลิงขาวที่
เป็นทรัพยากรประมงที่สำคัญของตรังมีปริมาณลดลงทำให้ชาวประมงขาดรายได้ บริษัทจึงต้องการสร้าง
นวัตกรรมให้เกิดการเพาะพันธุ์และเลี้ยงตัวอ่อนของปลิงขาวบนบก เพื่อสร้างระบบนิเวศ และจำหน่ายให้
วิสาหกิจชุมชน อันจะทำให้เกิดการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้กับประมงจังหวัดส่งออกต่างประเทศ โดยทาง
บริษัทนั้นไม่มีความรู้ในการสร้างนวัตกรรมจึงได้ดึงนวัตกรและสถาบันการศึกษาเข้ามาเพื่อพัฒนาโครงการ 
โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สอดคล้องกับสำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (2549) ที่กล่าวว่านวัตกรรมแบบเปิดไม่จำเป็นต้องดำเนินการเริ่มต้นตั้งแต่งานวิจัย การตกผลึก
ความคิด จวบจนการผลักดันนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ด้วยตนเองท้ังหมด เพียงแต่หยิบยืมองค์ความรู้ความคิด
สร้างสรรค์และประสบการณ์จากภายนอกท่ีแตกต่างจากส่ิงท่ีองค์กรมีอยู่มารวมกัน หรืออาศัยความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรที่มีธุรกิจที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันมารังสรรค์ร่วมกันระหว่างการวิจัยและพัฒนาจาก
ภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสร้างเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตใหม่ๆ ที่สามารถลด
ระยะเวลาในการคิดค้น ซึ่งจะเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จร่วมถึงโอกาสความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง อันจะ
ส่งผลให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเศรษฐกิจ  เช่นเดียวกับ Chesbrough (2006) ที่กล่าวว่า
นวัตกรรมแบบเปิดว่าเป็นการประยุกต์ใช้แนวคิดหรือองค์ความรู้จากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
องค์กร เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมออกสู่ตลาดผ่านช่องทางท่ีหลากหลายท้ังหน่วยงานภายในและภายนอก 
 
7.2 ความร่วมมือในการดำเนินโครงการระบบปิดสำหรับการเพาะพันธุ์และเลี้ยงตัวอ่อนของปลิงขาว 
     บนบกแบบครบวงจร 

โครงการระบบปิดสำหรับการเพาะพันธุ์และเลี้ยงตัวอ่อนของปลิงขาวบนบกแบบครบวงจร ได้รับ
ความร่วมมือจากหลายภาคส่วนท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ส่วนของสถาบันวิจัยและนักวิชาการ ซึ่งเป็นรูปแบบ
ความร่วมมือสามประสาน (Triple Helix) ซึ่งสอดคล้องกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติของประเทศไทย 
(2557) ให้ความหมายว่าการผสมผสานเกลียวสัมพันธ์ทางการทำงานระหว่างภาคธุรกิจ (โดยเฉพาะระดับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) ภาคการศึกษา (โดยเฉพาะการพัฒนาผลงานวิจัยท่ีมีนวัตกรรมสูง) และ
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ภาครัฐบาล เช่นเดียวกับ สุชาต อุดมโสภกิจ (2560) ได้กล่าวว่าโมเดลการสร้างนวัตกรรมแบบเกลียว 3 สาย 
(triple helix model หรือ H3 model) เป็นรูปแบบหนึ่งของการสร้างนวัตกรรมแบบเปิดประกอบด้วย
องค์กร 3 ประเภท ได้แก่1. มหาวิทยาลัย/ สถาบันการศึกษา/ สถาบันวิจัยของรัฐ ทำหน้าท่ีในการสร้างองค์
ความรู้  2. เอกชน/ผู้ประกอบการ/ผู ้ผลิต เป็นผู้ใช้องค์ความรู้  และ3. รัฐ เป็นผู้อำนวยความสะดวก 
(facilitator) และกำกับดูแล (regulator) โดยในโครงการนี้แต่ละฝ่ายมีส่วนในการสนับสนุนดังต่อไปนี้ 
 ในส่วนของภาครัฐได้มีส่วนในการส่วนการกำหนดนโยบายอย่างชัดเจนเช่ือมโยงกับนโยบายไทย
แลนด์ 4.0 ท่ีสนับสนุนให้เกิดการใช้นวัตกรรมเข้ามาขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศให้พ้นจากกับดักรายได้
ปานกลาง  สอดคล้องกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติของประเทศไทย (2557) ท่ีกล่าวว่าภาครัฐบาลต้องมี
การกำหนดนโยบายด้านนวัตกรรมที่ชัดเจนและต่อเนื่องเพื่อสร้างนโยบายในการสนับสนุนนวัตกรรมท่ี
ถูกต้องรวมถึงการกำหนดกฎเกณฑ์ท่ีไม่ยุ่งยากจนไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ 
 ทางบริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) เป็นฝ่ายเอกชนที่ทำหน้าที่เป็นโซ่กลาง
เชื่อมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ในโครงการนี้บริษัท
ประชารัฐรักสามัคคีเป็นผู้ดำเนินโครงการและประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างในโครงการ ทั้งด้าน
ความรู้นวัตกรรมที่ได้รับความช่วยเหลือจากนวัตกรและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
และยังได้รับความช่วยเหลือด้านการลงทุน โดยได้ขอเงินสนับสนุนเงินจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
สอดคล้องกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (2557) ท่ีกล่าวว่าจำต้องมีการแสวงหาพันธมิตร (Partners) เพื่อ
จะได้ช่วยเหลือในด้านการดำเนินงานต่างๆ เช่น การตลาด การแสวงหาผู้ร่วมลงทุน  เป็นต้น เนื่องจาก
ผู้ประกอบการไม่สามารถทำทุกหน้าท่ีท้ังหมดได้และมักจะเกิดปัญหาตามมาในอนาคต แสดงให้เห็นว่าการ
สร้างนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชนนั้นหากมีหุ ้นส่วนในการทำธุรกิจที่ดีก็จะมี โอกาสประสบ
ความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ดีกว่า  
 ส่วนของสถาบันการศึกษาและนักวิชาการ ทางบริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรังได้รับการสนับสนุน 
ความร่วมมือจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเรื่องเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาระบบปิดสำหรับการเพาะพันธุ์
และเล้ียงตัวอ่อนของปลิงขาวบนบกแบบครบวงจร ภายใต้โครงการนวัตกรรมแบบเปิด อีกท้ังในโครงการนี้
ยังได้นวัตกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านประมงหลายท่าน อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา
อย่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ในการสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์
ปลิงทะเลขาวภายใต้แบรนด์ “ พระยาลิบง ”สอดคล้องกับ สุชาต อุดมโสภกิจ (2560) ที ่กล่าวว่า
มหาวิทยาลัย/ สถาบันการศึกษา/ สถาบันวิจัยของรัฐ มีทำหน้าท่ีในการสร้างองค์ความรู้  
 การเข้ามามีส ่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมของทั ้ง 3 ภาคส่วนทั ้งภาครัฐ เอกชน และ
สถาบันการศึกษาเป็นส่วนสำคัญท่ีทำให้บริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) เป็นเอกชนราย
แรกของประเทศท่ีสามารถเพาะพันธุ์ปลิงทะเลขาวได้ประสบความสำเร็จ สอดคล้องกับ Etzkowitz (1993) 
ได้รวบรวมพื้นฐานต่างๆ อ้างถึงงานวิจัยของ Lowe (1982), Sábato & Mackenzi (1982) กล่าวว่า Triple 
Helix นั้นมีความสำคัญอย่างมากกับนวัตกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจ (Knowledge Society)  
 อย่างไรก็ตามจากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรัง 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด กรณีศึกษา : โครงการระบบปิดสำหรับการเพาะพันธุ์และเล้ียงตัวอ่อนของปลิง
ขาวบนบกแบบครบวงจรนั้น ทางผู้วิจัยมองว่าในโครงการระบบปิดสำหรับการเพาะพันธุ์และเลี้ยงตวัอ่อน
ของปลิงขาวบนบกแบบครบวงจรไม่ได้นำศักยภาพของชุมชนเข้ามาร่วมผลักดันในโครงการ อีกทั้งภาครัฐ
ไม่ได้มีส่วนการให้ความสะดวกแก่บริษัทประชารัฐรักสามัคคี ผู้วิจัยจึงเสนอว่าควรมีการบูรณการให้เกิด
ความยั่งยืนในอนาคต จำเป็นจำต้องผลักดันให้เกิดรูปแบบของ “จตุรภาคี” (Quadruple Helix) ซึ่งเป็น
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การทํางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน ชุมชน สังคม มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย เพื่อนำไปสู่ความ
ร่วมมือ (Cluster) การเชื่อมโยง (Connectivity) และการร่วมสร้างสรรค์ (Co-Creation) ที่ก่อให้เกิดการ
ต่อยอดองค์ความรู้ การพัฒนาความสามารถ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจำกัด 
อันจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบนิเวศน์นวัตกรรม ( Innovation Eco-system) ของ
ประเทศซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ: โครงการระบบปิดสำหรับการเพาะพันธุ์และเลี้ยงตัวออ่น
ของปลิงขาวบนบกแบบครบวงจร การบูรณการความร่วมมือแบบจตุรภาคีนี้จะก่อให้เกิดการเชื่อมโยงองค์
ความรู้ระหว่างภาคส่วนต่างๆ ที่นำไปสู่ธุรกิจนวัตกรรม สร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วม และการ
ยกระดับศักยภาพทางนวัตกรรมของวิสาหกิจเพื่อสังคม (สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2564) 

7.3 ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 
จากข้อค้นพบในตามวัตถุประสงค์พบว่า ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานของบริษัทประชารัฐรัก

สามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด กรณีศึกษา : โครงการระบบปิดสำหรับการเพาะพันธุ์และเลี้ยงตัว
อ่อนของปลิงขาวบนบกแบบครบวงจร ประกอบด้วย 4 ปัญหา อันได้แก่ (1) ปัญหาด้านงบประมาณ (2) 
ปัญหาด้านบุคลากร (3) การสนับสนุนจากภาครัฐที่ไม่เพียงพอ (4) ปัญหาการประสานงานกับชุมชน 
สอดคล ้องก ับ  OECD (2005), Loewe and Dominiquini (2006) และAustralian bureau statistics 
(2020) แต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัจจัยท่ีสกัดกั้นนวัตกรรมโดยปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลให้องค์การไม่เกิด
นวัตกรรมหรืออาจจะส่งผลให้การดำเนินการจัดการเป็นไปอย่างล่าช้าหรือส่งผลกระทบเชิงลบต่อผลลัพธ์ท่ี
คาดหวังไว้  (OECD, 2005) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
                                                                                  
7.3.1 ปัญหาด้านงบประมาณ          

จากการสัมภาษณ์พบว่าปัญหาด้านงบประมาณนั้นเป็นปัญหาที่สำคัญทำให้การดำเนินงานนั้น
เป็นไปอย่างล่าช้า โดยจากการสัมภาษณ์ได้แบ่งปัญหาในเรื่องงบประมาณเป็น 2 ส่วน คือ 1.งบประมาณ
ของนวัตกรรมท่ีไม่เพียงพอและมีต้นทุนท่ีสูง ซึ่งสอดคล้องกับ OECD (2005) กล่าวว่าปัจจัยด้านต้นทุนเป็น
ปัจจัยส่งผลให้องค์การไม่เกิดนวัตกรรมหรืออาจจะส่งผลให้การดำเนินการจัดการเป็นไปอย่างล่าช้าหรือ
ส่งผลกระทบเชิงลบต่อผลลัพธ์ที ่คาดหวังไว้  อีกทั้งต้นทุนในการพัฒนานวัตกรรมที่มีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก
เกินไป นับว่าเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
นวัตกรรมกระบวนการ นวัตกรรมองค์กร และนวัตกรรมการตลาด อีกทั้งยังมีปัญหาเรื่องงบประมาณที่ไม่
เพียงพอ ขาดงบประมาณอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือและงบประมาณบุคลากรเช่นเดียวกับกับ Loewe and 
Dominiquini (2006) การขาดแคลนทรัพยากร อาทิ เวลา เงินทุน และบุคลากรเป็นอุปสรรคสำคัญท่ี
ขัดขวางกระบวนการในการสร้างนวัตกรรม และ 2. การเบิกจ่ายที่ล่าช้า ซึ่งทั้งสองส่งผลทำให้เกิดปัญหา
และอุปสรรคในการดำเนินท่ีล่าช้าและไม่ไปเป็นตามแผนท่ีวางไว้      

สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ ณัฐวัฒน์ สุขะศิริวัฒน์, ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี (2557) ได้ทำการศึกษา
วิจัยเรื่อง ความท้าทายและข้อจำกัดของการขับเคล่ือนนวัตกรรมสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
ประเทศไทย พบว่าปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนานวัตกรรมของธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมใน
ประเทศไทยต้นทุนของการพัฒนานวัตกรรม และ R&D ที่สูง ยังรวมถึงต้นทุนทางด้านการวิจัยและพฒันา 
ส่ิงเหล่านี้เป็นอุปสรรคในการขับเคล่ือนนวัตกรรม เช่นดียวกับ Lesia Kucher (2020) ได้ทำการศึกษาวิจัย
เรื ่อง โอกาสและอุปสรรคในการแนะนำนวัตกรรมและโครงการนวัตกรรมในด้านการใช้ที่ดินในสถาน
ประกอบการทางการเกษตรในบริบทของธุรกิจการเกษตร 4.0 ในยูเครน พบว่าการจัดหาเงินทุนสำหรับ
นวัตกรรมไม่เพียงพอกิจกรรม (- 3.502) เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมของวิสาหกิจทาง
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การเกษตรของยูเครน เพราะฉะนั้นแล้วเงินทุนและงบประมาณจึงมีส่วนสำคัญต่อการดำเนินงานและ
ผลสำเร็จในโครงการ ภาครับจึงควรเข้ามาอำนวยความสะดวกในเรื่องเงินทุน เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการ
ดำเนินงานอันจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน 
 
7.3.2 ปัญหาด้านบุคลากร 

ปัญหาด้านบุคลากรนั้นเป็นปัญหาที่สำคัญทำให้การดำเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคี ซึ่ง
จากการสัมภาษณ์พบว่าปัญหาด้านบุคคลากรมีปัญหาสำคัญแบ่งได้ 2 ประการดังต่อไปนี้ 1. ความไม่
พอเพียงของบุคลากร เนื่องจากปัญหาเรื่องของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ไม่ได้เป็นไปตามแผนที่ว างไว้ ทำให้การ
ดำเนินการต้องการบุคลากรมากขึ้น แต่เนื่องจากงบประมาณที่มีจำกัดทำให้การดำเนินการมีปัญหาเรื่อง
บุคลากรไม่เพียงพอ 2. การไม่มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญเป็นของตนเองสอดคล้องกับ OECD (2005) กล่าวว่า
ปัจจัยการขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งภายในและภายนอกองค์กร การขาดความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีที ่จำเป็น เป็นอุปสรรคต่อการสร้างนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และ
นวัตกรรมกระบวนการ ปัจจัยด้านการตลาด เช่นเดียวกับ Loewe and Dominiquini (2006) กล่าวว่า
บุคคลากรและทักษะ (People and Skill) เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนานวัตกรรมให้มีความ
ต่อเนื่อง จำเป็นต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อจัดการกับปัจจัยดังกล่าวที่ก ่อให้เกิดความไม่มี
ประสิทธิผลในการกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม   
 
7.3.3 การสนับสนุนของภาครัฐท่ีไม่เพียงพอ 

โครงการระบบปิดสำหรับการเพาะพันธุ์และเล้ียงตัวอ่อนของปลิงขาวบนบกแบบครบวงจรมีปัญหา
ในเรื ่องสนับสนุนของภาครัฐที่ไม่ เพียงพอ ภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมทำหน้าที ่เป็นคณะกรรมการที ่จะ
ขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจากส่วนกลางลงไปสู่จังหวัดเท่านั้น ไม่ได้ให้การสนับสนุนในเรื่อง
งบประมาณ ความร ู ้  หร ือบุคลากร  ซึ ่งตามยุทธศาสตร์ประชาร ัฐจะถูกขับเคลื ่อนด้วยการจัดต้ัง                              
“ คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ” เน้นการขับเคลื่อนผ่านการ
ปฏิบัติด้วยยุทธศาสตร์หลัก (Grand strategy) 4 ประการคือ (1) ธรรมภิบาล (2) นวัตกรรมและผลิตภาพ 
(3) การยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ และ (4) การมีส่วนร่วมในความมั่นคง ( Inclusive economy) ทั้งนี้
คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศท้ัง 12 คณะแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ 
ด้าน “Value Driver (7D)” หรือที ่เร ียกว่าคณะขับเคลื ่อนเศรษฐกิจประกอบด้วย D1 การยกระดับ
นวัตกรรมและผลิตภาพ  (คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจและฐานราก, 2559) ซึ่งคณะทำงานนี้ไม่ได้เข้า
มามีบทบาทในการช่วยเหลือหรือขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมในโครงการนี้ การสนับสนุนของภาครัฐไม่
เพียงพอส่งผลต่อการดำเนินงานของโครงการ สอดคล้องกับณัฐวัฒน์ สุขะศิริวัฒน์, ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี (2557) 
ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง ความท้าทายและข้อจำกัดของการขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในประเทศไทย ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคในการพัฒนานวัตกรรมของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในประเทศไทย การสนับสนุนของรัฐบาลที่ไม่เพียงพอเป็นอุปสรรคในการพัฒนานวัตกรรมของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย ซึ่งเกี่ยวข้องกับ 2 ด้าน ได้แก่การสนับสนุนเรื ่องเงินทุน และ
ผู้เช่ียวชาญ และสมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์และคณะ (2561) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมแบบ
เปิด (Open Innovation) จากการร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยกับผู้ประกอบการส่งออกยางพาราภาคใต้ 
พบว่าปัจจัยท่ีทำให้เกิดทีมในการพัฒนานวัตกรรมคือการสนับสนุนจากภาครัฐ เช่นเดียวกับกฤษดี พ่วงรอด 
(2558) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางในการพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลาง
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และขนาดย่อม ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ จากการศึกษาพบว่าหน่วยงานภาครัฐควรมีบทบาทสนับสนุนข้อมูล
ความรู้ ทักษะ และโอกาสต่างๆให้แก่ SMEs เพื่อให้สามารถเสริมสร้างความสามารถทางนวัตกรรมแก่
องค์กรได้  
 
7.3.4 ปัญหาการประสานงานกับชุมชน        

ปัญหาการประสานงานกับชุมชนท่ีไม่เป็นระบบ เป็นอีกปัญหาท่ีทำให้การดำเนินงานของโครงการ
นั้นมีความล่าช้าและไม่ไปเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ส่งผลต่อการประเมินความสำเร็จของโครงการ 
สอดคล้องกับ Lesia Kucher (2020) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง โอกาสและอุปสรรคในการแนะนำนวัตกรรม
และโครงการนวัตกรรมในด้านการใช้ที ่ดินในสถานประกอบการทางการเกษตรในบริบทของธุรกิจ
การเกษตร 4.0 ในยูเครน จากการศึกษาพบว่าขาดความสามารถในการจัดการของกิจกรรมของนวตักรรม 
(3.412) ความไม่สมบูรณ์ของการจัดการนวัตกรรม (3.400) เป็นอุปสรรคเหล่านี้เป็นอุปสรรคสำคัญของการ
ดำเน ินการของนวัตกรรมในว ิสาหกิจการเกษตรในประเทศย ูเครน สอดคล้องก ับ  Loewe and 
Dominiquini (2006) ได้ทำการสำรวจแนวทางการปฏิบัติด้านนวัตกรรมขององค์กรขนาดใหญ่ในแต่ละ
อุตสาหกรรมกว่า 550 แห่ง จากการสำรวจพบว่าอุปสรรคสำคัญที่ส่งผลต่อกระบวนการในการสร้าง
นวัตกรรม คือ การขาดแคลนกระบวนการในการสรรค์สร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ 
 
8. ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั ้งนี ้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยครั้งต่อไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
(1) กรณีต้นทุนของการพัฒนานวัตกรรม และ R&D ท่ีสูง  
จัดให้มีการรวมตัวในกลุ ่มบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดที ่มีความต้องการในการพัฒนา

นวัตกรรมในเรื่องเดียวกัน เพื่อใช้ทรัพยากรพื้นฐานร่วมกันในการพัฒนานวัตกรรม เหมือนในกรณีศึกษาของ 
Xie X.M., Zeng S.X., & Tam C.M. (2010) ได้ศึกษาอุปสรรค เครือข่ายความร่วมมือและข้อกำหนดด้าน
นโยบายด้านนวัตกรรมสำหรับ SMEs พบว่าประเทศจีน โดยเชื่อมโยงการจัด Cluster ร่วมกัน เพื่อลด
ต้นทุน หรือลกค่าใช้จ่ายบางส่วน โดยอาจให้บริษัทท่ีอยู่ในSupply Chain ต้นน้ำ แบ่งปันต้นทุนท่ีเป็น Raw 
Material สำหรับสินค้านวัตกรรม อันจะนำไปสู่แนวคิดในเรื่องEcosystem ทั้งธุรกิจต้นน้ำ กลางน้ำ และ
ปลายน้ำ ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อกันในการกระจายต้นทุนเพื่อพัฒนานวัตกรรม ทำให้ต้นทุนในการพัฒนาต่ำ 

(2) กรณีงบประมาณไม่เพียงพอ ปรับเปล่ียนในเชิงระบบและโครงสร้างทางการเงินในชุมชน 
ตามท่ีรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

(คสช.) ได้แต่งตั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปแห่งชาติขึ้น และตามข้อเสนอแนะเรื่อง“การปฏิรูปการเงินฐาน
ราก” (วาระปฏิรูปที่ 13) ได้เสนอให้ดำเนินการพิจารณาออกกฎหมาย“พระราชบัญญัติการเงินระดับฐาน
ราก” เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน ยกระดับวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อลดความเหล่ือมล้ำและยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชนในระดับฐานรากให้ได้รับบริการทางการเงินที่ดีขึ้นในระยะยาว มีแหล่งทุนในการ
ประกอบการอย่างเป็นระบบ และโครงสร้างท่ีมั่นคงไม่ถูกแปรเปล่ียนสภาพตามการเมือง ส่งเสริมให้องค์กร
การเงินระดับฐานรากและชุมชนมีความเข้มแข็ง 

(3) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก้ปัญหาการสนับสนุนของภาครัฐท่ีไม่เพียงพอ 
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 รัฐบาลมีนโยบายปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศและวิสัยทัศน์นายกรัฐมนตรี ท่ีต้องการ
พัฒนา “วิสาหกิจเริ่มต้น เป็นนักรบทางเศรษฐกิจใหม่ (New Economic Warrior: NEW) และกำหนดให้
ประเทศไทยเป็นพื้นที่เปิดสาหรับการเติบโตของอาเซียน” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาวิสาหกิจเริ่ มต้นให้เป็น
นักรบทางเศรษฐกิจที่สามารถใช้ทรัพยากรของประเทศในการผลิตสินค้าและบริการมุ่งเน้นการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม การจ้างงานในท้องถิ่น และการกระจายรายได้สู่ภูมิภาค รวมทั้งก่อให้เกิดอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ใหม่ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศ พัฒนาความร่วมมือระหว่ างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
การศึกษา อย่างไรก็ตามจากการศึกษาโครงการระบบปิดสำหรับการเพาะพันธุ์และเล้ียงตัวอ่อนของปลิงขาว
บนบกแบบครบวงจร ตามแผนของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนั้นมีการจัดต้ังคณะขับเคล่ือนเศรษฐกิจ D1 ท่ี
มีขอบข่ายหน้าท่ีในการยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพ แต่จากโครงการคณะทำงานดังกล่าวไม่ได้เข้ามาให้
ความช่วยเหลือ จึงเสนอให้คณะขับเคล่ือนเศรษฐกิจปรับการทำงานให้เป็นเชิงรุก และนอกจากปัญหาเรื่อง
งบประมาณแล้ว ตามแนวทางประชารัฐ รัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศทั ้ง 12 คณะ โดยในด้าน “Value Driver (7D)” หรือที ่เร ียกว่าคณะขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ D1 การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพ ภาครัฐบาลควรปรับบทบาทของคณะทำงาน D1 ให้มี
การทำงานเชิงรุกในการในการเป็นแหล่งที่ช่วยเหลือประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดในการยกระดับนวัตกรรม
และผลิตภาพ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมแก่ชุมชนอันจะส่งผลให้เกิดเศรษฐกิจฐานรากแก่ชุมชน 

(4) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก้ปัญหาบุคลากร 
 เสนอให้บริษัทประชารัฐรักสามัคคีมีการปรับแผนองค์การ ให้มีนักวิชาการในการดูแลประจำโครง
ของบริษัท เพื่อจะมีหน้าที่ในการดูแลโครงการให้มีความต่อเนื่องถึงแม้นจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ท่ี
นวัตกรภายนอกหมดสัญญา 
 

8.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป  
(1) เนื่องจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บ

ข้อมูลทางเอกสารและการสัมภาษณ์เท่านั้น ดังนั้น หากต้องการให้งานวิจัยดังกล่าวมีความเที่ยงตรงมาก
ยิ่งขึ้น จึงควรทำการศึกษาเชิงปริมาณควบคู่ไปด้วยเพื่อให้ผลการศึกษามีความเท่ียงตรงมากยิ่งขึ้น 

(2) เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการนำร่องในการพัฒนาพื้นที่เกาะลิบง ซึ่งมีโครงการต่อเนื่อง 
(ปัจจุบันสถานะโครงการต่อเนื่องอยู่ในระยะเริ่มต้นเท่านั้น) จึงเสนอแนะให้มีการศึกษาโครงการตอ่เนื่องเพื่อ
ศึกษาถึงความสำเร็จที่แท้จริงว่าโครงการสามารถพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้แก่ชุมชนได้อย่างแท้จริงมาก
น้องเพียงใด 

(3) ควรศึกษาเปรียบเทียบกับโครงการของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีในจังหวัดอื่นท่ีมีลักษณะของ
การพัฒนานวัตกรรม เพื่อค้นหาอุปสรรคและปัญหาในการดำเนินการของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีในการ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน 

 
 
 
 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
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การขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์: กรณีศึกษากลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี 
ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

 
The Drive Project of One Tambon One Product: A Case study of the Benjarong Don Kai Di 

village group, Don Kai Di Subdistrict, Krathumban District,  
Samut Sakhon Province. 

 
อภิวัฒน์ รุง่สาคร* 

Apiwat Rungsakorn 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการดำเนินการแบบบูรณาการร่วมกันของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนในกลุ ่มหมู ่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน  
จังหวัดสมุทรสาคร 2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการแบบบูรณาการร่วมกันของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนในกลุ ่มหมู ่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ ่มแบน  
จังหวัดสมุทรสาคร เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิจัยโดยวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่มีอยู่ 
ในปัจจุบัน และใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มเป้าหมาย 

ผลการศึกษา พบว่า 1) การขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มหมู่บ้านเบญจ
รงค์ดอนไก่ดีนั้นเกิดจากการดำเนินการแบบบูรณาการร่วมกันของ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน โดยมี
ผู้ประกอบการเบญจรงค์เป็นผู้ขับเคลื่อนหลัก และเปิดโอกาสอย่างมากให้ภาคส่วนอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการดำเนินงาน เพื่อช่วยผลักดันชุมชนในการสร้างช่ือเสียง สร้างรายได้ ทำให้ชุมชนเข้มแข็งและสามารถ
อยู่ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ เวลาจัดงานหรือกิจกรรมต่างๆ ผู้ประกอบการจะมีการคัดเลือกคนในพื้นท่ีก่อน 
เพื่อเป็นการกระจายงาน กระจายรายได้ให้แก่คนในชุมชน รวมถึงภาครัฐที่เปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้แสดง
ความคิดเห็นและเสนอความต้องการผ่านทางแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งนี้ ชาวบ้านอาจจะไม่ได้มส่ีวน
ร่วมมากในตัวผลิตภัณฑ์ แต่มักจะเป็นการเข้าร่วมโครงการท่ีมาจากจังหวัดและส่งให้ทางอำเภอนำไปปฏิบัติ 
2) ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงานร่วมกัน พบว่า เกิดจากความร่วมมือของผู้ประกอบการ ในเรื่อง
ของการจัดการข้อมูลที่ไม่มีการปรับปรุงข้อมูล และเรื่องของการดำเนินงานภาครัฐ จากโครงการส่งเสริม
สัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ซึ่งภาครัฐต้องการให้ชาวบ้านจัดตั้งกลุ่มขึ้นมา โดยที่ชาวบ้านไม่ได้อยากทำ
ด้วยตนเอง ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ในระยะยาว ดังนั้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน 
หมู่บ้านและผู้นำชุมชนจะต้องมีความเข้มแข็ง เกิดความร่วมมือจากทุกฝ่าย และคิดท่ีจะลงมือปฏิบัติจริง 
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Abstract 
 The objective of this research were 1) To study the integrated operation of the 
government, private sector, and people in Benjarong Don Kai Di village group, Don Kai Di 
Subdistrict, Krathumban District, Samut Sakhon Province. 2) To study the problems and 
obstacles of the integrated operation of the government, the private sector, and the people  
in Benjarong Don Kai Di village group, Don Kai Di Subdistrict, Krathumban District, Samut 
Sakhon Province. This qualitative research study that uses research methods by analyzing 
existing research papers and using in-depth interviews from the target group. 
 The result reveals that 1) Operating the project One Tambon One Product of 
Benjarong Don Kai Di village group is a result of the integrated operation of the government, 
the private sector and the people, with Benjarong entrepreneurs as the main drivers and 
opens up a lot of opportunities for other sectors take part in the operation to help push 
the community to build reputation, generate income, make the strong community and able 
to live on their own. In addition, when organizing events or activities, entrepreneurs will 
select people in the area first in order to distribute jobs, distribute income to people in the 
community. Including the government sector that allows villagers to express their opinions 
and propose their needs through the village/community development plan. However, the 
villagers may not be involved in the product as much, but usually join the project that 
comes from the province and sends it to the district to implement. 2) Problems and 
obstacles from joint operations found that they were caused by cooperation of 
entrepreneurs from the subject of information management without updating information. 
And the subject of government operations from the village-level community vocational 
promotion project, the government wants the villagers to form a group without the villagers 
wanting to do it themselves, making it unable to operate in the long term. Therefore, to 
ensure continuity in operations, villages and community leaders must be strong, cooperate 
with all parties and think to take action. 
 
Keywords: Benjarong Don Kai Di Village, OTOP, Strong Community 
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1. บทนำ 

 โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ One Tambon One Product (OTOP) ดำเนินงานมา
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน เป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ประชาชน และพัฒนาสู่ความ
ร่วมมือภาคเอกชน โดยเป็นโครงการท่ีมุ่งหวังให้คนในชุมชนได้นำภูมิปัญญาท่ีมีอยู่มาพัฒนาสร้างสรรค์เป็น
ผลิตภัณฑ์ จำหน่ายสร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัวและชุมชน ผลการดำเนินที่ผ่านมาสามารถสร้าง
รายได้ให้กับชุมชนและประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ ท่ัวประเทศ เป็นการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งโดย
หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้านความรู้  เทคโนโลยี ทุน การบริหารจัดการ เชื่อมโยงสินค้า
จากชุมชนไปสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ (สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน , 
ม.ป.ป.: ออนไลน์)  

 จังหวัดสมุทรสาครเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีแนวโน้มจากการจำหน่ายสินค้า OTOP เพิ่มมากขึ้นทกุปี 
โดยในปี พ.ศ. 2563 สมุทรสาครมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP กว่า 5,413,394,844 บาท และ
ยอดขายของสินค้า OTOP เด่นของจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ เครื ่องเบญจรงค์ ซึ ่งมียอดจำหน่าย 
108,740,000 ล้านบาท (สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร, 2562 : 15) ดังที่หมู่บ้านเบญจรงค์บ้านดอนไก่ดี 
ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมีผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์ท่ีเป็นแหล่งผลิตขนาด
ใหญ่เป็นอีกแห่งหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงและได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านแห่งการผลิตเครื่องเบญ จรงค์ที่มีความประณีต
สวยงามมีคุณภาพและธำรงอัตลักษณ์ความเป็นไทย (กรมศิลปากร , 2554 อ้างถึงใน ลักขิกา วารีสมบูรณ์ 
และ นรินทร์ สังข์รักษา, 2561: 3444) ท้ังนี้ หมู่บ้านเบญจรงค์บ้านดอนไก่ดียังได้รับรางวัลชนะเลิศหมู่บ้าน
พัฒนาดีเด่นของมูลนิธิหม่อมงามจิตติ์บูรฉัตรในปี พ.ศ. 2544 เป็นที่นิยมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลสินค้าโอท็อป (OTOP) ระดับ 5 ดาว ในปี พ.ศ. 2546 (ศูนย์ข้อมูลกลางทาง
วัฒนธรรม, 2560 อ้างถึงใน ลักขิกา วารีสมบูรณ์ และ นรินทร์ สังข์รักษา. 2561: 3444) ซึ่งการดำเนินงาน
ในหมู่บ้านเบญจรงค์บ้านดอนไก่ดี ผู้ประกอบการเบญจรงค์จะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ถ่ายทอดความรู้ 
รวมถึงการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันอยู่เสมอ เพื่อให้สมาชิกทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการทำเครื่องเบญจรงค์มากยิ่งขึ้น และทางหน่วยงานภาครัฐยัง
เข้ามาช่วยผลักดัน ต่อยอด ส่งเสริมและสนับสนุนให้หมู่บ้านเบญจรงค์เป็นท่ีรู้จักและมีช่ือเสียงท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ รวมถึงเป็นการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี (ลักขิกา วารีสมบูรณ์ 
และ นรินทร์ สังข์รักษา, 2561: 3447)  

 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ถือว่าหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดีนั้นเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีการดำเนินงานเป็น
เลิศ เป็นหมู่บ้านต้นแบบในการส่งเสริม และสนับสนุนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นสร้างชุมชนอย่างเข้มแข็ง 
และถือว่าเป็นชุมชนต้นแบบท่ีสืบสานและอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมเครื่องเบญจรงค์ไทยให้ยั่งยืนคงความ
เป็นอัตลักษณ์ มีตลาดรองรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ (นิดดา หงส์วิวัฒน์ , 2554 อ้างถึงใน      
ลักขิกา วารีสมบูรณ์ และ นรินทร์ สังข์รักษา, 2561: 3444) ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที ่จะศึกษาการ
ขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี ตำบลดอนไก่ดี อำเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ว่ามีแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนอย่างไร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต 
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2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 2.1 เพื่อศึกษาการดำเนินการแบบบูรณาการร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในกลุ่ม
หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

 2.2 เพ ื ่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการแบบบูรณาการร่วมกันของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนในกลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร 

 
3. คำถามสำหรับการศึกษา 

 กลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีการ
ขับเคล่ือนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์อย่างไร 

4. การทบทวนวรรณกรรมหรืองานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 4.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการมีส่วนร่วม 

 ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมมี 5 ทฤษฎี ซึ่ง อคิน 
รพีพัฒน์ (2547: 7-8 อ้างถึงใน ณรงค์ กุลนิเทศ และคณะ, 2555: 10-12) ได้สรุปไว้ ดังนี้ 

 1) ทฤษฎีการเกลี้ยกล่อมมวลชน (Mass Persuasion)  

มาสโลว์ (Maslow) กล่าวว่า การเกลี้ยกล่อม หมายถึง การใช้คําพูดหรือการเขียน เพื่อ
มุ่งให้เกิดความเชื่อถือและการกระทำ ซึ่งการเกลี้ยกล่อม มีประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งใน 
การปฏิบัติงานและถ้าจะให้เกิดผลดีผู ้เกลี้ยกล่อมจะต้องมีศิลปะในการสร้างความสนใจในเรื ่องที ่จะ  
เกล้ียกล่อม โดยเฉพาะในเรื่อง ความต้องการของคนตามหลักทฤษฎีของ Maslow ท่ีเรียกว่าลำดับขั้นความ
ต้องการ (hierarchy of needs) คือ ความต้องการของคนจะเป็นไปตามลำดับจากน้อยไปมาก มีทั้งหมด  
5 ระดับ ดังนี้ 

1.1) ความต้องการทางด้านสรีระวิทยา (physiological needs) เป็นความต้องการ ขั้น
พื้นฐานของมนุษย์ (survival needs) ได้แก่ ความต้องการทางด้านอาหาร ยา เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยา
รักษาโรค และความต้องการทางเพศ  

1.2) ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยของชีวิต (safety and security needs) ได้แก่ 
ความต้องการที ่อยู ่อาศัยอย่างมีความปลอดภัยจากการถูกทำร้ายร่างกาย หรือถูกขโมยทรัพย์สิน  
หรือความมั่นคงในการทำงานและการมีชีวิตอยู่อย่างมั่นคงในสังคม  

1.3) ความต้องการทางด ้านสังคม (social needs) ได้แก ่ ความต้องการความรัก  
ความต้องการท่ีจะให้สังคมยอมรับว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม  
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1.4) ความต ้ อ ง ก ารท ี ่ จ ะ ม ี เ ก ี ย รต ิ ยศช ื ่ อ เ ส ี ย ง  ( self-esteem needs) ไ ด ้ แก่   
ความภาคภูมิใจ ความต้องการดีเด่นในเรื่องหนึ่งท่ีจะให้ได้รับการยกย่องจากบุคคลอื่น ความต้องการด้านนี้
เป็นความต้องการระดับสูงท่ีเกี่ยวกับความมั่นใจในตัวเองในเรื่องความสามารถและความสำคัญของบุคคล 

1.5) ความต้องการความสำเร็จแห่งตน (self-actualization needs) เป็นความต้องการ
ในระบบสูงสุดที่อยากจะให้เกิดความสำเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างตามความนึกคิดของตนเอง เพื่อจะพัฒนา
ตนเองให้ดีท่ีสุดเท่าท่ีจะทำได้ความต้องการนี้จึงเป็นความต้องการพิเศษของบุคคลท่ีจะพยายามผลักดันชีวิต
ของตนเองให้เป็นแนวทางท่ีดีท่ีสุด 

2) ทฤษฎีการระดมสร้างขวัญของคนในชาติ (National Morale)  

คนเรามีความต้องการทางกายและใจ ถ้าคนมีขวัญดีพอ ผลของการทำงานจะสูงตามไป
ด้วย แต่ถ้าขวัญไม่ดีผลงานก็ต่ำไปด้วย ทั้งนี ้เนื ่องจากว่าขวัญเป็นสถานการณ์ทางจิตใจที่แสดงออกใน  
รูปพฤติกรรมต่างๆ นั่นเอง การจะสร้างขวัญให้ดีต้องพยายามสร้างทัศนคติท่ีดีต่อผู้ร่วมงาน เช่น การไม่เอา
รัดเอาเปรียบ การให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงาน การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น เป็นต้น และเมื่อใดก็ตาม
ถ้าคนทํางานมีขวัญดีจะเกิดสํานึกในความรับผิดชอบอันจะเกิดผลดีแก่หน่วยงานทั้งในส่วนที่เป็นขวัญสว่น
บุคคล และขวัญของกลุ่ม ดังนั้น จะเป็นไปได้ว่าขวัญของคนเราโดยเฉพาะคนมีขวัญท่ีดีย่อมเป็นปัจจัยหนึ่ง 
ที ่จะนําไปสู ่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  ได้เช่นกัน (ยุพาพร รูปงาม , 2545: 8 อ้างถึงใน ณรงค์  
กุลนิเทศ และคณะ, 2555: 11) 

3) ทฤษฎีสร้างความรู้สึกชาตินิยม (Nationalism)  

ปัจจัยประการหนึ่งที่นำไปสู่การมีส่วนร่วม คือ การสร้างความรู้สึกชาตินิยมให้เกิดขึ้น 
หมายถึง ความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองที่จะอุทิศหรือเน้นค่านิยมเรื ่องผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ   
มีความพอใจในชาติของตัวเอง พอใจเกียรติภูมิ จงรักภักดี ผูกพันต่อท้องถิ่น (ยุพาพร รูปงาม, 2545: 8 อ้าง
ถึงใน ณรงค์ กุลนิเทศ และคณะ, 2555: 11) 

4) ทฤษฎีการสร้างผู้นํา (Leadership)  

การสร้างผู้นําจะช่วยจูงใจให้ประชาชนทำงานด้วยความเต็มใจเพื่อบรรลุ เป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ร่วมกัน ท้ังนี้เพราะผู้นําเป็นปัจจัยสำคัญของการร่วมกลุ่มคน จูงใจไปยังเป้าประสงค์ โดยท่ัวไป
แล้วผู้นําอาจจะมีทั้งผู้นําที่ดีเรียกว่า ผู้นําปฏิฐาน (Positive leader) ผู้นําพลวัต คือ เคลื่อนไหวทำงานอยู่
เสมอ (dynamic leader) และผู้นําไม่มีกิจ ไม่มีผลงานสร้างสรรค์ที่เรียกว่า ผู้นํานิเสธ (negative leader) 
ผลของการใช้ทฤษฎีการสร้างผู้นำ จึงทำให้เกิดการระดมความร่วมมือปฏิบัติงานอย่างมีขวัญกําลังใจ งานมี
คุณภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และร่วมรับผิดชอบ ดังนั้น การสร้างผู้นําที่ดีย่อมจะนําไปสู่การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่างๆ ด้วยดีนั่นเอง (ยุพาพร รูปงาม, 2545: 8 อ้างถึงใน ณรงค์ กุลนิเทศ และคณะ, 2555: 
11) 
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5) ทฤษฎีการใช้วิธีและระบบทางการบริหาร (Administration and Method) 

การใช้ระบบบริหารในการระดมความร่วมมือเป็นวิธีหนึ่งท่ีง่ายเพราะใช้กฎหมาย ระเบียบ 
แบบแผน เป็นเครื่องมือในการดำเนินการ แต่อย่างใดก็ตามผลของความร่วมมือยังไม่มีระบบใดดีที ่สุด 
ในเรื ่องการใช้บริหารเพราะธรรมชาติของคน ถ้าทำงานตามความสมัครใจอย่างตั้งใจไม่ มีใครบังคับ 
ก็จะทำงานด้วยความร ักแต่ถ ้าไม ่ควบคุมเลยก็ไม ่ เป ็นไปตามนโยบายและความจําเป ็นของรัฐ   
เพราะการใช้ระบบบริหาร เป็นการให้ปฏิบัติตามนโยบายเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เพิ่มความคาดหวัง  
ผลประโยชน์ (ยุพาพร รูปงาม, 2545: 8-9 อ้างถึงใน ณรงค์ กุลนิเทศ และคณะ, 2555: 12) 

  4.1.2 ทฤษฎีเก่ียวกับความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและเอกชน 

 ทฤษฎีความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (Interagency Coordination) 
คือ กระบวนการที่องค์กรตั้งแต่ 2 องค์กรขึ้นไป ร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะ บาง

ปัญหา หรือจัดการประชุมกรณีพิเศษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือกล่าวอย่างง่าย ความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานในทาง Interagency Coordination คือ ความร่วมมือในกรณีเฉพาะ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือ
ตอบสนองความต้องการขององค์กรต่าง ๆ ร่วมกัน (ปราโมทย์ สินสมบูรณ์, 2559: 13) 

1) คุณประโยชน์ของความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ได้แก่ (1) ลดปัญหาการดำเนินการ
ซ้ำซ้อน (2) ครอบคลุมช่องว่างในการปฏิบัติงาน หรือจุดผิดพลาดที่นอกเหนือความคาดหมาย (3) 
เกิดความขัดแย้งน้อยท่ีสุด (Minimizing Conflicts) และ (4) ให้โอกาสหน่วยงานท่ีมีขนาดเล็กกว่า
ได้แสดงความคิดเห็นหรือความต้องการ 

2) อุปสรรคของความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ได้แก่ (1) ผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจ 
เนื่องจากผู้ท่ีจะปฏิบัติงานตามหลักความร่วมมือระหว่างหน่วยงานได้จะต้องมีความรู้ความสามารถ
ทั้งหมดของหน่วยงานที่เกิดความร่วมมือกัน เพื่อการปฏิบัติงานที่ตอบสนองต่อความต้องการ
เฉพาะจากการร่วมมือกันได้ (2) โครงสร้างภายในหน่วยงาน เนื่องจากหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน
ต่างมีโครงสร้าง ภารกิจหน้าที่ที่ต่างกัน อาจเป็นอุปสรรคในการทำงานแบบร่วมมือได้ (3) ความ
รับผิดชอบของหน่วยงาน ความร่วมมือที ่เกิดขึ ้นจะทำให้หน่วยงานต่างๆ  ปฏิเสธที ่จะเป็น
ผู้รับผิดชอบเมื่อเกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาด หรือเกิดการปฏิ เสธงานเมื่อได้รับมอบหมาย ให้
ปฏิบัติงาน (4) อำนาจของแต่ละหน่วยงานไม่เท่ากัน และ(5) วัตถุประสงค์ไม่ชัดเจน 

ความหมายของการมีส่วนร่วม 
William Erwin (1976: 138 อ้างถึงใน สุมนา เกิดสินธ์ชัย, 2550: 10) ได้ให้ความหมาย 

ของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาว่า เป็นกระบวนการท่ีให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงาน พัฒนา โดยมีการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจในการแก้ปัญหาของตนเอง หมายถึงมีการร่วมใช้
ความคิดสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนความรู้ความชํานาญเกี่ยวกับวิทยาการที่เหมาะสม และสนับสนุน
การติดตามผลการปฏิบัติงานของทั้งองค์การและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับ บุญจง 
ขาวสิทธิวงษ์ และคณะ (2546: 2 อ้างถึงใน รังสิตา บุญโชติ, 2559: 8-9) ได้อธิบายว่าการมีสว่น
ร่วมเป็นกระบวนการท่ีประชาชน ชุมชน และภาคีพัฒนาต่างๆ เข้ามาร่วมคิดและศึกษาปัญหา ร่วม
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วางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินการ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการพัฒนาต่างๆ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างเหมาะสมกับประชาชนและชุมชนโดยส่วนรวม รวมถึง ณัฐชยา อุ่นทองดี (2556: 
11-12) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการซึ่งประชาชนหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสแสดงทรรศนะ แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น เพื่อแสวงหาทางเลือก
และการตัดสินใจต่างๆ เกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมท่ีเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับร่วมกัน โดยทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรได้เข้าร่วมตั้งแต่เริ่มจนถึงการติดตามและประเมินผล เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และการรับรู ้ เรียนรู้ การปรับเปลี่ยนโครงการหรือกิจกรรมร่วมกันโดยมีการสื่อสารสองทาง 
สอดคล้องกับ สถาบันพระปกเกล้า (2551: 2 อ้างถึงใน เบญจรงค์ แสงนาค 2560: 14) ได้กล่าวว่า 
การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการที่ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสในการแสดง
ทัศนะ และเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งมีการนำ
ความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาเพื่อกำหนดเป็นนโยบาย และการตัดสินใจของรัฐ 
ทั้งนี้การมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นกระบวนการสื่อสารในระบบเปิด คือการสื่อสารสองทาง 
ท้ังแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการท่ีประกอบไปด้วยการจัดสรรข้อมูลร่วมกันระหว่างผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย อีกท้ังยังเป็นการสร้างความสามัคคีในสังคม นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของประชาชนยัง
ถือเป็นการเพิ่มคุณภาพของการตัดสินใจ เป็นการสร้างฉันทามติที่ทำให้ง่ายต่อการปฏิบัติ ช่วยให้
เกิดความชอบธรรม และน่าเช่ือถือ นอกจากนี้ รังสิตา บุญโชติ (2559: 9-10) ให้ความหมายการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา หมายถึง การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มในการดำเนินการพัฒนา
ในลักษณะท่ีเป็นกระบวนการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยหน่วยงานหรือองค์การท่ีเกี่ยวข้องเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมรับผิดชอบในโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนา 
ซึ่งดำเนินการในรูปของกลุ่ม การมีส่วนร่วมถือเป็นหัวใจของการเสริมสร้างพลังการทำงานพฒันา
ร่วมกันเป็นกลุ่มและเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีตลอดจนความรู้สึกร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มด้วย 
และ อรุณศรี นามซุย (2559: 42) การมีส่วนร่วม คือ การท่ีคนในชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในแง่ของ
การเข้าไปร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินการ ในกิจกรรมการพัฒนาต่าง  ๆ ซึ่งอาจได้รับ
ผลตอบแทนในลักษณะของการได้ร ับผลประโยชน์ที ่เก ิดขึ ้นในกิจกรรมการพัฒนานั ้น  ๆ  
และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นและคนในชุมชน 

จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปความหมายของ การมีส่วนร่วม ได้ว่าเป็นกระบวนการ 
ที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินการ แลกเปลี่ยนข้อมูล 
ซึ่งกันและกันในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อแสวงหาทางเลือกและการตัดสินใจที่เหมาะสมและ 
เป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่าย ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นและคนในชุมชนโดยส่วนรวม  
ซึ่งเป็นการสร้างฉันทามติท่ีทำให้ง่ายต่อการปฏิบัติ ช่วยให้เกิดความชอบธรรม และน่าเช่ือถือ 

 ระดับของการมีส่วนร่วม 
ณัฐชยา อุ ่นทองดี (2556: 15-16) ได้แบ่งระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่

ระดับตํ่าสุดที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วมหรือมีส่วนร่วมน้อยมากคือระดับการได้รับข้อมูลข่าวสารไป
จนถึงระดับสูงสุดคือการควบคุมโดยประชาชน ซึ่งสามารถแบ่งระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
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ได้ ดังนี้ (1) ระดับการให้ข้อมูล เป็นระดับการมีส่วนร่วมที่ตํ่าที่สุด แต่ก็มีความสำคัญเพราะเป็น
ก้าวแรกที่ภาครัฐหรือผู้นำเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่งการมีส่วนร่วม
ระดับนี้เป็นการมีส่วนร่วมที่กิจกรรมหรือโครงการพัฒนาต่าง ๆ ได้ถูกคิดริเริ่มแล้ว ประชาชนมีสิทธิ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารแต่ไม่มีช่องทางในการแสดงความคิดเห็นหรือเกี่ยวข้องใดๆ กับการตัดสินใจนั้น  
(2) ระดับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เป็นระดับที่สูงขึ ้นจากการที่ประชาชนได้รับ
ข้อมูลสารแล้วจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ เพิ่มมากขึ้น และสามารถ
ช้ีแจงและแสดงความคิดเห็นแก่ภาครัฐหรือผู้นําเพื่อปรับปรุงกิจกรรมหรือโครงการให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน ซึ่งข้อเสนอแนะท่ีได้จากการรับฟังความคิดเห็นอาจจะถูกนําไปใช้
ประกอบการตัดสินใจหรือไม่ถูกนําไปใช้ขึ้นอยู่กับภาครัฐหรือผู้นํา (3) ระดับการร่วมดำเนินการ 
เป็นระดับที่มีการร่วมกลุ่มของประชาชนและภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนและภาครัฐมีส่วนร่วมใน
ขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่ระบุปัญหา พัฒนา
ทางเลือกและแนวทางแก้ไข (4) ระดับการร่วมตัดสินใจและควบคุมโดยประชาชน ซึ ่งเป็น
ระดับสูงที่สุดของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยประชาชนสามารถเสนอกิจกรรมหรือ
โครงการต่าง ๆ กับผู ้มีอำนาจตัดสินใจ และสามารถเข้าร่วมตรวจสอบและติดตามผลการ
ดำเนินการกิจกรรมหรือโครงการนั้น ๆ ว่าบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีต้ังไว้หรือไม่ และควร
จะมีการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการนั้นต่อไปหรือไม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ท่ีมา: ณัฐชยา อุ่นทองดี, 2556: 16 

 
โสภารัตน์ จารุสมบัติ (2559: 35-37) ได้อธิบายถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ

กับภาคประชาสังคมนั้น เราจะเห็นได้ชัดจากโมเดลระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งกว่าจะถึง
ขั ้นตอนของการมีส่วนร่วมได้ ประชาชนจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอต่อประเด็น
ปัญหา หรือนโยบายที่รัฐจะทำ จากนั้นจึงจะสามารถแสดงความคิดเห็น แสดงความต้องการได้
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อย่างมีความเข้าใจเบื้องต้น เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ ่งที ่ภาคประชาชนหรือผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง
ต้องการ และตอบโจทย์มากท่ีสุด จากนั้นจึงจะเข้าสู่การสร้างความร่วมมือได้ดังภาพท่ี 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ที่มา: โสภารัตน์ จารุสมบัติ, 2559: 35 

 
จากภาพแสดงให้เห็นถึงระดับของการมีส่วนร่วม ไปจนถึงการสร้างความร่วมมือของ

ประชาชน ซึ่งมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ (1) การให้ข้อมูลข่าวสาร (Inform) การให้ข้อมูลข่าวสาร
เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับท่ีต่ำท่ีสุด แต่เป็นระดับท่ีมีความสำคัญ เพราะเป็น
ขั้นแรกท่ีภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาสู่กระบวนการมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้
การให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชน ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในระดับต่อไป เนื่องจาก 
เมื่อประชาชนมีความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมสามารถเข้ามาร่วมได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งวิธีการให้ข้อมูลข่าวสาร
สามารถทำได้ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เอกสาร สิ่งพิมพ์ การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ เป็นต้น (2) การ
รับฟังความคิดเห็น (Consult) เป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้
ข้อมูล ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นต่างๆ ที่ล้วนเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการจัดทำกิจกรรม
ต่างๆ เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ย่อมเป็นกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์ต่อการจัดทำนโยบายหรือ
กิจกรรมต่างๆของรัฐมากที่สุด หากปราศจากข้อมูลเหล่านี้ การดำเนินการ ต่างๆของภาครัฐเพยีง
ลำพังก็อาจจะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ ่งวิธีการรับฟังความ
คิดเห็นนั้นสามารถทำได้โดย การสำรวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็น
ผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น (3) การเข้ามาเกี่ยวข้อง (Involve) เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่น
ร่วมในการปฏิบัติงาน หรือร่วมเสนอแนะแนวทางที่นำไปสู่การตัดสินใจ เพื่อสร้างความมั่นใจว่า
ความคิดเห็นต่างๆของประชาชนจะถูกนำไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานภาครัฐ ซึ่ง
การเข้ามาร่วมของประชาชนในระดับนี้จะช่วยสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม
ต่างๆของรัฐ ตัวอย่างวิธีการเข้ามาเกี่ยวข้อง คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาประเด็น
นโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเสนอแนะประเด็นนโยบาย เป็นต้น 
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(4) ค ว า ม ร ่ ว ม ม ื อ  ( Collaborate) เ ป ็ น ก า ร ใ ห ้ ก ล ุ ่ ม ป ร ะ ช า ช น  ห ร ื อ ผ ู ้ แ ท น 
ภาคสาธารณะมีส่วนร่วม โดยเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐในทุกขึ้นตอน ของการตัดสินใจ อีกทั้งมีการ
ดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น คณะกรรมการท่ีมีฝ่ายประชาชนร่วมเป็น กรรมการ เป็น
ต้น วิธีการนี้จะช่วยให้ภาครัฐได้เห็นความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ว่าประชาชนต้องการ
ให้ภาครัฐเข้ามาให้การช่วยเหลือ สนับสนุน ได้อย่างถูกทางมากยิ่งขึ้น (5) การส่งเสริมอำนาจแก่
ประชาชน (Empower) ในขั้นนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในระดับที่สูงสุด 
โดยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ และภาครัฐเป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกในการดำเนินการต่างๆ 
เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่างๆ โครงการกองทุนหมู ่บ้านที ่มอบอำนาจให้
ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจท้ังหมด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 แสดงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน และตัวอย่างเทคนิค 
           การมีส่วนร่วมของประชาชน 
ที่มา: อรทัย ก๊กผล, 2552: 23 
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Fagence (1977 อ้างถึงใน รังสิตา บุญโชติ, 2559: 15) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา

อาจแบ่งได้เป็น 3 ระดับอย่างกว้างๆ คือการมีส่วนร่วมแบบถูกกระทำ การมีส่วนร่วมเพียงบางส่วน และการ
มีส่วนร่วมที่แท้จริง ซึ่งแต่ละระดับมีลักษณะดังต่อไปนี้  

ร ะด ั บ ที่  1 ก า รม ี ส ่ ว น ร ่ ว มแ บ บ ถ ู ก ก ร ะท ำ  ( Passive Participation) ห ร ื อ ก ารมี  
ส่วนร ่วมเทียม (Pseudo Participation) เป็นระดับการมีส ่วนร ่วมที ่คนในช ุมชนไม่ม ีอำนาจใดๆ  
ในการตัดสินใจแต่เป็นการชักนำให้กระทำตามการตัดสินใจของผู้อื ่น (Manipulation) ซึ่งอาจจะเป็น
หน่วยงานภาคราชการหรือผู้นําชุมชน เป็นต้น กิจกรรมสำคัญในการมีส่วนร่วมระดับนี้คือ การเรียกประชุม
ช้ีแจงเพื่อแก้ปัญหา (Therapy) โครงการท่ีจะทำให้ประชาชนเข้าใจ 

ระดับที ่ 2 การมีส่วนร่วมเพียงบางส่วน (Partial Participation) หรือการมีส่วนร่วมแบบ
พิธีกรรม (Tokenism Participation) เป็นสภาพการณ์ที่ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในส่วนใดส่วนหนึ่งของ
โครงการเท่านั ้น ก ิจกรรมสำคัญในระดับนี ้  ค ือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่คนในชุมชน  (Informing)  
การปรึกษาหารือกัน (Consultation) และการให้แสดงความคิดเห็น (Placation) แต่ผู้เข้าร่วมไม่มีอำนาจ 
ในการตัดสินใจ 

ระด ับท ี ่  3 การม ีส ่วนร ่วมท ี ่ แท ้จร ิ ง (Genuine Participation) หร ือการม ีส ่ วนร ่วม 
ที่อำนาจเป็นของประชาชน (Citizen Power) เป็นระดับการมีส่วนร่วมที่เน้นการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ให้ความสำคัญกับประชาชนในลักษณะท่ีเป็นหุ้นส่วนของการพัฒนา โดยอำนาจในการตัดสินใจ
เป็นของประชาชนซึ ่งอาจจะผ่านตัวแทน (Delegated Poser) หรือกระทำโดยประชาชนโดยตรง  
(Citizen Control) อันเป็นการมีส่วนร่วมในระดับสูงสุดและมีความสำคัญอย่างมากต่อการเรียนรู้ร่วมกัน 
ของคนในชุมชนและการดําเนินงานพัฒนาชุมชน 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การแบ่งระดับการมีส่วนร่วมนั้น พิจารณาจากการกระจาย
อำนาจของร ัฐ ตั ้งแต่การที ่ประชาชนไม่ม ีอำนาจตัดสินใจใดๆ พัฒนาเป็นการเข้ามามีส ่วนร่วม 
ในส่วนใดส่วนหนึ่งของโครงการ ไปจนถึงการมีส่วนร่วมที่อำนาจเป็นของประชาชน โดยที่บทบาทของ
ประชาชนจะเพิ่มขึ้นตามระดับการมีส่วนร่วมที่สูงขึ้น ซึ่งกว่าจะถึงขั้นตอนของการมีส่วนร่วมได้ ประชาชน
จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอต่อประเด็นปัญหา หรือนโยบายที่รัฐจะทำ คือจะต้องมาจาก 
การมีส่วนร่วมในระดับล่างอย่างเหมาะสมก่อน เนื่องจากหากประชาชนขาดข้อมูลหรือมีความรู้ความเข้าใจ 
ที ่ไม่ถูกต้อง ย่อมไม่สามารถดำเนินการได้อย่างครอบคลุมและครบถ้วนในการแสดงความคิดเห็น  
การปรึกษาหารือ การร่วมกันตัดสินใจและการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของกิจกรรมหรือโครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
5. วิธีการศึกษา 
 การวิจัยเพื่อศึกษาเรื่อง การขับเคล่ือนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์: กรณีศึกษากลุ่มหมู่บ้าน
เบญจรงค์ดอนไก่ดี ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ซึ่งใช้วิธีการวิจัยโดยวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (Documentary 
research) และใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จากกลุ่มเป้าหมาย 
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 5.1 วิธีเก็บข้อมูล 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูล 2 วิธีดังนี้  

5.1.1 ศึกษาจากข้อมูลเอกสาร (documentary research) เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพจากผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังจากเอกสารช้ันต้น (primary source) อาทิเช่น ข้อกำหนด 
ระเบียบปฏิบัติ แผนปฏิบัติการขับเคลื ่อนโครงการหนึ ่งตำบล หนึ ่งผลิตภัณฑ์ และเอกสารชั ้นรอง 
(secondary source) อาทิเช่น บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์และงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับ
โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงกรณีศึกษาท่ี เห็นว่า
เกี่ยวข้องและเหมาะสม  

5.1.2 วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) โดยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
(Semi-Structured Interviews) กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย (1) ผู้ประกอบการ 
เบญจรงค์ (2) ประชาชนท่ัวไป และ (3) เจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างท่ี
ใช้มีลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิด (Open-ended Questions) โดยผู ้ศึกษาได้ออกแบบแบบ
สัมภาษณ์จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดคําถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 10 - 30 นาที 

 
 5.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
 การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interview) ใช้การสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลมีล ักษณะเป็น  
แบบสัมภาษณ์ปลายเปิด (Open-ended Questions) เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างสามารถแสดงความคิดเห็นได้
อย่างอิสระ ทำให้ได้ข้อมูลหลากหลายแง่มุม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาในครั้งนี้
ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) แบบสัมภาษณ์สำหรับผู้ประกอบการเบญจรงค์  
2) แบบสัมภาษณ์สำหรับประชาชน และ 3) แบบสัมภาษณ์สำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ โดยแต่ละแบบ
สัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ ส่วนที่ 2 การดำเนินงาน
ร่วมกันในการขับเคล่ือนโครงการ ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
 
 5.3 การตรวจสอบคุณภาพ 
 การสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้การตรวจสอบความถูกต้องโดยวิธีการตรวจสอบสามเส้า ด้านข้อมูล  
(Data triangulation) โดยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก 3 แหล่ง ได้แก่ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 
เบญจรงค์ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประชาชน และข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ซึ่งการเก็บ
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท่ีต่างกันจะช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนําไปวิเคราะห์ 
 
 5.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและการนําเสนอ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลนั ้น ผู ้ว ิจัยจะนำข้อมูลที ่ได้จากการค้นคว้าเอกสารงานวิจัยและข้อมูล 
จากการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างมาศึกษาและวิเคราะห์ตามกระบวนการของงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
กล่าวคือ วิเคราะห์ถึงประเด็นสำคัญที่ได้จากการสัมภาษณ์ (Major themes) จากนั้นนำประเด็นสำคญัมา
แยกเป็นประเด็นย่อย (Sub-themes) และหัวข้อย่อย (Categories) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จากภาพรวมไป
จนถึงวิเคราะห์ในประเด็นย่อย และนําเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีการเชิงบรรยาย (Descriptive Research) 
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 5.5 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยและระยะเวลาในการดําเนินงาน 
 ขั้นตอนแรกในการดำเนินงานวิจัย เริ่มด้วยการศึกษาข้อมูลการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล  
หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของแต่ละภาคส่วน โดยเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อให้ทราบว่าแต่ละภาคส่วน 
มีการดำเนินงานขับเคล่ือนโครงการเป็นอย่างไร  

จากนั้นจึงทำการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเบญจรงค์ ชาวบ้าน และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อศึกษา
และสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ปัญหาและอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการขับเคล่ือนโครงการของแต่ละภาคส่วน จากนั้น
จ ึ งรวบรวมข ้อม ูลท ี ่ ได ้จากการเก ็บรวบรวมข ้อม ูลจากแหล ่ งข ้อม ูลท ุต ิยภ ูม ิ  รวมถ ึ งข ้อมูล 
จากการสัมภาษณ์ผู ้ประกอบการเบญจรงค์ ชาวบ้าน และเจ้าหน้าท่ีที ่เกี่ยวข้อง และนําข้อมูลเหล่านี้ 
มาประกอบการวิเคราะห์ จากนั้นจึงนําเสนอผลการวิจัย 

 
6. สรุปผลการศึกษา 
 6.1 ด้านการดำเนินการแบบบูรณาการร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในกลุ่ม
หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มหมู่บ้าน 
เบญจรงค์ดอนไก่ดี เกิดจาก “การเปิดโอกาส” ในการให้ภาคส่วนอื่นๆ เข้าสู่กระบวนการของการมีส่วนร่วม  
โดยมีผู้ประกอบการเบญจรงค์เป็นผู้ขับเคลื่อนหลักในการสร้างการมีส่วนร่วม เนื่องจากผู้ประกอบการ 
ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่และประกอบอาชีพดังกล่าวเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ทำให้การดำเนินการขับเคลื่อน
สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการเปิดโอกาสให้บุคคลทั้งภายในและภายนอกชุมชนเข้ามา  
มีส่วนร่วมในกิจกรรม อาทิเช่น การเข้าร่วมกิจกรรมการปั้น – การวาดเบญจรงค์ การนำหลักสูตรการเขียน
เบญจรงค์เข้าไปสอนตามโรงเรียนในอำเภอกระทุ่มแบน หรือการจัดงานถนนคนเดิน เป็นต้น โดยเวลา 
จัดงานหรือกิจกรรมต่างๆ ผู้ประกอบการจะมีการคัดเลือกคนในพื้นที่ก่อน เพื่อเป็นการกระจายงาน  
กระจายรายได้ให้แก่คนในชุมชน ส่ิงเหล่านี้แสดงให้เห็นถึง “การเปิดโอกาสอย่างมาก” ของผู้ประกอบการ 
ที่เอื ้อต่อการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน ทั้งภายในชุมชนดอนไก่ดีและชุมชนข้างเคียง  
รวมถึงยังช่วยสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งสามารถเลี้ยงดูตนเองได้และสร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนด้วย 
โดยจะมีการดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันอย่างต่อเนื่องอยู่เป็นประจำ  
 ภาครัฐจะมีบทบาทในการสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการ เนื่องจากปัจจุบัน ผู้ประกอบการ 
เบญจรงค์ส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถเพียงพอแล้ว ทำให้ภาครัฐไม่ต้องเข้าไปควบคุมดูแลเหมือน  
ในอดีต และปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่มาเป็นผู้สนับสนุนแทน โดยภาครัฐจะช่วยดำเนินงาน ประสานงาน  
และประชาสัมพันธ์ รวมถึงการจัดงาน จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคส่วนอื่นๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนโครงการร่วมกัน อย่างเช่น งานขนาดเล็ก ผู ้ประกอบการอาจจะช่วยเหลือตัวเองได้  
แต่เมื ่องานมีขนาดใหญ่ขึ้น ภาครัฐอาจจะต้องเข้ามามีส่วนในการช่วยส่งเสริมให้กับผู้ประกอบการ 
ในการดำเนินงานด้วย และภาครัฐยังเปิดโอกาสให้ผู ้ประกอบการ รวมถึงคนในชุมชมได้มีส่วนร่วม 
ในการแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการผ่านทางแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งเป็นกระบวนการ 
มีส่วนร่วมทางความคิด แต่ทั้งนี้ ชาวบ้านอาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมมากในตัวผลิตภัณฑ์ แต่มักจะเป็นการ 
เข้าร่วมโครงการที่มาจากจังหวัดและส่งลงมาให้ทางอำเภอนำไปปฏิบัติ โดยให้ชาวบ้านเข้าร่วมใน  
การดำเนินงานตามโครงการของภาครัฐ ตัวอย่างเช่น โครงการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน เป็นต้น 
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 จะเห็นได้ว ่าการดำเนินงานของทุกภาคส่วนเกี ่ยวเนื ่องซึ ่งกันและกัน รวมถึงบทบาทที ่มี  
การเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลา ทั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่าเมื่อขาดความร่วมมือจากภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่ง  
การดำเนินการต่างๆ ยังสามารถดำเนินต่อไปได้ แต่อาจจะไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ตัวอย่างเช่น  
เมื่อไม่มีภาครัฐเข้ามาร่วมดำเนินการ ผู้ประกอบการก็ยังสามารถดำเนินงานต่อไปได้ แต่ในการพัฒนาต่อ
ยอดผลิตภัณฑ์ หรือการจัดหาช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภาครัฐซึ่งมีเครือข่ายการติดต่อประสานงานท่ี
มากกว่า จะสามารถหาช่องทางได้หลากหลายกว่า หรือการท่ีคนในชุมชนไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม จะส่งผลต่อ 
การดำเนินงานในระยะยาวและไม่สามารถก่อให้เกิดความยั่งยืนกับชุมชนได้ เป็นต้น และผู้วิจัยยังพบว่า 
ผู้ประกอบการเบญจรงค์แต่ละรายจะพยายามหาทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวเอง เพื่อให้สินค้าตอบโจทย์กับ  
ความต้องการของลูกค้าและสามารถขายได้มากขึ้น ส่วนผู้ประกอบการที่เงินทุนน้อย หรือไม่พัฒนาสินค้า 
ก็จะไม่สามารถอยู ่รอดได้ แสดงเห็นว่าการที ่หมู ่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดีมีชื ่อเสียงจวบจนทุกวันนี้  
มาจากผู้ประกอบการเพียงไม่กี่รายที่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่และมีเงินทุนในการผลิตและพัฒนาสินค้า
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ผู ้วิจัยจึงสรุปได้ว่า “การเปิดโอกาส” จะถูกริเริ ่มจากภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่ง 
อย่างเด่นชัดมากกว่า โดยภาคส่วนท่ีมีความเข้มแข็งมากกว่าอย่างในกรณีนี้คือ “ผู้ประกอบการเบญจรงค์”  
ซึ่งมีบทบาทหลักในการแสวงหาความร่วมมือต่างๆ และมีภาครัฐคอยทำหน้าท่ีสนับสนุนในการดำเนินงาน 
 
  6.2 ด้านปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการแบบบูรณาการร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชน ในกลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการแบบบูรณาการร่วมกันของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในกลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี  เกี ่ยวข้องกับการดำเนินงาน 
ของภาครัฐ ประกอบไปด้วย 2 เรื่อง ได้แก่  
 1) ปัญหาการจัดการของภาครัฐ จากการท่ีภาครัฐจัดต้ัง “โครงการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนระดับ
หมู่บ้าน” เพื่อต้องการให้ชาวบ้านจัดต้ังกลุ่มข้ึนมาและส่งเสริมในการประกอบอาชีพ โดยท่ีชาวบ้านบางส่วน
ไม่ได้อยากทำด้วยตนเอง รวมถึงผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ที่เป็นผู้สูงอายุ ซึ่งไม่สามารถดำเนินงานได้ในระยะยาว 
กล่าวคือ บางกลุ่มมีการจัดตั้งกลุ่มขึ ้นมาแล้วไม่มีการดำเนินการต่อ ทำให้การดำเนินงานของโครงการ 
ขาดความต่อเนื่องและไม่สามารถต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการ OTOP ได้ดังที่คาดหวัง ดังนั้น เพื่อให้เกิด
ความต่อเนื่องในการดำเนินงาน หมู่บ้านและผู้นำชุมชนจะต้องมีความเข้มแข็ง เกิดความร่วมมือจากทุกฝ่าย 
และคิดท่ีจะลงมือปฏิบัติจริง เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้อย่างยั่งยืนแก่ชุมชน 
 2) ปัญหาจากความร่วมมือของภาคส่วนอื่นๆ ประกอบด้วย (1) ในเรื่องของการจัดการข้อมูล  
ซึ ่งฐานข้อมูลชุดปัจจุบ ันในการร ับลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP มีการเก ็บรวบรวมมานานแล้ว  
และเมื่อชาวบ้านมาลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP หลังจากเลิกกิจการไป มีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ หรือ
เปล่ียนแปลงท่ีอยู่ แต่ไม่มีการมาแจ้งหรืออัพเดทข้อมูลดังกล่าว ทำให้ฐานข้อมูลท่ีมีอยู่เป็นฐานข้อมูลชุดเก่า 
และ (2) เรื่องการคัดสรรดาว ท่ีเมื่อผู้ประกอบการผ่านการคัดสรรดาวแล้ว ส่วนมากมักจะไม่ได้ลงคัดสรรอีก 
เนื่องจากเกรงว่าการคัดสรรรอบใหม่คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อาจจะไม่ดีเท่าเดิม ทำให้เป็น
ปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานของตัวผลิตภัณฑ์ ว่ายังมีมาตรฐานเท่าเดิมหรือไม่ 
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7. อภิปรายผล 
7.1 ด้านการดำเนินการแบบบูรณาการร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในกลุ่ม

หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
 จากผลการศึกษาการดำเนินการแบบบูรณาการร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน  
ของกลุ ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี สามารถอภิปรายผลได้ว่า ความร่วมมือของแต่ละภาคส่ว นนั้น 
ภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการเบญจรงค์จะมีบทบาทหลักในการเป็นผู้ขับเคลื่อน ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่ม
ของผู้ประกอบการรายใหญ่ 5 หลังคาเรือน มีการดำเนินงานขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มและ
ชุมชนตนเองเกิดความเข้มแข็งและเล้ียงตัวเองได้ โดยเวลาปรึกษาหารือ ชุมชนจะมีการประชุมพูดคุยกันใน
เรื่องการทำมาค้าขายต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับ โสภารัตน์ จารุสมบัติ, และสิเรมอร อัศวพรหมธาดา (2559)  
ในเรื่อง จุดแข็งของความร่วมมือ ท่ีระบุว่า ชุมชนมีการส่ือสารกันเป็นประจำ กล่าวคือ มีการประชุมร่วมกัน
เป็นประจำทุกเดือน เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ รวมไปถึงข่าวสารที่ได้จากการประชุมร่วมกับเขตฯ 
และรับฟังปัญหาจากคนในชุมชน เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งกลุ่มดังกล่าวมีจุดกำเนิดมาจาก 2 กลุ่ม
ใหญ่ คือ กลุ่มด้ังเดิมท่ีทำเครื่องลายครามอยู่ก่อนแล้ว ส่วนอีกกลุ่มคือลูกจ้างท่ีเคยทำงานอยู่ในโรงชาม หรือ
โรงงานเสถียรภาพ สอดคล้องกับ โสภารัตน์ จารุสมบัติ, และสิเรมอร อัศวพรหมธาดา (2559) ท่ีอธิบายว่า 
คนในชุมชนมีจุดร่วมกันเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว จึงช่วยให้การร่วมกันทำงานด้านอื่นๆ ง่ายขึ้น ซึ่งจากการอยู่
รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน ทำให้นักท่องเที่ยวที ่เข้ามาได้เลือกซื้ อสินค้าที่หลากหลายขึ้น นอกจากนี้  
ทางผู้ประกอบการรายใหญ่ที่เข้มแข็งแล้วก็มักจะชักชวนผลักดันให้ผู ้ประกอบการหน้าใหม่เข้ารับการ
ฝึกอบรมและขายสินค้า เพื่อเป็นสร้างรายได้ ชื่อเสียง และสนับสนุนคนในชุมชนเดียวกัน สอดคล้องกับ 
ปราโมทย์ สินสมบูรณ์ (2559) ที่อธิบายถึงคุณประโยชน์ของความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในการให้
โอกาสหน่วยงานที่มีขนาดเล็กกว่าได้แสดงความคิดเห็นหรือความต้องการ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการเบญจรงค์ 
ยังมีการเปิดโอกาสอย่างมากในการให้ภาคส่วนต่างๆ สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานได้ 
ตัวอย่างเช่น การเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับเบญจรงค์ การนำหลักสูตรการเขียนเบญจรงค์เข้าไปสอน  
ตามโรงเรียน หรือการพาผู้ประกอบการไปดูงาน และช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับทางกลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ลักขิกา วารีสมบูรณ์ และนรินทร์ สังข์รักษา (2561) ด้านการมีส่วนร่วมของ
ผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ท่ีระบุว่า ได้มีการร่วมมือร่วมใจกันท่ีคอยช่วยเหลือจากกลุ่มเจ้าหน้าท่ี
ภาครัฐ โดยมีการประชาสัมพันธ์จากสื ่อต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร โทรทัศน์ วิทยุ  
สื่อแบบออนไลน์ เป็นต้น เป็นการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาในการทำเครื่องเบญจรงค์ผ่ านสื่อต่าง ๆ  
เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาในการทำเครื่องเบญจรงค์ไว้ 
 ในส่วนของการดำเนินงานภาครัฐ ทั้งนายกฯ รองนายกฯ นายอำเภอ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน มี
หน้าที ่ต้องดำเนินการตามคำสั ่งต่างๆ ของรัฐบาลอยู่แล้ว ทั ้งการดำเนินงาน การประสานงาน การ
ประชาสัมพันธ์และอื่นๆ เพราะฉะนั้น การจะดึงคนเข้ามาร่วมงาน ประสานงาน หรือพูดคุยปัญหาต่างๆ 
ผู้นำจึงเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินงาน และมีหน้าท่ีรับผิดชอบในหน่วยงานต่างๆ ท่ีอยู่ในพื้นท่ี สอดคล้อง
กับทฤษฎีการสร้างผู้นํา (Leadership) ของ ณรงค์ กุลนิเทศ และคณะ (2555) ท่ีอธิบายว่า การสร้างผู้นํา
จะช่วยจูงใจให้ประชาชนทำงานด้วยความเต็มใจเพื่อบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ร่วมกัน ทั้งนี้เพราะ
ผู้นําเป็นปัจจัยสำคัญของการรวมกลุ่มคน จูงใจไปยังเป้าประสงค์ ผลของการใช้ทฤษฎีการสร้างผู้นำ จึงทำ
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ให้เกิดการระดมความร่วมมือปฏิบัติงานอย่างมีขวัญกําลังใจ งานมีคุณภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
ร่วมรับผิดชอบ ดังนั้น การสร้างผู้นําท่ีดีย่อมจะนําไปสู่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ด้วยดี โดยทุกๆปีทาง
กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จะมีงบประมาณในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับทางผู้ประกอบการ  
OTOP อย่างเช่น การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ การขายของผ่านช่องทางออนไลน์ การส่งเสริม  
Packaging และการจัดตลาดสินค้า OTOP เป็นต้น สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2561 – 2580) ในยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน บนแนวคิด “สร้างคุณค่าใหม่
ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต ในส่วนนี้ภาครัฐจะมีการ
สนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ โดยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมการคัด
สรรดาว OTOP รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ใน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่ระบุว่า การขับเคลื่อนให้
เศรษฐกิจเจริญเติบโตจะเน้นการพัฒนา และการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม รวมทั้งการสร้างสังคมผู้ประกอบการที่ผลิตได้ขายเป็น ตลอดจนการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อ
กระจายโอกาสเศรษฐกิจให้คนในชุมชนและท้องถิ่น โดยในระยะแรก ภาครัฐจะลงมาเป็นผู้ควบคุม สั่งการ  
ในทุกขั้นตอนอย่างเข้มงวด แต่เมื่อเวลาผ่านไป ปัจจุบันภาครัฐไม่ได้เป็นผู้ควบคุม แต่ปรับเปลี่ยนบทบาท 
มาเป็นผู้สนับสนุนแทน เพราะผู้ประกอบการเบญจรงค์ในพื้นที่นั้นมีความเข้มแข็ง มีความรู้ความสามารถ
เพียงพอแล้ว สามารถดำเนินงานในกลุ่มตนเองได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ภาวิดา รังสี 
(2550) ที่พบว่า ชุมชนเป็นหลักในการจัดกิจกรรมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนภายใต้  
การนำและสร้างกระบวนการเรียนรู ้ของผู ้นำชุมชน โดยมีองค์กรภาครัฐและเอกชนคอยหนุนเสริม 
เพื ่อผลงานของภาครัฐและผลกำไรของภาคเอกชน ซึ่ งภาครัฐทุกหน่วยงานมีจ ุดมุ ่งหมายร ่วมกัน 
ในการส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือเป็นเครือข่ายและเกิดความยั่งยืน อีกทั้งเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระให้กับ
ภาครัฐ เพราะช่วยให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง  
 ดังนั้น เมื่อโครงการ OTOP มาถึงจุดหนึ่งท่ีมีคนมาลงทะเบียนน้อยลงหรือไม่มีสินค้าใหม่ๆ เพิ่มเข้า
มา “กรมการพัฒนาชุมชน” จะร่วมมือกับกำนันและผู้ใหญ่บ้านในการอบรมให้คนในหมู่บ้านมีอาชีพเสริม 
เรียกว่า “โครงการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน” เพื่อให้ชาวบ้านจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมา ทำอาชีพ
เสริมเพื่อสร้างรายได้ และสามารถต่อยอดเพื่อลงทะเบียนสินค้า OTOP เป็นผู้ประกอบการ OTOP ได้ 
นอกจากนี้ เมื่อชุมชนมีการจัดงานหรือกิจกรรมต่างๆ ผู้ประกอบการจะมีการคัดเลือกคนในชุมชนก่อน  
เป็นการกระจายงาน กระจายรายได้ให้แก่คนในชุมชนอีกทาง รวมถึงภาครัฐยังเปิดโอกาสให้ชาวบ้าน  
ได้แสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการผ่านทางแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งเป็นกระบวนการ 
มีส่วนร่วมทางความคิด สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ณัฐชยา อุ่นทองดี (2556) ที่พบว่า ประชาชนส่วน
ใหญ่มีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ และประชาชนบางส่วนมีส่วนร่วม 
ในการแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการดําเนินงาน รวมถึงสอดคล้องกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ของ โสภารัตน์ จารุสมบัติ (2559) ในระดับของการร ับฟังความคิดเห็น (Consult) ที ่อธ ิบายว่า  
เป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นต่างๆ  
ที่ล้วนเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการจัดทำกิจกรรมต่างๆ เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ย่อมเป็น 
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กลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์ต่อการจัดทำนโยบายหรือกิจกรรมต่างๆ ของรัฐมากที่สุด หากปราศจากข้อมูล
เหล่านี้ การดำเนินการต่างๆของภาครัฐเพียงลำพังก็อาจจะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างแท้จริง ทั้งนี้ ชาวบ้านอาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมมากในตัวผลิตภัณฑ์ แต่มักจะเป็นการเข้าร่วมโครงการ
ที่มาจากจังหวัดและส่งลงมาให้ทางอำเภอนำไปปฏิบัติ เช่น โครงการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน 
เป็นต้น 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในกลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ 
ดอนไก่ดี มีการดำเนินการแบบบูรณาการร่วมกันทั ้งในส่วนของการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ  
ที่เกี ่ยวข้อง การให้ความร่วมมือของทุกฝ่าย รวมถึงมีการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและ  
การต่อยอดผลิตภัณฑ์อยู ่ เสมอ เพ ื ่อเป็นการกระจายรายไ ด้ส ู ่ช ุมชน สอดคล้องกับทฤษฎี ของ  
ปราโมทย์ สินสมบูรณ์ (2559) ท่ีอธิบายว่า ทฤษฎีความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน คือกระบวนการท่ีองค์กร
ต้ังแต่ 2 องค์กรขึ้นไป ร่วมมือในกรณีเฉพาะ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการขององค์กรต่างๆ 
ร่วมกัน และสอดคล้องกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนของ โสภารัตน์ จารุสมบัติ (2559) ในระดับ
ของความร่วมมือ (Collaborate) ที่อธิบายว่า เป็นการให้กลุ่มประชาชน หรือผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วน
ร่วม โดยเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐในทุกขึ้นตอนของการตัดสินใจ อีกทั้งมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น คณะกรรมการที่มีฝ่ายประชาชนร่วมเป็นกรรมการ เป็นต้น วิธีการนี้จะช่วยให้ภาครัฐไดเ้ห็น
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ว่าประชาชนต้องการให้ภาครัฐเข้ามาให้การช่วยเหลือ สนับสนุน 
ได้อย่างถูกทางมากยิ่งขึ้น 
 5.2.2 ด้านปัญหาและอุปสรรคของการดำเน ินการแบบบูรณาการร่วมกันขอ งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชน ในกลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร 
 จากการศึกษาของผู ้วิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานร่วมกันเกี ่ยวข้องกับ 
การดำเนินงานของภาครัฐใน 2 เร ื ่อง คือ 1) ปัญหาการจัดการของภาครัฐ จากการที ่ภาครัฐจัดต้ัง  
“โครงการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน” โดยภาครัฐต้องการให้ชาวบ้านจัดตั้งกลุ ่มขึ ้นมา 
เพื่อส่งเสริมอาชีพ โดยที่ชาวบ้านอาจจะไม่ได้อยากทำด้วยตนเอง ทำให้การดำเนินงานของโครงการขาด
ความต่อเนื่องและไม่สามารถต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการ OTOP ได้ สอดคล้องกับ ณัฐชยา อุ่นทองดี 
(2556) ที่อธิบายถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าเป็นในลักษณะที่เข้าไปร่วมกับโครงการที่หน่วยงาน
ภาครัฐเป็นคนจัดขึ้นหรือกำหนดขึ้น ซึ่งบางกิจกรรมอาจจะไม่ได้เหมาะสมหรือเป็นความต้องการที่แทจ้ริง
กับชุมชนนั้นๆ และ 2) ปัญหาจากความร่วมมือของภาคส่วนอื ่นๆ ในเรื ่องของการจัดการข้อมูล ซึ่ง
ฐานข้อมูลชุดปัจจุบันในการรับลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP มีการเก็บรวบรวมมานานแล้ว และไม่มีการมา
แจ้งหรืออัพเดทข้อมูลดังกล่าว ทำให้ฐานข้อมูลที่มีอยู่เป็นฐานข้อมูลชุดเก่า สอดคล้องกับ โสภารัตน์ จารุ
สมบัติ, และสิเรมอร อัศวพรหมธาดา (2559) ที่พบว่า จุดอ่อนของความร่วมมือระหว่างรัฐกับชุมชน คือ 
รัฐกับชุมชนขาดการประสานงานกัน และเมื่อผู้ประกอบการผ่านการคัดสรรดาวแล้ว ส่วนมากมักจะไม่ได้ลง
คัดสรรอีก เนื่องจากเกรงว่าการคัดสรรรอบใหม่คุณภาพและมาตรฐานอาจจะไม่ดีเท่าเดิม ทำให้เป็นปัญหา
เกี่ยวกับมาตรฐานของตัวผลิตภัณฑ์ ว่ายังมีมาตรฐานเท่าเดิมหรือไม่ สอดคล้องกับ สำนักงบประมาณของ
รัฐสภา (2559) ที่อธิบายว่า การให้เอกชน เข้ามามีส่วนร่วมอาจจะมีปัญหาในเรื่องของคุณภาพของการ
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บริการได้ เพราะจุดประสงค์หลักของการดำเนินกิจการของภาคเอกชนคือ การแสวงหากําไรสูงสุดซึ่งอาจจะ
นํามาซึ่งการลดทอนคุณภาพการให้บริการได้ 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
8.1 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 

ข้อเสนอแนะสำหรับภาครัฐ  
1) ควรจ ัดต ั ้ งกล ุ ่ ม เจ ้ าหน ้ าท ี ่ หร ือ ผ ู ้ เช ี ่ ย วชาญท ี ่ ม ี ความร ู ้  ความชำนาญในการทำ 

เบญจรงค์ เพื่อถ่ายทอดวิชาความรู้ตามสถานศึกษาหรือศูนย์การเรียนรู้ภายในชุมชนต่างๆ เพื่อสร้าง  
องค์ความรู้ให้กับผู้ท่ีสนใจ และช่วยกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาในการทำเบญจรงค์ต่อไป 

2) ภาคร ัฐควรสร ้ างความร ู ้ ความเข ้ าใจ และส ื ่ อสารปร ะชาส ัมพ ันธ ์อย ่ างต ่อ เน ื ่ อ ง 
ผ่านช่องทางส่ือสารต่างๆ และเป็นส่ือท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดกิจกรรม การอบรมให้ความรู้ รวมไปถึง
การติดป้ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต และต้องมีความครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ท่ีได้รับส่ือด้วย 

3) ควรมีการปรับปรุงฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ อาทิเช่น จำนวนผู้ประกอบการ รายได้แต่ละชุมชน และปัญหาของผู้ประกอบการ เพื่อประโยชน์ใน
การติดตามข้อมูล ส่ือสารประชาสัมพันธ์ และแก้ไขปัญหา 

4) ควรมีการแก้ไขกฎระเบียบในการปรับปรุงข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการสามารถ
ปฏิบัติตามได้ 

ข้อเสนอแนะสำหรับผู้ประกอบการ ควรมีการปรับปรุงฐานข้อมูลอยู่เสมอและควรพัฒนาต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู ้บร ิโภคอยู ่ตลอดเวลา อาทิเช ่น การวาดลวดลายใหม่ๆ  
หรือการปั้นรูปทรงใหม่ๆ เป็นต้น รวมถึงมีการปรับตัวในการขายและส่งออกผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สอดรับ 
กับสถานการณ์ปัจจุบัน 

ข้อเสนอแนะสำหรับประชาชน ประชาชนต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 
ในพ ื ้ นท ี ่  เพ ื ่ อ ให ้ทราบถ ึ ง เหต ุ ผลของแต ่ ละฝ ่ ายและนำไปส ู ่ ก ารร ่ วมม ื อก ันหาทางออก  
ในการแก้ไขปัญหา หรือเกิดเป็นแนวทางที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายร่วมกัน และทำให้เกิดประโยชน์ 
ต่อชุมชนและส่วนรวมมากท่ีสุด 

 
8.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1) ควรศึกษาการดำเนินการแบบบูรณาการร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในกลุ่ม
หมู่บ้านอื่นๆ ครอบคลุมท้ังจังหวัด เพื่อนําผลท่ีได้จากการศึกษาท้ังการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิด
จากความร่วมมือ มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานในภาพรวมของภูมิภาค 
 2) ควรมีการขยายระยะเวลาในการศึกษาวิจัย เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-
19 ในปัจจุบัน ส่งผลทำให้การดำเนินงานของแต่ละภาคส่วนเกิดการติดขัดและต้องชะลอออกไป ทำให้
ผู้วิจัยอาจได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน  
 3) ควรศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพควบคู่กัน โดยเพิ่มการศึกษาในเชิงปริมาณก่อน
เพื่อให้ได้ประเด็นที่สนใจหรือประเด็นที่มีความสำคัญต่องานวิจัย แล้วทำการศึกษาเชิงคุณภาพในประเด็น
เหล่านั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเจาะลึกเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์และครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น 
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The achievements of fiscal policies in solving problems and healing from the impact of 

the COVID-19 in Bangkok area, Sai Mai District case study: “Government’s 50-50 scheme” 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อ (1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของ
นโยบายทางการคลัง “โครงการคนละครึ่ง”ในการแก้ไขปัญหาและเยียวยาประชาชนและร้านค้าที่ได้รับ
ผลกระทบจากเศรษฐกิจเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยจำแนกตามประเภทของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร (2) เพื่อสรุปและหาข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง
การใช้นโยบายการคลังของรัฐบาลให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 400 
รายโดยใช้สูตรคำนวณของ Taro Yamane ค่าความคลาดเคลื ่อนไม่เกินร้อยละ 5 เครื ่องมือที ่ใช้ใน
การศึกษา คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการศึกษาใช้สถิติเชิงพรรณา ในการหาค่าเฉลี่ย ค่าความถี่ และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใช้สถิติเชิงอนุมาน ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของตัวแปร โดยใช้ค่าสถิติ 
t– test โดยมีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05  
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็บบุคคลธรรมดาร้อยละ 79.6  มีรายได้เฉล่ียนต่อเดือน
ปานกลาง (10,001-30,000 บาท) ร้อยละ 53.4 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ “คนละครึ่ง” โดย
ศึกษาจากความพึงพอใจของผู้ใช้บริการพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจทั้ง 3 ด้าน ในภาพรวมในระดับ
ปานกลาง ในแต่ละด้านมีอันดับแรกคือ ด้านคุณภาพการใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมาก รองลงมา 
คือ ด้านระบบในการใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง และสุดท้าย คือ ด้านความเพียงพอของ
เงินในการใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับน้อย เมื ่อพิจารณาเปรียบเทียบจำแนกตามประเภทผู้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ดังนี้ ด้านคุณภาพการใช้บริการ ด้านระบบในการใช้
บริการ ด้านความเพียงพอของเงินในการใช้บริการกับผลสัมฤทธิ์ของการใช้บริการโครงการ “คนละครึ่ง” 
แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับท่ี 0.05 
 สำหรับการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีลักษณะต่างกัน คือ บุคคลธรรมดาและร้านค้า
มีความพึงพอใจที ่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 ซึ ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน          
โดยบุคคลธรรมดามีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.82 (S.D. = 0.512) และร้านค้า มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.01 (S.D.= 0.254) 
 
คำสำคัญ: โครงการ “คนละครึ่ง”, ผลสัมฤทธิ์โครงการ, ความพึงพอใจ 
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Abstract 
 
 The objectives of the study were (1) to examine the achievement and to compare 
the achievement of fiscal policies. " Government’s 50-50 scheme" to solve problems and 
heal people and store affected by the economy due to the COVID-19 epidemic, classified 
by type of respondents. How are they different? (2) To summarize and find 
recommendations for ways to improve the use of the government's fiscal policy in 
accordance with the needs of the people. There were 400 samples using Taro Yamane's 
computational formula with an error of not more than 5 percent. The instruments used in 
the study were questionnaires, statistics used in the study. Use descriptive statistics to find 
the mean, frequency, and standard deviation use inferential statistics The difference 
between the mean of the variables was tested using the t-test statistic with a level of 
statistical significance of 0.05. 

The results showed that Most of the samples were natural persons, 79.6 percent. 
The average monthly income (10,001-30,000 baht) is 53.4 percent. The results of the results 
analysis of the project "half each person" by studying the satisfaction of the service users 
found that The service users were satisfied in 3 aspects in the overall picture at a moderate 
level, which can be described as follows: first, the quality of service was satisfied at a high 
level, followed by the satisfaction of the service system at the level. moderate, and finally, 
the sufficiency of money for the service was satisfied at a low level. When considering the 
comparison by type of respondents, it was found that the quality of service use Respondent 
types between individuals and merchants The results of using the service of the " 
Government’s 50-50 scheme" project differed statistically at the 0.05 level of statistical 
significance. In terms of the service system, it was found that the respondent types between 
natural persons and merchants. The results of using the services of the " Government’s 50-
50 scheme" project were significantly different at the 0.05 level in terms of the sufficiency 
of money in service. It was found that the respondent types between natural persons and 
merchants. The results of using the services of the “Government’s 50-50 scheme” project 
were significantly different at the 0.05 level. 

For testing hypotheses on the issue Types of respondents found that service users 
with different characteristics The difference between individual and shop satisfaction was 
statistically significant at the 0.05 level, which was consistent with the hypothesis. The 
average individual was about 2.82 (S.D. = 0.512) and shop 3.01 (S.D.= 0.254). 

 
Keywords: “half-person” project, project achievement, satisfaction 
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1. บทนำ 
 จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 นั้นได้ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดการ
ชะลอตัวลงหรือหยุดชะงักในบางธุรกิจ ต้ังแต่ธุรกิจขนาดย่อยไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งเมื่อธุรกิจประสบ
ปัญหาและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ก็จะส่งผลไปที่การอุปโภคและบริโภคท่ี
ลดลง เนื่องมาจากปัจจัยพื้นฐานด้านรายได้ท่ีน้อยลงจากการจ้างงานท่ีลดน้อยลงและการว่างงานท่ีเพิ่มมาก
ขึ้น จะเห็นได้ว่าเมื่อไม่มีความต้องการในการบริโภคก็จะทำให้การผลิตนั้นต้องชะลอหรือหยุดพักชั่วคราว
ด้วยเช่นกัน ยังไม่นับรวมกับภาคการลงทุนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและรวมถึง
งบประมาณในปี 2563 นั้นเกิดความล่าช้าส่งผลให้ความเช่ือมั่นของนักลงทุนอยู่ในระดับต่ำอีกด้วย 

 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2563) ได้แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน 2563 อัตราการขยายตัว
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ติดลบอยู่ท่ี 12.2% และเมื่อสังเกตุจากภาพรวมของไตรมาส
ที่ 2 ปี 2563 จะเห็นว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ติดลบอยู่ที ่ 9.4% เพราะฉะนั้นเมื่อ
พิจารณาจะเห็นว่าประเทศไทยได้รับผลกระทบท้ังทางเศรษฐกิจและปัญหาการว่างงานท่ีเพิ่มข้ึนซึ่งจะส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเพราะจะทำให้ความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยหรือท่ีเรียกว่า
การบริโภคของภาคเอกชนจะเผชิญกับอัตราการบริโภคที่ลดลงจากความสามารถทางการเงินนั่นเอง 
นอกจากนี ้การบริโภคภายในประเทศถ้าพูดถึงในแง่ของเศรษฐกิจตัวเลขของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ท่ีประมาณ 40% ของประเทศซึ่งแปลว่าการ
สั ่งหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 แค่ในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ชี้ให้เห็นว่าถ้าเกิดการหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ปริมาณของงานลดลง 
อัตราการว่างงานของแรงงานเพิ่มสูงขึ้นผลกระทบที่ตามมาก็คือ การบริโภคที่หายไปยังไม่นับรวมกับการ
ผลิตที่ลดลงตามความต้องการบริโภค และจะเป็นผลต่อเนื่องทำให้ไม่เกิดการลงทุนเพิ่มเมื่อการผลิตนั้นมี
อัตราท่ีลดลง  

 จากสถานการณ์และผลกระทบดังกล่าว ทำให้ภาครัฐบาลท่ีมีหน้าท่ีกำกับดูแลและประคับประคอง
เศรษฐกิจให้อยู่รอดจึงได้มีการออกนโยบายทางการคลังซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐบาลในการรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เพราะการดำเนินการของนโยบายการคลังนั้นส่งผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนา
ของเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยผ่านการใช้จ่ายของรัฐบาลที่จะมีผลต่ออัตราการบริโภคใน
ภาคเอกชนและอัตราการลงทุน เครื่องมือท่ีสำคัญของนโยบายทางการคลัง คือ งบประมาณแผ่นดิน 

จากปัญหาการว่างงานที่เพิ่มขึ้นและเศรษฐกิจที่เกิดการชะลอตัวดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะเห็นได้ว่า
ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของประชาชนและการบริโภคในภาคเอกชนเนื่องจากปัญหาด้านรายได้ ทำให้ไม่
มีความสามรถในการจับจ่ายซื้อส่ิงจำเป็นในการดำรงชีวิตพื้นฐานมากเท่าท่ีควร รัฐบาลจึงต้องออกนโยบาย
ทางการคลังเพื่อท่ีจะกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในภาคเอกชนภายในประเทศ รวมทั้งบรรเทา
ภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนในการดำรงชีวิตและยังมีส่วนช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจขนาดเล็กหรือร้านค้า
เพื่อเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจในระดับฐานรากเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม อย่างไรก็
ตาม การดำเนินนโยบายดังกล่าวจะมีประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหาและเยียวยาประชาชนจากผลกระทบ
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ของวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย การศึกษานี้มุ่งเน้นไปท่ี
การศึกษาประสิทธิผลท่ีประชาชนจะได้รับจากนโยบายทางการคลังของรัฐบาลเป็นสำคัญ 

ดังนั้น ผู้ศึกษาสนใจทำการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนโยบายทางการคลังในการแก้ไขปัญหาและ
เยียวยาจากผลกระทบการแพร่ระบาดของ COVID-19 กรณีศึกษา : โครงการคนละครึ่ง การศึกษานี้จะ
สามารถวิเคราะห์ได้ว่านโยบายการคลังนี้ จะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนได้จริงและเพื่อสรุปผล
และหาข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการใช้นโยบายการคลังของรัฐบาลได้ 

 
2. วัตถุประสงค์การศึกษา 

2.1. เพื่อศึกษาผลสมฤทธิ์ลของนโยบายทางการคลัง “โครงการคนละครึ่ง”ในการแก้ไขปัญหาและ
เยียวยาประชาชนและร้านค้าท่ีได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19  

2.2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนโยบายทางการคลัง “โครงการคนละครึ่ง”โดยจำแนกตาม
ประเภทของผู้ตอบแบบสอบถาม มีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

2.3.เพื่อสรุปและหาข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการใช้นโยบายการคลังของรัฐบาล 
 
3. คำถามการศึกษา 
 3.1. ผลสัมฤทธิ์ของนโยบายทางการคลัง “โครงการคนละครึ่ง” ต่อประชาชนว่ามากน้อยเพียงใด 

3.2. ผลสัมฤทธิ์ของนโยบายทางการคลัง “โครงการคนละครึ่ง” โดยจำแนกเป็นบุคคลธรรมดา 
และร้านค้า ว่าประสิทธิผลท่ีได้รับมีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
 
4. นิยามศัพท์เฉพาะ 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ หมายถึง ผลสำเร็จของโครงการในการบรรลุเป้าหมาย หรือสิ่งที่ทำได้
สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด อาจหมายถึง ความพึงพอใจในผลประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการ
โครงการได้รับจากโครงการ 
 ความพึงพอใจในการบริการ หมายถึง การที่โครงการทำให้ผู้รับบริการเกิดรู้สึกในทางที่ดีซึ่งจะ
สามารถวัดหรือประเมินผลได้จาก การรับรู้ของบุคคลซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลท่ีจะใช้เกณฑ์ในการตัดสินใจ 
ซึ่งปัจจัยท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นสาเหตุท่ีทำให้การบริการเกิดความพึงพอใจหรือไม่พอใจในการรับบริการ 
ประกอบด้วย ตัวแปร 3 ประการ ได้แก่ ตัวแปรด้านคุณภาพการใช้บริการ ตัวแปรด้านระบบในการใช้
บริการ และตัวแปรด้านความเพียงพอของเงินในการใช้บริการ 
 ด้านคุณภาพการใช้บริการ หมายถึง การจัดการต่างๆเพื่อให้การใช้บริการเกิดความสะดวก 
รวดเร็ว และสามารถเข้าถึงการบริการได้ง่าย รวมทั้งเวลาในการให้บริการสะดวกสำหรับผู้ใช้บริการ 
 ด้านระบบในการใช้บริการ หมายถึง การจัดการระบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ และมี
เสถียรภาพไม่เกิดการขัดข้องของระบบการให้บริการ รวมทั้งจัดการให้มีขั้นตอนท่ีไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน เพื่อ
การเข้าถึงบริการท่ีได้รับความสะดวก 
 ด้านความเพียงพอของเงินในการใช้บริการ หมายถึง การจัดสรรจำนวนเงินของโครงการให้มี
ความสามารถช่วยเหลือการใช้จ่ายของผู้ใช้บริการได้ในระดับหนึ่ง  
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 ประเภทของผู้ตอบแบบสอบถาม หมายถึง ลักษณะของประชาชนที่ใช้บริการโครงการ “คนละ
ครึ่ง” ในพื้นท่ีเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร แบ่งเป็นบุคคลธรรมดา และร้านค้า 
 รายได้ หมายถึง รายได้โดยเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามประเภทบุคคลธรรมดา แบ่งเป็น รายได้
ต่ำ (น้อยกว่า 10,000 บาท) รายได้ปานกลาง (10,001-30,000 บาท) รายได้สูง (มากกว่า 30,001 บาท) 
 ยอดขาย หมายถึง รายได้โดยเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามประเภทร้านค้า แบ่งเป็น รายได้ต่ำ 
(น้อยกว่า 10,000 บาท) รายได้ปานกลาง (10,001-30,000 บาท) รายได้สูง (มากกว่า 30,001 บาท) 
 
5. การทบทวนวรรณกรรม 
 5.1 แนวคิดการคลังภาครัฐ 
 สัญญา เคณาภูมิ และ วัชราภรณ์ จันทะนุกูล (2559) การคลังภาครัฐบาล (Public Finance) เป็น
การศึกษากิจกรรมการหารายได้และการใช้จ่ายของรัฐบาล โดยการใช้จ่ายการเงินงบประมาณ ภาษีอากร 
รายจ่ายสาธารณะ และหนี ้สาธารณะ ตลอดจนการศึกษาผลกระทบต่างๆของงบประมาณต่อระบบ
เศรษฐกิจ เช่น การบรรลุเป้าหมาย ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ความเป็น
ธรรมทางเศรษฐกิจ ตลอดจนประสิทธิภาพการบริหาร  Rosen (2005 อ้างถึงใน สัญญา เคณาภูมิ และ วัช
ราภรณ์ จันทะนุกูล,2559)  การศึกษาการคลังภาครัฐ ประกอบด้วยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีพฤติกรรม 
กิจกรรมการดําเนินงาน ตลอดจนแนวปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการหารายได้ การใช้จ่ายสาธารณะ การภาษี
อากร การก่อหนี้สาธารณะ การใช้จ่ายของรัฐบาล บทบาทของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ นโยบายการเงิน 
และนโยบายการคลัง ระดับประเทศและ/หรือระดับท้องถิ่น รวมทั้งการศึกษาผลกระทบจากกิจกรรมการ
ดําเนินการต่างๆทางการคลังของรัฐบาลที่มีต่อสังคมและประเทศโดยส่วนรวม ดังนั้นโดยสรุป การคลัง
ภาครัฐ (Public Finance) จึงหมายถึง ระบบเศรษฐกิจภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับรายรับและรายจ่ายของรัฐบาล 
มีขนาดใหญ่ ก่อให้เกิดผลกระทบหลายอย่าง เช่น ระดับรายได้ประชาชาติระดับการจ้างงาน เป็นต้น 
 
 5.2 แนวคิด Keynesian 
 พอพันธ์ อุยยานนท์ (2554) ได้เสนอว่าอุปสงค์มีผล (effective demand) อันประกอบไปด้วยการ
ใช้จ่ายบริโภคของครัวเรือน การใช้จ่ายการลงทุนของภาคธุรกิจและรัฐบาล รวมทั้งรายได้จากการส่งออก
สุทธิ จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการกำหนดการจ้างงานผลผลิตและรายได้ประชาชาติระยะส้ัน โดยผ่านการ
ทำงานของตัวทวีคูณ ทำให้เกิดดุลยภาพในระบบเศรษฐกิจท่ีไม่จำเป็นต้องมีการจ้างงานเต็มท่ี แต่อาจมีการ
ว่างงานแบบไม่สมัครใจเกิดขึ้นได้ การใช้นโยบายงบประมาณขาดดุล (budgetary deficits) เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจมหภาค ประสิทธิภาพของนโยบายการเงินและการคลัง เคนส์เห็นว่านโยบายการคลังแบบขยายตัว
ผ่านนโยบายงบประมาณแบบขาดดุล มีผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่านโยบายการเงิน ในทัศนะของ
เคนส์เห็นว่านโยบายการคลังจะมีประสิทธิภาพมากกว่านโยบายการเงินเพราะนโยบาย การคลัง โดยเฉพาะ
ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ ซึ ่งมีการว่างงานรวมทั้งทรัพยากรไม่ ได้ถูกใช้เต็มที่ นโยบายการคลัง โดยผ่าน
งบประมาณขาดดุล ย่อมทำให้รายได้ประชาชาติและการจ้างงานเพิ่มขึ้น เพราะการใช้จ่ายภาครัฐบาล มีผล
โดยตรงต่อการอัดฉีดรายจ่ายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ (ตามสมการ Y = C + I + G + X – M) และจะมีผลมาก
ยิ่งขึ ้น หากตัวทวีคูณมีค่ามาก เพราะจะทำให้รายได้หรือผลผลิตเพิ่มขึ้นหลายรอบ ซึ่งสามารถนำไปสู่
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ภาวะการจ้างงานเต็มท่ีได้ในท่ีสุด ส่วนนโยบายการเงินนั้นไม่ได้มีผลต่อระดับการใช้จ่ายมวลรวมของระบบ
เศรษฐกิจโดยตรงเพราะการเพิ่มปริมาณเงินนั้นมีผลต่อการทำให้อัตราดอกเบี้ยลดลงแล้วดอกเบี้ยจะเป็น
กลไกสำคัญในการส่งผ่านให้เกิดการขยายตัวของการลงทุน แต่อย่างไรก็ตามในบางสถานการณ์กลับพบว่า 
หากอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำมาก ๆ  ซึ่งไม่สามารถจะต่ำลงไปกว่านี้อีกแล้ว ย่อมไม่เกิดการกระตุ้นการ
ลงทุนและมีการขยายตัวของรายได้ และการจ้างงานหรืออยู่ในภาพที่เคนส์เรียกว่า “กับดักสภาพคล่อง” 
หรือ “Liquidity Trap” นั่นเอง ภาวะการณ์ข้างต้นหมายความว่า ณ อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมาก ๆ บุคคลจะ
ถือเงินเพื่อการเก็งกำไรโดยไม่ส้ินสุด เมื่อธนาคารกลางเพิ่มปริมาณเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย 
และราคาหลักทรัพย์ก็ไม่เปล่ียนแปลง การลงทุนภาคเอกชนก็ไม่เพิ่มข้ึน ซึ่งมีผลให้ผลผลิตรายได้รวมท้ังการ
จ้างงานก็ไม่เพิ่มขึ้นนั่นเอง 

 5.3 โครงการคนละคร่ึง 
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่าย

ให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟู
เศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม  

เปิดให้ลงทะเบียนเฟสแรก ต้ังแต่วันท่ี 23 ต.ค.63 จนถึง 31 ธ.ค. 2563 จำนวน 10 ล้านราย โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ รัฐช่วยในการใช้จ่าย 50% ผู้ได้รับสิทธิจ่ายเอง 50% มีการจำกัดสิทธิไม่เกิน 150 บาท/
วัน โดยท่ียอดรวมการใช้สิทธิ “คนละครึ่ง”ไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดโครงการ (เปล่ียนแปลงในเฟสสองเป็น 
3,500 บาท) รัฐจะไม่หักสิทธิ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน โดยระบบจะคืนสิทธิที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้
ได้รับสิทธิ และจะคำนวณสิทธิใหม่ในเวลา 6.00 น. ของทุกวัน สามารถใช้สิทธิได้ท่ีร้านค้าท่ีร่วมโครงการฯ 
เท่านั้น ช่วงเวลาที่เปิดให้ใช้บริการ คือ ใช้ได้เวลา 06.00 – 23.00 น. ไม่สามารถใช้สิทธิ คนละครึ่ง นอก
เวลาดังกล่าวได้ และจะตัดสิทธิ หากไม่ใช้สิทธิภายใน 14 วันหลังจากลงทะเบียนสำเร็จ โดยระบบจะทำการ
ตัดสิทธิ “คนละครึ่ง” ของผู้ได้รับสิทธิตลอดโครงการ โดยใช้สิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง และเปิดให้ลงทะเบียน
เฟสสองเมื่อ16 ธ.ค. 63 และจะสามารถใช้สิทธิได้ระหว่าง 1 ม.ค. 64 – 31 มี.ค. 64 ในส่วนของร้านค้า
สามารถรับเงินจากสิทธิคนละครึ่ง ผ่านแอปพลิเคชัน ถุงเงิน หลังจากผ่านการตรวจสอบกิจการและ ยอมรับ
เงื่อนไขโครงการ การลงทะเบียนรับสิทธิ มีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) เงื่อนไขการลงทะเบียนสำหรับประชาชน ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติ
ไทย และมีอายุต้ังแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันท่ีลงทะเบียน ต้องไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ จำนวน 10 ล้านคนในเฟสแรก และ 5 ล้านคนในเฟสอง หรือจนกว่าสิทธิจะหมด 
 (2) เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการสำหรับร้านค้า ต้องเป็นกิจการประเภท ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/
สินค้าท่ัวไป ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อยไม่ได้จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล และไม่เป็นร้านสะดวกซื้อท่ี
เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ 
 งบประมาณที่ใช้ในโครงการมาจากการระดมจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดเพื่อแก้ไขปัญหา เพื่อ
เยียวยาฟื้นฟู ผลกระทบจากโควิด งบรวมที่ฟื้นฟูเศรษฐกิจ และแรงงาน วงเงิน 4 แสนล้านบาท เฉพาะ
โครงการคนละครึ่งจำนวน 3 หมื่นล้านบาท เป็นเงินกู้จากในประเทศ 
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 5.4 กรอบแนวคิดการศึกษา 
ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา 
1) ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ บุคคลธรรมดา และร้านค้า 
2) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ความพึงพอใจในการใช้บริการโครงการคนละครึ่ง 
ได้แก่ ด้านคุณภาพการใช้บริการ ด้านระบบในการใช้บริการ และ ด้านความเพียงพอของเงินใน
การใช้บริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แนวคิดในการศึกษา 
 
 
6. วิธีการศึกษา 

6.1 สมมติฐานการศึกษา 
𝐻0: ลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถามระหว่างบุคคลธรรมดาและร้านค้า ได้รับผลสัมฤทธิ์ของ

นโยบายคนละครึ่งท่ีไม่แตกต่างกัน 
 𝐻1: ลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถามระหว่างบุคคลธรรมดาและร้านค้า ได้รับผลสัมฤทธิ์ของ
นโยบายคนละครึ่งท่ีแตกต่างกัน 
 6.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนและร้านค้าท่ีเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งในพื้นท่ีเขต
สายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานครที ่มีประชากรจำนวน 206,278 คนและประชากรที ่ผู ้ศึกษาได้ส่ง
แบบสอบถามจำนวน 400 ชุด จากการวิเคราะห์ข้อมูลตามสูตรของ Taro Yamane 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

n = กลุ่มตัวอย่าง 
N = ประชากรท้ังหมด 
e = ความคลาดเคล่ือนของกลุมตัวอย่างเท่ากับ 0.05 
 

ตัวแปรอิสระ 

1. บุคคลธรรมดา 

2. ร้านค้า 

ตัวแปรตาม 

ความพึงพอใจในการใช้บริการโครงการ 
คนละครึ่ง 3 ด้าน ได้แก่ 

- ด้านคุณภาพการใช้บริการ 
- ด้านระบบในการใช้บริการ 
- ด้านความเพียงพอของเงินในการใช้บริการ 
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เมื่อแทนค่า    𝑛 =
206,278

1+206,278(0.05)2 

    n = 399.22 
    n ≈  400 
 
6.3 บริบทพื้นที่การศึกษา 
ประชาชนและร้านค้าที ่ใช้บริการนโยบายคนละครึ่งในพื ้นที่ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 

เนื่องจากข้อมูลทางสถิติของประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้น เขตสายไหมเป็นพื้นที่ท่ี ประชากรมี
จำนวนมากท่ีสุดคือ 206,278 คน จึงเลือกเป็นพื้นท่ีศึกษา 

 
6.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

 เครื ่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั ้งนี ้ คือ แบบสอบถาม (questionnaire) ในเรื ่อง ผลสัมฤทธิ ์ของ
นโยบายทางการคลังในการแก้ไขปัญหาและเยียวยาจากผลกระทบการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม กรณีศึกษา : โครงการคนละครี่ง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งได้แก่ ประเภท
ของผู้ตอบแบบสอบถามว่าเป็นบุคคลธรรมดาหรือร้านค้า 

ส่วนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริการคนละครึ่ง โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ 
ด้านคุณภาพการใช้บริการ ด้านระบบในการใช้บริการ ด้านความเพียงพอของเงินในการใช้บริการ โดยมี
เกณฑ์การวัดระดับผลสัมฤทธิ์ของนโยบายคนละครึ่ง แบบสอบถามท่ีใช้ในนั้นมีการวัด 5 ระดับ ตามเกณฑ์
ประเมินดังนี้ 

 
 ค่าเฉล่ียนระหว่าง 4.21 – 5.00 แทนระดับผลสัมฤทธิ์ของนโยบาย มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ียนระหว่าง 3.41 – 4.20 แทนระดับผลสัมฤทธิ์ของนโยบาย มาก 
ค่าเฉล่ียนระหว่าง 2.61 – 3.40 แทนระดับผลสัมฤทธิ์ของนโยบาย ปานกลาง 
ค่าเฉล่ียนระหว่าง 1.81 – 2.60 แทนระดับผลสัมฤทธิ์ของนโยบาย น้อย 
ค่าเฉล่ียนระหว่าง 1.00 – 1.80 แทนระดับผลสัมฤทธิ์ของนโยบาย น้อยท่ีสุด 
 
6.5 การทดสอบเคร่ืองมือ 
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ผู้ศึกษาได้นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อ

พิจารณารตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของเนื้อหา รวมทั้งให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้
ได้แบบท่ีถามท่ีมีความเท่ียงตรงและเช่ือถือได้ 

นำแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงครั้งสุดท้ายไปทดลอง (try out) กับผู้ใช้บริการโครงการ “คนละ
ครึ่ง”ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วนำมาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของคอนบราค ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ .940 และค่าความเช่ือมั่นของแต่ละด้าน 
ดังนี้ ด้านคุณภาพการใช้บริการ เท่ากับ .748 ด้านระบบในการใช้บริการและด้านความเพียงของเงินในการ
ใช้บริการ เท่ากับ .931 และได้ตรวจสอบอีกครั้งเพื่อความเรียบร้อยสมบูรณ์ในการนำไปใช้เก็บข้อมูล 
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6.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการศึกษาครั้งนี้ดำเนินการก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม เพื่อถามความเห็นของ

ประชาชนและร้านค้าในพื้นท่ีเขตสายไหม กรุงเทพฯ จำนวนท้ังหมด 400 คน ซึ่งเป็นประชากรในการศึกษา
สำหรับการเก็บข้อมูลนั้น ผู ้ศึกษาได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามแบบบังเอิญ 
จากนั้นจึงรับแบบสอบถามคืนมา แล้วตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้
ในการวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลได้กระทำในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ วันที่ 5 
พฤษภาคม ถึงวันท่ี 16 พฤษภาคม 2564 
 

6.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) ใช้สถิติเชิงพรรณา ในการหาค่าเฉล่ีย ค่า  และค่า S.D. 
2) ใช้สถิติเชิงอนุมาน ในการทอดสอบสมมติฐานเพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ตั ้งไว้ 

ได้แก่ ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรแบ่งได้ 2 กลุ่ม โดยใช้ ค่าสถิติ T – test ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติ .05 หรือความเช่ือมั่น 95% 
 
7. ผลการศึกษา 
 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้บริการโครงการ “คนละครึ่ง”  

    จำแนกตามประเภทของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ประเภทผู้ตอบแบบสอบถาม 
n= 383 

จำนวน ร้อยละ 
บุคคลธรรมดา 305 79.6 

ร้านค้า 78 20.4 
รวม 383 100.0 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของประเภทผู้ตอบแบบสอบถามเป็นบุคคลธรรมดามากที่สุด 

คิดเป็นร้อยละ 79.6 และร้านค้าร้อยละ 20.4 
  
 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ประสิทธิผลของโครงการ “คนละคร่ึง” โดยศึกษาจากความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 3 ด้าน คือ ด้านคุณภาพการใช้บริการ ด้านระบบในการใช้บริการ และด้านความเพียงพอ
ของเงินในการใช้บริการ 
 
 

X
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ตารางที่ 2 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานผู้ใช้บริการโครงการ “คนละครึ่ง”  
                ด้านคุณภาพการใช้บริการ (n = 383) 
   

ด้านคุณภาพการใช้
บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 
 S.D. 

แปล
ความหมาย 

ลำดับ มาก
ท่ีสุด 

มาก ป า น
กลาง 

น้อย น ้ อ ย
ท่ีสุด 

1.ขั้นตอนการ
ให้บริการไม่ยุ่งยาก 
ซับซ้อน  

15 
(3.9) 

139 
(36.3) 

167 
(43.6) 

56 
(14.6) 

6 
(1.6) 

3.26 
 

0.813 
 

มาก 1 

2.ความชัดเจนใน
การแนะนำขั้นตอน
ในการใช้บริการ 

3 
(0.8) 

75 
(19.6) 

192 
(50.1) 

100 
(26.1) 

13 
(3.4) 

2.88 
 

0.782 
 

มาก 3 

3.ความสะดวก
รวดเร็วในการใช้
บริการแต่ละ
ขั้นตอน          

3 
(0.3) 

88 
(23.0) 

177 
(46.2) 

101 
(26.4) 

14 
(3.7) 

2.91 
 

0.815 มาก 2 

4.ช่วงเวลาการ
ให้บริการมีความ
เหมาะสมตรงต่อ
ความต้องการ 

1 
(0.3) 

39 
(10.2) 

 

163 
(42.6) 

132 
(34.5) 

48 
(12.5) 

2.51 
 

0.850 
 

ปานกลาง 4 

เฉลี่ย 2.89 0.815 มาก - 
 

จากตารางที่ 2. ผลการสำรวจแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ด้านคุณภาพการใช้
บริการ พบว่า โดยภาพรวมความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโครงการ“คนละครึ่ง” อยู่ในระดับมาก (  = 
2.89)และเมื่อพิจารณาตามรายการ พบว่า อยู่ในระดับมาก 3 รายการ คือ รายการที่ 1 ขั ้นตอนการ
ให้บริการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน ( = 3.26)  รองลงมารายการท่ี 3 ความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการแต่ละ
ขั้นตอน ( = 2.91) และรายการที่ 2 ความชัดเจนในการแนะนำขั้นตอนในการใช้บริการ ( = 2.88) 
ตามลำดับ  

ส่วนรายการที่อยู่ในระดับปานกลางมี 1 รายการคือ รายการที่ 4 ช่วงเวลาการให้บริการมีความ
เหมาะสมตรงต่อความต้องการ(  = 2.51)  

 
 
 
 
 
 

X

X

X

X X

X
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ตารางที่ 3 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการโครงการ  
    “คนละครึ่ง” ด้านระบบในการใช้บริการ (n = 383) 
 

ด้านระบบในการใช้
บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 
 S.D. 

แปล
ความหมาย 

ลำดับ มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

1.ข้อมูลช้ีแจง
ครอบคลุมความ
ต้องการเพื่อใช้
สำหรับการใช้งาน 

10 
(2.6) 

100 
(26.1) 

204 
(53.3) 

63 
(16.4) 

6 
(1.6) 

3.12 
 

0.762 
 

ปานกลาง 4 

2.การเข้าถึงระบบ
ทำได้ง่ายและ
รวดเร็ว 

5 
(1.3) 

163 
(42.6) 

122 
(31.9) 

76 
(19.8) 

17 
(4.4) 

3.16 
 

0.910 
 

ปานกลาง 3 

3.การลงทะเบียน
เข้าถึงได้ง่ายและ
รวดเร็ว 

2 
(0.5) 

24 
(6.3) 

105 
(27.4) 

181 
(47.3) 

71 
(18.5) 

2.23 
 

0.840 น้อย 13 

4.การแจ้งข้อมูลการ
ลงทะเบียนมีความ
ชัดเจนและรวดเร็ว 

1 
(0.3) 

11 
(2.9) 

 

172 
(44.9) 

150 
(39.2) 

49 
(12.8) 

2.39 
 

0.754 
 

น้อย 12 

5.เมนูการใช้งานง่าย 
ไม่ซับซ้อน 

3 
(0.8) 

182 
(47.5) 

146 
(38.1) 

44 
(11.5) 

8 
(2.1) 

3.33 0.771 ปานกลาง 1 

6.การจัดรูปแบบ
ของระบบมีความ
ชัดเจนและง่ายต่อ
การใช้งาน  

1 
(0.3) 

103 
(26.9) 

211 
(55.1) 

63 
(16.4) 

5 
(1.3) 

3.08 0.700 ปานกลาง 5 

7.ความสะดวกใน
การเรียกดูข้อมูล
หรือประวัติการใช้
จ่ายเงิน 

4 
(1.0) 

29 
(7.6) 

232 
(60.6) 

108 
(28.2) 

10 
(2.6) 

2.76 0.670 ปานกลาง 9 

8.ระบบมีการ
ประมวลท่ีรวดเร็ว 
และถูกต้องตาม
ความต้องการเมื่อมี
การใช้งาน 

6 
(1.6) 

44 
(11.5) 

240 
(62.7) 

80 
(20.9) 

13 
(3.4) 

2.87 0.712 ปานกลาง 8 

9.ระบบมีความ
พร้อมในการใช้งาน
อยู่เสมอ 

10 
(2.6) 

141 
(36.8) 

165 
(43.1) 

57 
(14.9) 

10 
(2.6) 

3.22 0.824 ปานกลาง 2 

X
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ด้านระบบในการใช้
บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 
 S.D. 

แปล
ความหมาย 

ลำดับ มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

10.ระบบสามารถ
ตอบสนองความ
ต้องการผู้ใช้งานได้ 

3 
(0.8) 

76 
(19.8) 

239 
(62.4) 

55 
(14.4) 

10 
(2.6) 

3.02 0.692 ปานกลาง 6 

11.เสถียรภาพของ
ระบบ(มีการขัดข้อง
ของระบบบ่อยครั้ง
หรือไม่) 

2 
(0.5) 

10 
(2.6) 

210 
(54.8) 

143 
(37.3) 

18 
(4.7) 

2.57 0.651 น้อย 11 

12.ความปลอดภัย
ส่วนบุคคลของการ
เข้าใช้งาน 

1 
(0.3) 

53 
(13.8) 

268 
(70.0) 

55 
(14.4) 

5 
(1.3) 

2.97 0.588 ปานกลาง 7 

13.ความพึงพอใจใน
การใช้งานระบบการ
ให้บริการโครงการ 
“คนละครึ่ง”  
ในภาพรวม 

3 
(0.8) 

46 
(12.0) 

196 
(51.2) 

106 
(27.7) 

32 
(8.4) 

2.69 0.818 ปานกลาง 10 

รวม 2.87 0.745 ปานกลาง  
 
จากตารางที่ 3 ผลการสำรวจแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ด้านระบบในการใช้

บริการ พบว่า โดยภาพรวมความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโครงการ“คนละครึ่ง” อยู่ในระดับปานกลาง (  
= 2.87) และเมื่อพิจารณาตามรายการ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 8 รายการ คือ รายการท่ี 5 เมนูการใช้
งานง่าย ไม่ซับซ้อน ( = 3.33) รายการท่ี 9 ระบบมีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ( = 3.22) รายการ
ท่ี 2 การเข้าถึงระบบทำได้ง่ายและรวดเร็ว(  = 3.16)  รายการท่ี 1 ข้อมูลชี้แจงครอบคลุมความต้องการ
เพื่อใช้สำหรับการใช้งาน (  = 3.12)  รายการท่ี 6 การจัดรูปแบบของระบบมีความชัดเจนและง่ายต่อการ
ใช้งาน  (  = 3.08) รายการที ่ 10 ระบบสามารถตอบสนองความต้องการผู ้ใช้งานได้ (  = 3.02)  
รายการท่ี 12 ความปลอดภัยส่วนบุคคลของการเข้าใช้งาน (  = 2.97) รายการท่ี 8 ระบบมีการประมวลท่ี
รวดเร็ว และถูกต้องตามความต้องการเมือ่มีการใช้งาน (  = 2.87) รายการท่ี 7 ความสะดวกในการเรียกดู
ข้อมูลหรือประวัติการใช้จ่ายเงิน (  = 2.76) และรายการที่ 13 ความพึงพอใจในการใช้งานระบบการ
ให้บริการโครงการ“คนละครึ่ง” ในภาพรวม (  = 2.69) ตามลำดับ 

ส่วนรายการท่ีอยู่ในระดับน้อยมี 3 รายการ คือ รายการท่ี 11 เสถียรภาพของระบบ(มีการขัดข้อง
ของระบบบ่อยครั้งหรือไม่) (  = 2.57) รายการที่ 4 การแจ้งข้อมูลการลงทะเบียนมีความชัดเจนและ
รวดเร็ว (  = 2.39) และรายการท่ี 3 การลงทะเบียนเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว ( = 2.23) ตามลำดับ 

 
 

X

X
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X

X
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X

X

X

X

X
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ตารางที่ 4 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผู้ใช้บริการ 
    โครงการ “คนละครึ่ง” ด้านความเพียงพอของเงินในการใช้บริการ (n = 383) 
 

ด้านความเพียงพอ
ของเงินในการใช้

บริการ 

ระดับความพึงพอใจ  S.D. แปล
ความหมาย 

ลำดับ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

จำนวนเงินท่ีได้รับ
จากโครงการ “คน
ละครึ่ง” มีความ
เพียงพอในการใช้
จ่าย 

6 
(1.6) 

16 
(4.2) 

160 
(41.8) 

151 
(39.4) 

50 
(13.1) 

2.42 0.827 น้อย 1 

รวม 2.42 0.827 น้อย  
 
จากตารางที่ 4 ผลการสำรวจแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ด้านความเพียงพอของ

เงินในการใช้บริการ พบว่า โดยภาพรวมความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโครงการ“คนละครึ่ง” อยู่ในระดับ
น้อย (  = 2.42) 
 

 
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของโครงการ “โครงการคนละคร่ึง”โดยจำแนก

ตามประเภทของผู้ตอบแบบสอบถาม มีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
 
ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลธรรมดากับร้านค้ากับความมีประสิทธิผลของโครงการ  

    “คนละครึ่ง” จากความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ด้านคุณภาพการใช้บริการ 
 

ประเภทผู้ตอบแบบสอบถาม N Mean S.D. t df .Sig 
บุคคลธรรมดา 305 2.81 0.652 -5.337 180 .000 

ร้านค้า 78 3.22 0.411 
 
จากตารางท่ี 5 พบว่า ผลการเปรียบเทียบของประเภทผู้ตอบแบบสอบถามระหว่างบุคคลธรรมดา

และร้านค้า กับประสิทธิผลของการใช้บริการโครงการ “คนละครึ่ง” ด้านคุณภาพการใช้บริการ ปรากฎว่ามี
นัยสำคัญท่ี .000 ซึ่งหมายความว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับท่ี .05 

 
 
 
 

X
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ตารางที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลธรรมดากับร้านค้ากับความมีประสิทธิผลของโครงการ “คนละครึ่ง” 
จากความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ด้านระบบการใช้บริการ 

 
ประเภทผู้ตอบแบบสอบถาม N Mean S.D. t df .Sig 

บุคคลธรรมดา 304 2.85 0.518 -1.918 380 .000 
ร้านค้า 78 2.97 0.244 

 
จากตารางท่ี 6 พบว่า ผลการเปรียบเทียบของประเภทผู้ตอบแบบสอบถามระหว่างบุคคลธรรมดา

และร้านค้า กับประสิทธิผลของการใช้บริการโครงการ “คนละครึ่ง” ด้านระบบในการใช้บริการ ปรากฎว่ามี
นัยสำคัญท่ี .000 ซึ่งหมายความว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับท่ี .05 
 
ตารางที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลธรรมดากับร้านค้ากับความมีประสิทธิผลของโครงการ “คนละครึ่ง” 
จากความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ด้านความเพียงพอของเงินในการใช้บริการ 
 

ประเภทผู้ตอบแบบสอบถาม N Mean S.D. t df .Sig 
บุคคลธรรมดา 305 2.36 0.855 -2.852 381 .010 

ร้านค้า 78 2.65 0.661 
 

จากตารางท่ี 7 พบว่า ผลการเปรียบเทียบของประเภทผู้ตอบแบบสอบถามระหว่างบุคคลธรรมดา
และร้านค้า กับประสิทธิผลของการใช้บริการโครงการ “คนละครึ่ง” ด้านระบบในการใช้บริการ ปรากฎว่ามี
นัยสำคัญท่ี .010 ซึ่งหมายความว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับท่ี .05 

 
ส่วนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อ 1 ลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถามระหว่างบุคคลธรรมดาและร้านค้า ได้รับ

ผลสัมฤทธิ์ของนโยบายคนละครึ่งท่ีแตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 8 ตารางเปรียบเทียบลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถามระหว่างบุคคลธรรมดาและร้านค้า ได้รับ
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ “คนละครึ่ง”ท่ีแตกต่างกัน 

 
ประเภทผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

N Mean S.D. F t df .Sig 
.Sig 

(2-tailed) 
บุคคลธรรมดา 304 2.82 0.512 36.236 .000 -4.643 251 .000 

ร้านค้า 78 3.01 0.254 
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จากตารางท่ี 8 แสดงภาพรวมเปรียบเทียบลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถามระหว่างบุคคลธรรมดา
และร้านค้า ได้รับผลสัมฤทธิ์ของโครงการ “คนละครึ่ง”ท่ีแตกต่างกัน ปรากฎว่ามีนัยสำคัญท่ี .000 ซึ่งมีค่า
น้อยกว่า .05 แสดงว่าค่าความแปรปรวนของสองกลุ่มนี้มีความแตกต่างกัน สำหรับค่า t-test กรณีความ
แปรปรวนแตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถามระหว่างบุคคลธรรมดา
และร้านค้า ได้รับผลสัมฤทธิ์ของโครงการ “คนละครึ่ง”มีค่า sig(2-tailed) เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 
แปลว่ายอมรับสมมติฐาน 𝐻1ปฏิเสธสมมติฐาน 𝐻0 ซึ่งหมายความว่าผู้ตอบแบบสอบถามบุคคลธรรมดา
และร้านค้าได้รับผลสัมฤทธิ์ของโครงการ “คนละครึ่ง” ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญท่ี .05 
 
8. สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

8.1 สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
บุคคลธรรมดามากที่สุด จำนวน 305 ราย คิดเป็นร้อยละ 79.6 โดยส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ใน
ระดับปานกลางมากที่สุด จำนวน 163 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.4 และผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจใน
ภาพรวมในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายด้าน ดังนี้ 

 ด้านคุณภาพการใช้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการโครงการมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (  = 2.89) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโครงการ “คนละ
ครึ่ง” ด้านคุณภาพการใช้บริการ ลำดับแรก คือ ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน (  = 3.26,S.D. 
= 0.813) ลำดับที่สอง คือ ความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการแต่ละขั้นตอน (  = 2.91,S.D. = 0.815) 
ลำดับที่สาม คือ ความชัดเจนในการแนะนำขั้นตอนในการใช้บริการ (  = 2.88,S.D. = 0.782) และ
สุดท้าย คือ ช่วงเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการ(  = 2.51, S.D. = 0.850) และ
มีผลการเปรียบเทียบของประเภทผู้ตอบแบบสอบถามระหว่างบุคคลธรรมดาและร้านค้า กับประสิทธิผล
ของการใช้บริการโครงการ “คนละครึ่ง” ปรากฎว่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญท่ีระดับ .000 ในความ
คิดเห็นของผู้ศึกษา อาจกล่าวได้ว่าเนื่องจากขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน ความสะดวกรวดเร็วใน
การให้บริการแต่ละขั้นตอนนั้น และความชัดเจนในการแนะนำขั้นตอนในการใช้บริการ สามารถสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ได้ดี ถึงแม้ว่าในส่วนของช่วงเวลาในการให้บริการนั้นจะอยู่ในระดับปาน
กลาง  

 ด้านระบบในการใช้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการโครงการมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (  = 2.87) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโครงการ “คน
ละครึ่ง” ด้านระบบในการใช้บริการ ลำดับแรก คือ เมนูการใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน (  = 3.33,S.D. = 
0.771) ลำดับท่ีสอง คือ ระบบมีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ (  = 3.22,S.D. = 0.824) ลำดับท่ีสาม 
คือ การเข้าถึงระบบทำได้ง่ายและรวดเร็ว (  = 3.16,S.D. = 0.910) ลำดับท่ีส่ี คือ ข้อมูลช้ีแจงครอบคลุม
ความต้องการเพื่อใช้สำหรับการใช้งาน (  = 3.12,S.D. = 0.762) ลำดับท่ีห้า คือ การจัดรูปแบบของระบบ
มีความชัดเจนและง่ายต่อการใช้งาน (  = 3.08,S.D. = 0.700) ลำดับที่หก คือ ระบบสามารถตอบสนอง
ความต้องการผู้ใช้งานได้ (  = 3.02,S.D. = 0.692) ลำดับท่ีเจ็ด คือ ความปลอดภัยส่วนบุคคลของการเข้า
ใช้งาน (  = 2.97,S.D. = 0.588) ลำดับที่แปด คือ ระบบมีการประมวลท่ีรวดเร็ว และถูกต้องตามความ
ต้องการเมื่อมีการใช้งาน (  = 2.87,S.D. = 0.712) ลำดับท่ีเก้า คือ ความสะดวกในการเรียกดูข้อมูลหรือ
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ประวัติการใช้จ่ายเงิน (  = 2.76, S.D. = 0.670) ลำดับที่สิบ คือ ความพึงพอใจในการใช้งานระบบการ
ให้บริการโครงการ “คนละครึ่ง” ในภาพรวม (  = 2.69,S.D. = 0.818) ลำดับที่สิบเอ็ด คือ เสถียรภาพ
ของระบบ(มีการขดัข้องของระบบบ่อยครั้งหรือไม่) (  = 2.57,S.D. = 0.651) ลำดับท่ีสิบสอง คือ การแจ้ง
ข้อมูลการลงทะเบียนมีความชัดเจนและรวดเร็ว (  = 2.39,S.D. = 0.754) และลำดับสุดท้าย คือ การ
ลงทะเบียนเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว (  = 2.23,S.D. = 0.840) และมีผลการเปรียบเทียบของประเภท
ผู้ตอบแบบสอบถามระหว่างบุคคลธรรมดาและร้านค้า กับประสิทธิผลของการใช้บริการโครงการ “คนละ
ครึ่ง” ปรากฎว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญท่ี .000 ในความเห็นของผู้ศึกษาการใช้งานระบบค่อนข้าง
ง่าย ไม่ซับซ้อน รวมถึงมีความพร้อมในการให้บริการอยู่เสมอ ถึงแม้ว่าในส่วนของระบบการลงทะเบียน การ
แจ้งข้อมูลลงทะเบียน และเสถียรภาพของระบบที่เกิดปัญหาในบางครั้ง แต่โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง 

 ด้านความเพียงพอของเงินในการใช้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการโครงการมีระดับความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (  = 2.42) ในรายข้อ จำนวนเงินที่ได้รับจากโครงการ “คนละครึ่ง” มีความ
เพียงพอในการใช้จ ่าย (  = 2.42, S.D. = 0.827) และมีผลการเปร ียบเทียบของประเภทผู้ตอบ
แบบสอบถามระหว่างบุคคลธรรมดาและร้านค้า กับประสิทธิผลของการใช้บริการโครงการ “คนละครึ่ ง” 
ปรากฎว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ .010 ในความคิดเห็นของผู้ศึกษา อาจเกิดจากข้อจำกัดของ
จำนวนเงินที่สามารถใช้บริการได้รายวัน รวมไปถึงจำนวนเงินทั้งหมดที่ได้รับค่อนข้างน้อย เนื่องจากเป็น
โครงการที่รัฐบาลมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเรื่องการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเท่านั้นและมีผู้ใช้บริการจำนวน
มากจึงทำให้ในส่วนของความเพียงพอของเงินในการใช้บริการนั้นอาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้บริการได้มากเท่าท่ีควร 

 8.3 ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษา เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ของนโยบายทางการคลังในการแก้ไขปัญหาและเยียวยาจาก

ผลกระทบการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร เขตสายไหม กรณีศึกษา : โครงการคน
ละครึ่ง มีรายการท่ีมีระดับความพึงพอใจในระดับน้อยไปมากตามลำดับ และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 
ลำดับที่ รายการ 

 

1 การลงทะเบียนเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว 2.23 
2 การแจ้งข้อมูลการลงทะเบียนมีความชัดเจนและรวดเร็ว 2.39 
3 จำนวนเงินท่ีได้รับจากโครงการ "คนละครึ่ง"มีความเพียงพอในการใช้จ่าย 2.42 
4 เสถียรภาพของระบบ(มีการขัดข้องของระบบบ่อยครั้งหรือไม่) 2.57 

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
(1) จากผลการศึกษาผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะในการเชิงนโยบาย คือ ควรกำหนดเงื่อนไขในการใช้

บริการ ด้านความเพียงพอของเงินในประเด็นจำนวนเงินที่สามารถใช้ได้ต่อวัน รวมถึงพิจารณาจำนวนเงิน
รวมที่ได้รับจากโครงการ เพื่อให้การบริการสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ 

(2) ควรจัดการปรับปรุงระบบการลงทะเบียนของโครงการ และการแจ้งข้อมูลผลการลงทะเบียนให้
ไม่เกิดการขัดข้อง และรวดเร็ดเพื่อความสะดวกและมีประสิทธิภาพของผู้ใช้บริการ 
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(3) ควรจัดการปรับปรุงเสถียรภาพของระบบการให้บริการ ให้มีความพร้อมในการรองรับการใช้
งานจำนวนมากในช่วงเวลาเดียวกัน เพื่อสามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการส่วนมากได้ 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
ควรศึกษาโครงการ “คนละครึ่ง” ในเขตอื่นๆ ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครให้รอบด้าน เพื่อนำผลท่ีได้ 

มาปรับปรุงให้ครอบคลุมผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันของครอบครัวกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนการเสพยาเสพติด
ของเยาวชน 

 
The Relationship Between Family Bond and Deviant Behavior, Juveniles Drug Use 

 

ชนาพร วินิชวงศ์** 
Chanaporn Vinichwong 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาทฤษฎีท่ีอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพัน
ของครอบครัวกับพฤติกรรมการเสพยาเสพติดของเยาวชน 2) เพื่อศึกษานโยบายของรัฐบาลในด้านการ
ป้องกันการเสพยาเสพติดของเยาวชนในระบบการศึกษา 3) เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องของนโยบายของ
รัฐบาลในด้านการป้องกันการเสพยาเสพติดของเยาวชนในระบบการศึกษากับทฤษฎีด้านความสัมพันธ์
ระหว่างความผูกพันของครอบครัว โดยใช้รวบรวมข้อมูลจากการค้นคว้าเอกสาร 

 ผลการศึกษา ประกอบไปด้วยสามส่วน คือ ส่วนที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันของ
ครอบครัวกับพฤติกรรมการเสพยาเสพติดของเยาวชน พบว่าความผูกพันของครอบครัวที่มีระดับต่ำ การ
อบรมเล้ียงดูท่ีไม่ดี การขาดการส่ังสอนและขาดการติดตามพฤติกรรม ทำให้เยาวชนมีโอกาสเสพยาเสพติด 
สาเหตุที่ทำให้ความสัมพันธ์ของความผูกพันของครอบครัวมีระดับต่ำเกิดจากปัจจัย 4 ด้านคือ ปัจจัยด้าน
สภาพครอบครัวมีปัญหา ปัจจัยด้านการขาดความใกล้ชิดกับครอบครัว ปัจจัยด้านการปล่อยปละละเลย 
และปัจจัยด้านการขาดการพูดคุยปรึกษา ซึ่งปัจจัยทั้ง 4 ด้านนั้นจะทำให้เกิดการอบรมเลี้ยงดูที่ไม่ดี การ
ขาดการสั่งสอนที่ถูกต้องและขาดการติดตามพฤติกรรม ส่งผลทำให้เยาวชนมีการควบคุมตนเองต่ำ การท่ี
เยาวชนมีการควบคุมตนเองต่ำจะทำให้ไม่สามารถต่อต้านการชักนำของเพื่อนได้เนื่องจากไม่มีภูมิคุ้มกันท่ีดีท่ี
ได้รับจากการอบรมเล้ียงดูหรือการติดตามพฤติกรรมซึ่งจะลดโอกาสในการเพยาเสพติด 

 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์นโยบายของรัฐบาลในด้านการป้องกันการเสพยาเสพติดของเยาวชนใน
ระบบการศึกษา พบว่า นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา พ.ศ. 2563 มี
มาตรการการป้องกัน 8 ด้าน คือ ด้านสร้างภูมิคุ้มกัน/การป้องกัน ด้านการค้นหา ด้านการบำบัดรักษา ด้าน
การเฝ้าระวัง ด้านการบริหารจัดการ ด้านการสร้างการรับรู้(ประชาสัมพันธ์) ด้านให้คำปรึกษา/ช่วยเหลือ 
และ ด้านกิจกรรมต่าง ๆ จากการวิเคราะห์มาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มาตรการที่มี
จำนวนสถานศึกษาส่วนใหญ่ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมากที่สุดคือ ด้านสร้างภูมิคุ้มกัน/
ป้องกัน ด้านเฝ้าระวัง และด้านการบริหารจัดการ  รองลงมาคือ ด้านการค้นหา ด้านสร้างการรับรู้  

 
** นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
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(ประชาสัมพันธ์) และด้านกิจกรรมต่าง ๆ และที่มีจำนวนสถานศึกษาส่วนใหญ่ ใช้น้อย คือ ด้านการ
บำบัดรักษา ด้านให้คำปรึกษา/ช่วยเหลือ 
 และส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์นโยบายของรัฐบาลในด้านการป้องกันการเสพยาเสพติดของเยาวชนใน
ระบบการศึกษากับทฤษฎีด้านความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันของครอบครัวในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด พบว่ามาตรการด้านสร้างภูมิคุ้มกัน/ป้องกัน ด้านสร้างการรับรู้ (ประชาสัมพันธ์) และด้าน
ให้คำปรึกษา/ช่วยเหลือ จะส่งเสริมปัจจัยการอบรมเลี้ยงดูที่ดีของครอบครัว มาตรด้านการค้นหา ด้านเฝ้า
ระวัง และด้านให้คำปรึกษา/ช่วยเหลือ จะส่งเสริมปัจจัยการได้รับการติดตามพฤติกรรมจากครอบครัว 
 
คำสำคัญ: ความผูกพันของครอบครัว การควบคุมตนเอง การป้องกันการเสพยาเสพติด 
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Abstract 

 The objectives of this study were 1) to study the theories described relationship 
between family bond and juveniles’ drug use behavior, 2) to study the government’s drug 
abuse prevention policy in the education system, and 3) to analyze the correlation of drug 
abuse prevention policy in the education system and the theories of the relationship 
between familial bonds. 

 This study consists of three parts: part 1, the relationship between family bond and 
juvenile drug use found that weak family bonds, bad parenting, the lack of teaching and 
behavioral monitoring give juveniles the opportunity to take drugs. The reason for weak 
family bonds was due to four factors: a family conflict, the lack of closeness in the family, 
child neglect and the lack of communication in the family. These four factors will cause 
bad parenting, the lack of teaching and the lack of behavioral monitoring, as a result, 
juveniles have low self-control. Juvenile with low self-control will not be able to resist the 
inducement from friends because they received no immunity from parenting or behavioral 
monitoring which prevent the possibility of drug use. 
 Part 2, an analysis of the government’s drug abuse prevention policy in the 
education system found that prevention and solution of drug problems policy in academic 
institution 2563B.E. has eight preventive measures: immunity/protection, proactive search, 
treatment, surveillance, management, public relations, counseling/ support system and 
other activities. From the analysis of the prevention and solution of drug problems measure 
in academic institution, the measures applied by academic institutions the most to prevent 
and solve drug problems were a(n) immunity/protection measure, a surveillance measure, 
and a management measure, followed by a searching measure, a public relations measure, 
and other activities measures. The lowest is a treatment measure and a counseling/support 
measure. 
 And, Part 3, an analysis on the correlation of the drug abuse prevention policy in 
the education system and the theories of the relationship between familial bond found 
that a measure that would support parenting is a(n) immunity/protection measure, a public 
relations measure, and a counseling/support measure. Lastly, a measure that would 
support behavioral monitoring is a searching measure, a surveillance measure, and a 
counseling/ support measure. 
 
Keyword: Family bond, Self-control, Drug abuse prevention 
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1. บทนำ 

 ประเทศไทยในปัจจุบันมีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ถือได้
ว่าเป็นปัญหาระดับชาติที ่รัฐบาลต้องแก้ไขมาตลอด ปัญหายาเสพติดไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อสังคม 
เศรษฐกิจ และความมั่นคง ยังส่งผลกระทบต่อเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ยาเสพติดส่งผลต่อสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจของผู้ใช้ เนื่องจากฤทธิ์ของยาเสพติดจะทำให้สมองถูกทำลาย ความทรงจำเส่ือม บั่นทอน
สุขภาพ และยังส่งผลต่อสภาพจิตใจของผู้ใช้ ปัญหาการใช้ยาเสพติดของเยาวชนนั้นอาจนำไปสู่ปัญหา
อาชญากรรมอื่น ๆ เช่น ลักทรัพย์ การค้าประเวณี หรือแม้กระท่ังปัญหาการใช้ความรุนแรง ซึ่งอาจนำไปสู่
ปัญหาในครอบครัว ปัญหาด้านการศึกษา และปัญหาสังคม 
 สถาบันครอบครัวถือได้ว่าเป็นสถาบันที่สำคัญเนื่องจากสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันแรกท่ีจะสร้าง
บุคคลิก ลักษณะนิสัย และสร้างภูมิคุ ้มกันต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบน เยาวชนเป็นอนาคตของชาติที ่เป็น
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีสำคัญท่ีต้องได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศต่อไป
ในอนาคต การเลี้ยงดูที ่ดี การมีความผูกพัน การมีส่วนร่วมกับครอบครัวเป็นปัจจัยหนึ่งในการปลูกฝัง
ความคิดและทำให้เยาวชนมีภูมิคุ้มกันจากยาเสพติดหรือพฤติกรรมเบ่ียงเบนต่าง ๆ หากครอบครัวขาดความ
รัก ความอบอุ่นและความใส่ใจ เยาวชนที่เผชิญปัญหาภายในครอบครัวหรือเผชิญปัญหาอื่น ๆ อาจไม่
สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ด้วยตนเองและไม่สามารถระบายความทุกข์ในใจได้ ปัญหาดังกล่าวจะทำให้
เยาวชนมีแนวโน้มท่ีจะแสวงหาความสุขจากภายนอกเพื่อหลีกหนีจากสภาพแวดล้อมหรอืปัญหาเหล่านั้น ซึ่ง
อาจทำให้เยาวชนมีโอกาสท่ีจะเสพยาเสพติดหรือคบกลุ่มเพื่อนท่ีไม่ดีจนนำไปสู่การเป็นอาชญากรได้ (เมธิรา 
ไกรนที, วันชัย ธรรมสัจการ และอุทิศ สังขรัตน์, 2020: 4-5)  ดังนั้นแล้วการเลี้ยงดูที่ดี การมีความผูกพัน 
การมีส่วนร่วมกับครอบครัวจะช่วยให้เยาวชนมีภูมิคุ้นกันที่ดีจากยาเสพติดและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่ได้
เผชิญ  
 นอกจากปัจจัยทางด้านความสัมพันธ์ต่าง ๆ ของความผูกพันของครอบครัวจะเป็นส่วนหนึ่งในการ
ป้องกันปัญหายาเสพติดในเยาวชนแล้ว นโยบายด้านสถานศึกษาของรัฐบาลก็มีความสำคัญต่อเยาวชนด้วย
เช่นกัน เนื่องด้วยนโยบายของรัฐบาลในสถานศึกษาจะเป็นการกำหนดทิศทางในการอบรมและสั่งสอน
เยาวชนภายในสถานศึกษา ดังนั้นแล้วนโยบายของรัฐบาลในสถานศึกษาในด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด
ที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนควรมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้ครอบครัวและสถานศึกษาร่วมมือกันในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการสร้างความรู้และภูมิคุ้มกันต่อยาเสพติดแก่เยาวชน 
 จากความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ทำให้ผู้ทำการศึกษามีความประสงค์ที่จะศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างความผูกพันของครอบครัวกับพฤติกรรมการเสพยาเสพติดของเยาวชน และศึกษานโยบายของ
รัฐบาลในด้านการป้องกันการเสพยาเสพติดของเยาวชนในระบบการศึกษาว่ามีความสอดคล้องกับทฤษฎีท่ี
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันของครอบครัวกับพฤติกรรมการเสพยาเสพติดของเยาวชนหรือไม่ 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 2.1 เพื่อศึกษาทฤษฎีที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันของครอบครัวกับพฤติกรรมการ
เสพยาเสพติดของเยาวชน 
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 2.2 เพื่อศึกษานโยบายของรัฐบาลในด้านการป้องกันการเสพยาเสพติดของเยาวชนในระบบ
การศึกษา 
 2.3 เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องของนโยบายของรัฐบาลในด้านการป้องกันการเสพยาเสพติดของ
เยาวชนในระบบการศึกษากับทฤษฎีด้านความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันของครอบครัว 

3.วิธีการดำเนินงานวิจัย 

 ผู้ทำการศึกษาได้ทำการศึกษา โดยใช้วิธีการศึกษาเอกสาร (Documentary Research)  

4. ทบทวนวรรณกรรม 

 การศึกษาค้นคว้าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันของครอบครัวกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนการ
เสพยาเสพติดของเยาวชน ผู้ทำการศึกษาได้ศึกษาและค้นคว้า เอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
โดยมีทฤษฎีและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 

 4.1 ทฤษฎีควบคุมทางสังคม (Social Control Theory) 
 ทฤษฎีควบคุมทางสังคม (Social Control Theory) ท่ีถูกพัฒนาโดย Travis Hirschi โดยได้ทำการ
เปิดตัวในปี ค.ศ.1969 โดยท่ัวไปแล้วทฤษฎีทางอาชญากรรมท่ีมีอยู่เกือบท้ังหมดมักมุ่งเน้นถึงสาเหตุการเกิด
อาชญากรรมจากแรงจูงใจ แต่ในทางกลับกัน เฮอร์ชิเริ่มต้นแนวคิดพันธะทางสังคมโดยย้อนกลับไปตั้งแต่
แรกเกิดของบุคคล ซึ่งได้รับแรงผลักดันทำให้บุคคลเกิดความก้าวร้าวหรือความเห็นแก่ตัวและนำไปสู่
พฤติกรรมอาชญากรรมขึ้น เฮอร์ชิมองว่ามนุษย์มีความก้าวร้าวโดยธรรมชาติแต่มนุษย์ส่วนใหญ่มีการ
ควบคุมการก้าวร้าวนี้ไว้ไม่ให้แสดงออกมา ดังนั้นแล้วเฮอร์ชิจึงได้ต้ังคำถามสำหรับทฤษฎีควบคุมทางสังคม
ว่าเหตุใด เราจึงไม่กระทำความผิด 
 ทฤษฎีควบคุมทางสังคมของเฮอร์ชิได้ให้คำตอบว่าพันธะที่ผู้คนสร้างขึ้นต่อค่านิยมในสังคมและ
สถาบันในสังคมจะเป็นตัวควบคุมพฤติกรรมของบุคคล เมื่อบุคคลถูกล่อลวงหรืถูกชักจูงให้กระทำความผิด
ทางอาญาหรือมีพฤติกรรมเบ่ียงเบน ได้แบ่งพันธะออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้ 
 ความผูกพัน (Attachment) คือระดับความรักทางจิตใจท่ีมีต่อผู้อื่นและสถาบันทางสังคม สำหรับ
เฮอร์ชิแล้วพ่อแม่และโรงเรียนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเยาวชน โดยเยาวชนที่มีความผูกพันใกล้ชิดกับพ่อแม่
และโรงเรียนจะได้รับประสบการณ์การควบคุมทางสังคมในระดับท่ีมากขึ้น 
 ข้อผูกมัด (Commitment) คือความสัมพันธ์ของบุคคลต่อสังคมที่ผู ้คนให้ความสำคัญซึ่งทำให้
บุคคลไม่ต้องการกระทำความผิดทางอาญาหรือแสดงพฤติกรรมเบ่ียงเบนที่ทำให้กระทบต่อความสัมพันธ์นั้น 
โดยพื้นฐานแล้วเฮอร์ชิต้ังข้อสังเกตุว่าเมื่อบุคคลรู้ว่าตนจะสูญเสียส่ิงใดก็จะมีโอกาสน้อยท่ีจะประพฤติตัวไม่ดี 
สำหรับเด็กและเยาวชนมักไม่อยากดูแย่ต่อหน้าเพื่อนพ่อแม่หรือครู ทำให้การก่ออาชญากรรมหรือมี
พฤติกรรมเบี่ยงเบนอาจทำให้เด็กและเยาวชนเกิดความอับอาย เช่นเดียวกับผู้ใหญ่ซึ่งจะละเว้นพฤติกรรม
หรือร่วมกิจกรรมเบ่ียงเบนท่ีอาจคุกคามหน้าท่ีการงานหรือโอกาสในการแต่งงานเช่นเดียวกัน 
 การเข้าร่วม (Involvement) คือ การมีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เวลาของผู้คน หากผู้คนใช้
เวลาว่างของตนในการทำกิจกรรมทางสังคมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง การร่วมกิจกรรมทางสังคมนั้นจะทำให้
คนเหล่านั้นไม่ใช้เวลาว่างไปในการทำกิจกรรมที่เป็นการต่อต้านสังคม เช่นเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมใน
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กิจกรรมของโรงเรียนเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมหรือด้านกีฬาก็จะทำให้เด็กและเยาวชนไม่ใช้เวลา
ว่างไปทำในสิ่งที่ไม่ดี แต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้เด็กและเยาวชนไม่ใช้เวลาหลังจากนั้นหรือ
ก่อนหน้าไปในการทำสิ่งไม่ดีต่าง ๆ ซึ่งเฮอร์ชิได้กล่าวว่าอย่างน้อยในช่วงเวลาที่เด็กและเยาวชนได้ร่วม
กิจกรรมทางสังคมในช่วงเวลานั้นเด็กและเยาวชนก็ไม่ได้เข้าร่วมกับกิจกรรมต่อต้านสังคมหรือมีกิจกรรมท่ีไม่
เหมาะสม 
 ความเชื่อ (Belief) คือระดับที่บุคคลยึดมั่นกับค่านิยมในสังคมที่เกี ่ยวข้องกับพฤติกรรมที ่ถูก
กฎหมาย ยิ่งค่านิยมในสังคมมีผลต่อบุคคลมากเท่าใดโอกาสที่บุคคลนั้นจะมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่ผิด
กฎหมายหรือมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนก็จะลดน้อยลง ความสัมพันธ์ในด้านความเช่ือนี้มีความเช่ือมโยงท่ีสำคัญ
คือทัศนคติและพฤติกรรม ซึ่งทัศนคติดังกล่าวเป็นทัศนคติทางสังคมท่ีบีบบุคคลท่ีไม่มีความยึดมั่นกับค่านิยม
ในสังคมและมีพฤติกรรมจะก่ออาชญากรรม 
 ซึ่งพันธะทั้ง 4 รูปแบบของเฮอร์ชิเมื่อรวมตัวกันแล้วจะมีลักษณะในการควบคุมพฤติกรรมของ
บุคคลในทางอ้อม (Pratt, Travis C.; Gau, Jacinta M. and Franklin, Travis W., 2011: 57-60) 
 ในแนวคิดของเฮอร์ชิความผูกพันต่อพ่อแม่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะหากขาดความผูกพันต่อพ่อ
แม ่ความผูกพันด้านอื่น ๆ ก็จะมีผลตามมาด้วย เช่น ความผูกพันต่อเพื่อน การขาดความผูกพันต่อพ่อแม่จะ
ทำให้ขาดการอบรมส่ังสอนท่ีดี ทำให้ขาดการยับย้ังช่ังใจ ทำให้การคบเพื่อนก็จะไม่ดีไปด้วย (พรเพ็ญ เพชร
สุขศิริ, 2535: 13) 

 4.2 ทฤษฎีการควบคุมตนเองของ (Self-control Theory) 
 ทฤษฎีการควบคุมตนเอง ถูกพัฒนาโดย Michael Gottfredson และ Travis Hirschi ในปี ค.ศ. 
1770 โดยได้นำเสนอเพื่ออธิบายความแตกต่างของบุคคลในเรื่องคุณสมบัติส่วนบุคคลท่ีจะระงับหรือควบคุม
ตนเองไม่ให้ก่ออาชญากรรมซึ่งรวมถึงในการก่ออาชญากรรมทุกประเภททุกสภาวะและทุกสภาพแวดล้อม  
 โดยทฤษฎีนี้นำเสนอว่าบุคคลท่ีมีการควบคุมตนเองสูงจะมีแนวโน้มท่ีจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพฤติกรรม
อาชญากรรมค่อนข้างต่ำตลอดเวลา ในขณะที่บุคคลที่มีการควบคุมตนเองต่ำจะมีแนวโน้มที่จะเข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับอาชญากรรมสูงมาก ดังนั้นการควบคุมตนเองจึงเป็นส่ิงท่ียับย้ังหรือการอดกล้ันท่ีป้องกันไม่ให้บุคคล
มีพฤติกรรมอาชญากรรม นอกจากนี้สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมเป็นเพียงตัวกระตุ้นท่ีทำให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมอาชญากรรมออกมาเท่านั้น ดังนั้นแล้วสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมต้องมีอยู่ก่อนพฤติกรรม
อาชญากรรมจึงจะแสดงออกมา 
 นอกจากนี้แหล่งกำเนิดของการควบคุมตนเองต่ำคือ การไม่มีประสิทธิภาพหรือการไม่สมบูรณ์ของ
กระบวนการขัดเกลาทางสังคม ซึ่งพ่อแม่หรือผู้ปกครองเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างการควบคุมตนเอง
สำหรับบุคคล พ่อแม่หรือผู้ปกครองท่ีผูกพันกับลูก อบรมส่ังสอนลูกอย่างใกล้ชิดจะมีส่วนทำให้เด็กมีการขัด
เกลาทางสังคมให้มีการควบคุมตนเองได้ดีขึ้น ทั้งโรงเรียนและสถาบันอื่น ๆ ยังมีส่วนช่วยสร้างการควมคุม
ตนเองให้แก่บุคคลอีกด้วย (พรชัย ขันตี, 2553: 254) 
 ท้ังนี้บุคคลท่ีมีการควบคุมตนเองต่ำเป็นผลมากจากการเล้ียงดูท่ีไม่มีประสิทธิผลหรือมีการเล้ียงดูท่ี
ไม่ดีในช่วงต้นของชีวิต โดยเฉพาะพ่อแม่ท่ีไม่มีประสิทธิภาพในการสร้างความผูกพันและติดตามพฤติกรรม
ของเด็ก การติดตามพฤติกรรมของเด็กจะช่วยให้พ่อแม่มีโอกาสจะรับรู้พฤติกรรมเบ่ียงเบนของเด็ก 
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 บุคคลท่ีมีการควมคุมต่ำมีแนวโน้มท่ีจะชอบทำงานท่ีง่ายและสะดวก ชอบกิจกรรมทางกายมากกว่า
กิจกรรมทางจิตใจ ชอบมีพฤติกรรมเสี่ยง ให้ความสำคัญกับตัวเอง ถือตนเองเป็นศูนย์กลาง ไม่ควบคุม
อารมณ์ และมีแนวโน้มท่ีจะเพิกเฉยต่อผลกระทบระยะยาวต่อตนเองและผู้อื่น (Higgins, 2007: 35) 

 4.3 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) 
 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของ Aker ได้พัฒนาทฤษฎีการเรียนรู้มาจากหลักการสำคัญในทฤษฎี
การคบหาสมาคบที่แตกต่างของซัทเธอร์แลนด์ (Sutherland) โดยได้นำเสนอทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม 
(Social Learning Theory) ในหนังสือที่ชื ่อว่า “พฤติกรรมเบี่ยงเบน: กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม” 
(Deviant Behavior: A Social Learning Approach) โดยการนำหลักการของทฤษฎีการคบหาสมาคบท่ี
แตกต่างของซัทเธอร์แลนด์ (Sutherland) มาผสานรวมกับหลักการของทฤษฎีการเรียนรู้พฤติกรรม (The 
Principles of Modern Learning Theory) 
 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของ Aker มีหลักการดังนี้  
 การคบหาสมาคมที่แตกต่าง (Differential Association) การคบหาสมาคมที่แตกต่างหมายถึง
กระบวนการท่ีบุคคลได้มีประสบการณ์กับค่านิยมในการยอมรับหรือไม่ยอมรับพฤติกรรมท่ีผิดกฎหมายหรือ
ถูกต้องตามกฎหมายและมีการติดต่อกับบุคคลอื่นท่ีมีพฤติกรรมเดียวกัน การท่ีบุคคลได้ทำการยอมรับและมี
การคบหาสมาคมด้วยแล้วนั้นเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลได้มีการเลียนแบบการมีการสนับสนุนพฤตกิรรม
อาชญากรรมหรือพฤติกรรมที่ถูกกฎหมาย กลุ่มบุคคลที่สำคัญคือครอบครัว เพื่อน เพื่อนบ้าน โบสถ์ 
อาจารย์ กฎหมายและผุ้มีอำนาจปกครอง ตลอดจนส่ือมวลชนหรือแหล่งท่ีมาของทัศนคติต่าง ๆ  
 คำนิยาม (Definition) หมายถึง ทัศนคติหรือความหมายที่บุคคลยึดติดหรือมีต่อพฤติกรรมใด
พฤติกรรมหนึ่ง คือการกำหนดทิศทาง การให้เหตุผลหรือความหมายของสถานการณ์และทัศนคติที่มีต่อ
พฤติกรรมหรือการกระทำใดว่าถูกหรือผิด ดีหรือเลว เป็นท่ีต้องการหรือไม่ต้องการ มีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผล 
รวยถึงความเหมาะสม คำนิยามโดยทั่วไปหมายถึง การที่ศาสนา จริยธรรม บรรทัดฐานและค่านิยมของ
สังคมทำให้บุคคลยอมรับพฤติกรรมถูกกฎหมายและไม่ยอมรับพฤติกรรมท่ีผิดกฎหมาย ส่วนคำนิยามเฉพาะ 
คือการชี้นำให้บุคคลเข้าร่วมกระทำการใดกระทำการหนึ่งที่เฉพาะเจาะจง เช่น บุคคลหนึ่งอาจยอมรับว่า
การลักทรัพย์ผิดกฎหมาย แต่ไม่อาจยอมรับได้ว่ายาเสพติดเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม เป็นต้น 
หากบุคคลไม่ยอมรับการกระทำใดบุคคลนั้นก็มักจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทำนั้น บรรทัดฐานและ
ค่านิยมในสังคมมักทำให้บุคคลมีทัศนคติในด้านลบกับพฤติกรรมอาชญากรรม และหากบุคคลใดมีทัศนคติ
ในทางบวกกับพฤติกรรมอาชญากรรมบุคคลดังกล่าวก็มักมีแนวโน้มท่ีจะมีพฤติกรรมท่ีผิดกฎหมาย 
 การสนับสนุนท่ีแตกต่างกัน (Differential Reinforcement) หมายถึงความสมดุลของการคาดหวัง
หรือรางวัลและโทษที่เป็นผลมาจากพฤติกรรมของคน บุคคลจะกระทำผิดหรือไม่กระทำผิดขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์เกี่ยวกับรางวัลและโทษที่เป็นผลมาจากพฤติกรรมทั้งในอดีต ปัจจุบันและในอนาคต ความ
เป็นไปได้ของการกระทำผิดซ้ำขึ้นอยู่กับรางวัลท่ีได้รับจากการกระทำผิดด้วย เช่น การสนับสนุนในทางบวก 
(Positive Reinforcement) ได้แก่ มีการกระทำความผิดแล้วได้รับการยอมรับ มีความรู้สึกดี หรือได้เงิน
มากขึ้น และการสนับสนุนในทางลบ (Negative Reinforcement) ได้แก่ มีการกระทำผิดแล้วสามารถ
หลบหนีหรือหลีกเล่ียงปรากฎการณ์ท่ีตนเองไม่ต้องการได้ ท้ังนี้การสนับสนุนท้ังสองอย่างนี้มีผลทำให้บุคคล
มีการกระทำผิดซ้ำด้วย 
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 การเลียนแบบ (Imitation) หมายถึง การเข้าไปยุ่งเกี่ยวในพฤติกรรมนั้นหลังจากที่ได้มีการสังเกตุ
พฤติกรรมที่คล้ายคลึงกันของบุคคลอื่น การเลียนแบบจะขึ้นอยู่กับคุณลักษณะ รูปแบบ และผลที่ได้จาก
พฤติกรรมที่ได้ทำการสังเกตุ การสังเกตุจากบุคคลสำคัญและสื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที ่ถูก
กฎหมายและผิดกฎหมาย 
 กระบวนการในการเรียนรู้ทางสังคม (The Social Learning Process) หมายถึง การผสมผสาน
ของหลักการต่าง ๆ คือ การคบหาสมาคมที่แตกต่าง (Differential Association) คำนิยาม (Definition) 
การสนับสนุนที่แตกต่างกัน (Differential Reinforcement) และการเลียนแบบ (Imitation) ที่มีส่วนใน
กระบวนการเรียนรู้ของบุคคลท้ังในอดีตและในปัจจุบันท่ีส่งผลให้มีพฤติกรรมเบ่ียงเบนหรือการกระทำท่ีผิด
กฎหมายได้ การที่บุคคลจะกระทำผิดในสถานการณ์ที่เปิดโอกาสนั้นจะขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ในอดีตของ
บุคคลนั้นและกลุ่มปัจจัยหรือตัวแปรท่ีสนับสนุนต่าง ๆ 
 ท้ังนี้ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของ Aker มีหลักการสำคัญคือ “พฤติกรรมเบ่ียงเบนเป็นผลมาจาก
กระบวนการเรียนรู้ โดยผ่านทางความใกล้ชิดหรือการเลียนแบบพฤติกรรมของบุคคลอื่น” (พรชัย ขันตี, 
2553: 224-227) 

5. ผลการศึกษา 

 การวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันของครอบครัวกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนการเสพยา
เสพติดของเยาวชน” ผู้ทำการศึกษาได้วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา ดังนี้ 

5.1 ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันของครอบครัวกับพฤติกรรมการเสพยาเสพติดของเยาวชน 
 จากการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการศึกษาเอกสาร โดยศึกษาทฤษฎีที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันของครอบครัวกับพฤติกรรมการเสพยาเสพติดของเยาวชน และศึกษา
งานวิจัยท่ีมีความเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันของครอบครัวกับพฤติกรรมการเสพยาเสพ
ติดของเยาวชน พบว่า 

5.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันของครอบครัวด้านพันธะทางสังคมกับพฤติกรรมการเสพ
ยาเสพติด 
 ผู้ทำการศึกษาได้ทำการศึกษาเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันของครอบครวัด้าน
พันธะทางสังคมกับพฤติกรรมทางเสพยาเสพติด และพบว่าปัญหาในด้านพันธะทางสังคมมักเกิดจากการ
ขาดความผูกพันกับพ่อแม่ ซึ่งสาเหตุท่ีทำให้เยาวชนขาดความผูกพันกับพ่อแม่คือ สภาพครอบครัวมีปัญหา 
และการขาดความใกล้ชิดกับครอบครัว ดังนี้ 
  5.1.1.1 สภาพครอบครัวมีปัญหาทำให้เกิดโอกาสมีพฤติกรรมเสพยาเสพติด 

จากการศึกษาปัจจัยครอบครัวท่ีมีอิทธิพลต่อการเสพยาบ้าของวัยรุ่นในเขตภาคตะวันออก 
ของลลิตา เดชาวุธ พบว่าครอบครัวที่มีพ่อเลี้ยงหรือแม่เลี้ยงมีความสัมพันธ์กับการเสพยาบ้า และ
ครอบครัวที่มีพ่อเล้ียงหรือแม่เล้ียงมีโอกาสท่ีวัยรุ่นจะเสพยาบ้าเพิ่มข้ึนมากว่าครอบครัวท่ีมีพ่อและ
แม่เลี้ยงดู (ลลิตา เดชาวุธ, 2548: 42) โดยที่การศึกษานี้ยังพบว่าการที่ครอบครัวท่ีมีพ่อเลี้ยงหรือ
แม่เลี้ยงมีอิทธิพลต่อการเสพยาบ้านั้นเนื่องจากวัยรุ่นที่มีการแต่งงานใหม่ของสองครอบครัวจะมี
ความผูกพันกับสมาชิกครอบครัวเดิมมากกว่าสมาชิกใหม่ จึงยากที่จะยอมรับสมาชิกที่เข้ามาใหม่
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ของครอบครัว ทำให้วัยรุ่นเกิดความเครียดและรู้สึกถูกกดดันท่ีต้องยอมรับพ่อหรือแม่คนใหม่เข้ามา 
จึงอาจทำให้วัยรุ่นหันเข้าหาเพื่อนมากกว่าครอบครัวและอาจนำไปสู่การใช้ยาเสพติดจากการชัดจูง
ของเพื่อน (อุมาพร ตรังคสมบัติ,2554 อ้างถึงใน ลลิตา เดชาวุธ, 2548) สอดคล้องกับการศึกษา
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการกระทำผิดซ้ำในคดียาเสพติดและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของเกษมศานต์ โชติ
ชาครพันธุ์และคณะ ที่พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระทำความผิดในคดียาเสพติดส่วนหนึ่งคือ 
ปัจจัยด้านครอบครัว ซึ่งจากการศึกษาพบว่าสภาพครอบครัวของผู้ท่ีเสพยาเสพติดมีปัญหา มีความ
ขัดแย้งกันในครอบครัว หรือปัญหาอื่น ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อจิตใจของคนในครอบครัว ทำให้เกิด
ความเครียดและอาจหาทางออกด้วยการเสพยาเสพติดแทนเพื่อระบายความเครียด ซึ่งปัญหาใน
ครอบครัวจะส่งผลให้เด็กหรือเยาวชนตีตัวออกห่างจากครอยครัวเพื่อหนีสภาพความเครียดที่เจอ
และไปคบหากับเพื่อนแทนและหากเพื่อนมีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ก็จะเกิดโอกาสให้มีการชัก
นำหรือชักจูงให้มีการเสพยาเสพติด (เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ และ คณะ, 2558: 54-56) 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า สภาพครอบครัวมีปัญหา เช่นครอบครัวแตกแยก ครอบครัวทะเลาะกัน 
หรือการมีความขัดแย้งต่าง ๆ ในครอบครัวจะส่งผลให้เยาวชนเกิดความเครียด ความกดดัน และ
ความทุกข์ ทำให้หาทางออกด้วยการใช้ยาเสพติดหรืออาจหันไปคบเพื่อนมากขึ้น ซึ่งหากเพื่อนเป็น
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็จะทำให้ถูกชัดจูงให้ใช้ยาเสพติดได้ง่ายข้ึน 

5.1.1.2 การขาดความใกล้ชิดกับครอบครัวทำให้เกิดโอกาสมีพฤติกรรมเสพยาเสพติด 
จากการศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับความผูกพันทางสังคมและการควบคุมตนเองที่ส่งผลต่อการ

กระทำผิดซ้ำเกี่ยวกับคดียาเสพติดของผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงกลาง ของพัชรียา ก้อนแพง 
พบว่าการที่ผู้ต้องขังหญิงกระทำความผิดในคดียาเสพติดมีความผูกพันกับครอบครัวต่ำแม้ว่าจะมี
ความสุขใจที่ได้อยู่กับครอบครัว แต่ไม่ชอบพูดคุย ปรึกษา ปัญหาต่าง ๆ ให้พ่อแม่ได้รับรู้ ทำให้
ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนที่ดีและถูกต้อง และยังทำให้พ่อแม่พลาดจากการสอดส่องหรือรับทราบ
ถึงพฤติกรรมเบี่ยงเบนของผู้ต้องขังได้ ทำให้ผู้ต้องขังมีการกระทำผิดติดนิสัย (พัชรียา ก้อนแพง, 
2561: 33-35) เช่นเดียวกับการศึกษาการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชนในคดียาเสพติด ของพัช
รินทร์ ซำศิริพงษ์ ท่ีพบว่า เยาวชนที่กระทำความผิดนั้นมีปัญหาทางด้านครอบครัว พ่อแม่ขาดการ
เอาใจใส่ ทำให้เด็กขาดความผูกพันในครอบครัวเมื่อเจอส่ิงเร้าและชักจูงไปในทางท่ีผิด จึงทำให้เข้า
สู่การกระทำความผิดได้ง่าย และเยาวชนมีเวลาว่างเนื่องจากขาดการเอาใจใส่จากพ่อแม่ ไม่สนใจ
เรียนและออกจากระบบการศึกษาจึงมีเวลาว่างในการคบหาและเล่นเพื่อนซึ่งในขณะเดียวกันเพื่อน
บางกลุ่มก็จะชักจูงพวกเขาไปในทางที่ผิด  เช่นใช้เวลาในการมั่วสุมยาเสพติด หรือมีพฤติกรรมท่ี
กระทำผิดเรื้อรัง (พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์, 2561: 26) ซึ่งผลการศึกษาการจัดการความรู้เรื่องกฎหมาย
ยาเสพติดและการถ่ายทอดแบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการเสพยาของกลุ่ม
เยาวชนในอําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ของจิรเดช ประเสริฐศรี พบเช่นกันว่าสาเหตุที่ทำให้เด็ก
และเยาวชนไปเสพยาเสพติดนั้นส่วนหนึ่งคือผลของอิทธิพลด้านครอบครัว ซึ่งเกิดจากพ่อแม่ไมใ่ส่
ใจ ไม่ให้ความอบอุ่นและปล่อยปละละเลย การท่ีครอบครัวไม่อบอุ่น ปล่อยปละละเลย ไม่สนใจ ทำ
ให้เยาวชนเอาเวลาว่างที่พ่อแม่ไม่สนใจไปทำกิจกรรมอื่นที่ทั้งดีและไม่ดีได้  (จิรเดช ประเสริฐศรี, 
2561: 89-92) และการศึกษาการศึกษาปัจจัยด้านความผูกพันทางสังคมและการคบหาสมาคมท่ี
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แตกต่างกันท่ีมีผลต่อการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของผู้ต้องขังในเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช 
ของพิริยา เชียรวิชัย ยังพบว่าผู้ต้องขังที่มีความผูกพันกับครอบครัวในระดับต่ำนั้นมีอัตราการเสพ
ยาเสพติดต่อสัปดาห์ท่ีระดับมากท่ีสุดตรงข้ามกับผู้ต้องขังมีความผูกพันกับครอบครัวในระดับมาก
จะมีระดับการเสพยาเสพติดต่อสัปดาห์น้อยที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหากผู้ต้องขังมีความสุขกับ
ครอบครัว มีความผูกพันกับครอบครัวก็จะทำให้การเสพยาเสพติดมีจำนวนน้อยลง (พิริยา เชียร
วชัิย, 2556: 76) 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การขาดความใกล้ชิดกับครอบครัว เช่น การปล่อยปละละเลย พ่อแม่
ไม่ใส่ใจ ขาดความอบอุ่น ซึ่งถือว่าเป็นการขาดความผูกพันกับครอบครัวเช่นกัน ทำให้ไม่ได้รับการ
สั่งสอนที่ดีและขาดการติดตามพฤติกรรม ซึ่งการติดตามพฤติกรรมของเยาวชนนั้นจะทำให้พ่อแม่
สามารถรับรู้ได้ว่าเยาวชนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนหรือไม่และจะทำให้สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ได้ทัน (George E. Higgins, 2007: 35) แต่เมื่อขาดความใกล้ชิดกับครอบครัว ทำให้ไม่ได้รับการส่ัง
สอนที่ดีรวมทั้งขาดการติดตามพฤติกรรมจึงทำให้เยาวชนมีโอกาสที่จะมีพฤติกรรมเสพยาเสพติด
ได้มากรวมทั้งหากเยาวชนมีเวลาว่างจากการท่ีพ่อแม่ปล่อยปละละเลยและไม่เอาใจใส่และใช้เวลา
เหล่านั้นกับการคบเพื่อนท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็จะทำให้มีโอกาสถูกชักจูงและเสพยาเสพติดได้ 

5.1.1.3 การอบรมเล้ียงดูจะทำให้เยาวชนยอมรับค่านิยมและกฎระเบียบของสังคม 
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัว ทัศนคติ และ

พฤติกรรมต่อยาเสพติดของวัยรุ่นท่ีมีพฤติกรรมติดยาเสพติด และวัยรุ่นท่ีไม่มีพฤติกรรมติดยาเสพ
ติดในเขตกรุงเทพมหานคร ของอณินทร์ วารีรัตนนุกูล พบว่าการสื่อสารภายในครอบครัว มี
ผลกระทบต่อความคิดและพฤติกรรมต่อยาเสพติดของเด็กวัยรุ่น โดยในกลุ่มเด็กวัยรุ่นชายและหญิง
ที่ไม่มีพฤติกรรมเสพยาเสพติดจะมีครอบครัวที่มีแนวโน้มการสื่อสารแบบเปิดเสรีทางความคิด มี
การตอบโต้การส่ือสารในทางบวก ทำให้มีอิสระในการส่ือสาร เด็กสามารถปรึกษาปัญหาต่าง ๆ กับ
ครอบครัวได้ รวมทั้งยังมีความใกล้ชิดกับครอบครัวค่อนข้างมาก แม้ว่าเด็กกลุ่มนี้จะเคยถูกเพื่อน
ชักชวนให้ลองเสพยาเสพติดแต่ก็มีการปฏิเสธไป ส่วนวัยรุ่นท่ีมีลักษณะการส่ือสารภายในครอบครัว
แบบปล่อยปละและแบบปกป้องมักมีทัศนคติท่ีผิด ๆ ต่อยาเสพติด โดยวัยรุ่นจะเติมโตมากับคนใน
ครอบครัวที่ไม่ต้องการให้มีการโต้เถียง ใช้วิธีการลงโทษที่รุนแรงและถูกสอนให้หลีกเลี่ยงปัญหา 
ยอมคล้อยตามความคิดเห็นของคนอื่น ส่งผลให้วัยรุ่นคล้อยตามความเห็นของคนอื่นในการเสพยา
เสพติดได้ง่าย ดังนั้นการสื่อสารจึงถือเป็นการอบรมเลี้ยงดูรูปแบบหนึ่งที่ทำให้มีผลกระทบต่อ
ความคิดและพฤติกรรมต่อยาเสพติดของวัยรุ ่น (อณินทร์ วารีรัตนนุกูล, 2549: 89-99) และ
การศึกษาอิทธิพลของมาตรการป้องกันส่ิงเสพย์ติดในโรงเรียน และครอบครัว กับความผูกพันทาง
สังคมที ่มีต่อการป้องกันสิ่งเสพย์ติด ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที ่ 3 สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เขตกรุงเทพมหานคร ของสุภาพร ธนะชานันท์ ยังความผูกพัน
กับครอบครัวมีอิทธิพลต่อเจตคติส่ิงเสพติดมากท่ีสุด และการอบรมส่ังสอนของครอบครัวมีอิทธิพล
ต่อการป้องกันสิ่งเสพติด โดยการที่วัยรุ่นมีความใกล้ชิดกับบิดาและมารดาก็จะยึดถือเอาบรรทัด
ฐานของบิดาและมารดาเข้ามาไว้ในตัวเอง ดังนั้นแล้วการที่วัยรุ่นไม่ใช้สิ่งเสพติดเนื่องจากมีความ
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ผูกพันกับครอบครัวหรือมีความเชื่อถือและยอมรับกฎระเบียบหรือคำสั่งของครอบครัว (สุภาพร 
ธนะชานันท์, 2548 :106-111) 

จึงกล่าวได้ว่าการอบรมเลี้ยงดูที่เหมาะสม การสื่อสารภายในครอบครัวที่ดี และสามารถ
การที่ปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ได้ จะส่งผลให้เยาวชนมีพื้นฐานความคิดและมีพฤติกรรมที่ดี ซึ่งการ
เล้ียงดูและการปรึกษาจะทำให้พ่อแม่สามารถให้รับรู้ถึงพฤติกรรมของเยาวชนได้ว่าเป็นอย่างไรต้อง
อบรมส่ังสอนเพื่อปรับปรุงหรือไม่และนอกจากนั้นยังทำให้เยาวชนมีความรักความผูกพันท่ีดีกับพ่อ
แม่และยังทำให้เกิดการยอมรับกฎระเบียบ ค่านิยมหรือบรรทัดฐานของครอบครัว ซึ ่งหาก
ครอบครัวมีค่านิยมหรือบรรทัดฐานที่ดี เยาวชนก็จะมีค่านิยมหรือบรรทัดฐานดีตามครอบครัวไป
ด้วย 

ดังนั้นแล้วความผูกพันของครอบครัวด้านพันธะทางสังคมกับพฤติกรรมการเสพยาเสพติด
ดังที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความผูกพันซึ่งสัมพันธ์กับการอบรมเลี้ยงดูตามแนวคิดของ
เฮอร์ชิท่ีว่าความผูกพันต่อพ่อแม่เป็นเรื่องสำคัญท่ีสุดเพราะหากขาดความผูกพันต่อพ่อแม่ ก็จะทำ
ให้ขาดการอบรมสั่งสอนที่ดี ทำให้ขาดการยับยั้งชั่งใจ ทำให้การคบเพื่อนก็จะไม่ดีไปด้วย (ชาญ
คณิต กฤตยา สุริยะมณี, 2554) โดยสาเหตุของความผูกพันกับครอบครัวต่ำพบว่าเกิดจากสภาพ
ครอบครัวมีปัญหา เช่น ครอบครัวแตกแยก ครอบครัวที่มีพ่อเลี้ยงหรือแม่เลี้ยง ครอบครัวที่มกีาร
ทะเลาะกัน และจากการขาดความใกล้ชิดกับครอบครัว เช่น ขาดการดูแลเอาใจใส่ ขาดความรัก 
ถูกปล่อยปละละเลย การที่เยาวชนมีความผูกพันกับครอบครัวต่ำส่งผลให้เกิดโอกาสในการคบ
เพื่อนที่ไม่ดี เนื่องจากต้องการหลีกหนีความทุกข์หรือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่ทำให้ตนเองรู้สกึแย่
และการคบเพื่อนท่ีไม่ดีทำให้มีโอกาสถูกชักจูงให้เสพยาเสพติดได้ รวมทั้งยังทำให้เยาวชนขาดการ
ติดตามพฤติกรรมจากพ่อแม่ และหากเยาวชนที่พ่อแม่ขาดการติดตามพฤติกรรมคบกับเพื่อนท่ีไม่ดี
ก็จะมีโอกาสในการเสพยาเสพติดมากขึ้น และความผูกพันกับครอบครัวต่ำยังส่งผลให้เยาวชนไม่ได้
รับการอบรมเล้ียงดูท่ีไม่ดีเนื่องด้วยสภาพปัญหาดังท่ีกล่าวไปประกอบกับการเล้ียงดูท่ีไม่ดียังส่งผล
ใหเ้กิดการขาดการติดตามพฤติกรรมของเยาวชนและหากเยาวชนคบเพื่อนท่ีไม่ดีก็จะทำให้เยาวชน
มีโอกาสในการเสพยาเสพติดเนื่องจากถูกชักชวนให้ลองเช่นกัน 
5.1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันของครอบครัวด้านการควบคุมตนเองกับพฤติกรรมการเสพ

ยาเสพติด 
จากการศึกษาการวิจัยการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชนในคดียาเสพติดของพัชรินทร์            

ซำศิริพงษ์ พบว่าสาเหตุที่เยาวชนกระทำความผิดในคดียาเสพติดเพราะขาดความยับยั้งชั่งใจ ขาดความ
อดทนอดกล้ัน และแม้ว่าพื้นฐานความสัมพันธ์ในครอบครัวจะอยู่ในระดับท่ีดี มีการอบรมส่ังสอน แต่มีการ
ปล่อยปละละเลยจึงส่งผลให้เยาวชนคบกับกลุ่มเพื่อนและถูกชักจูงไปในทางที่ผิด (พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์, 
2561: 25) ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยปัจจัยเกี่ยวกับความผูกพันทางสังคมและการควบคุมตนเองที่ส่งผลต่อ
การกระทำผิดซ้ำเกี่ยวกับคดียาเสพติดของผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงกลาง ของพัชรียา ก้อนแพง โดย
พบว่าผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิงกลางมีการควมคุมตนเองต่ำอยู่ในบุคลิกลักษณะ เช่น การเป็นคนหุนหัน
พลันแล่น ชอบเส่ียงเพื่อทดสอบความสามารถของตนเอง เป็นคนเจ้าอารมณ์ เป็นต้น การท่ีผู้ต้องขังขาดการ
ระงับยับยั้งนั้นเกิดจากผลของการขาดความผูกพันทางสังคมด้านครอบครัวซึ่งพบว่าผู้ต้องขังมีความสุขท่ีได้
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อยู่กับครอบครัวแต่ไม่ชอบพูดคุย ปรึกษา ปัญหาต่าง ๆ ให้พ่อแม่ได้รับรู้ จึงทำให้เกิดความห่างเหิน ไม่มี
ความใกช้ชิดกับพ่อแม่ และทำให้ไม่ได้รับการอบรมส่ังสอนและการสอดส่องบุคคลิกภาพต้ังแต่เด็ก (พัชรียา 
ก้อนแพง, 256: 34-37) 

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการวิจัยการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง และจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการป้องกันตนเอง จากยาเสพติด ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)ในโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ของอมรรัตน์ พรสมบูรณ์ศิริ ซึ่งศึกษาใน
เรื่องจิตลักษณะด้านมุ่งอนาคต-ควบคุมตนซึ่งเป็นการคาดการณ์ไปในอนาคตของตนและทำการควบคุม
พฤติกรรมของตนให้ดำเนินไปในทางท่ีดีเพื่อไปถึงเป้าหมายท่ีตนเองคาดการณ์ไว้ โดยพบว่าจิตลักษณะด้าน
มุ่งอนาคต-ควบคุมตนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นนั้นสามารถทำนายพฤติกรรมการป้องกันตนเองจาก
ยาเสพติดได้ ซึ่งการเล้ียงดูของพ่อแม่และผู้เล้ียงดูมีความสัมพันธ์กับจิตลักษณะด้านมุ่งอนาคต-ควบคุมตนท่ี
ดี โดยการอบรมเล้ียงดูนั้นจะทำให้เกิดจิตลักษณะและพฤติกรรมต่าง ๆ ของเด็ก หากมีการเล้ียงดูท่ีผิดพลาด
หรือขาดความรักความอบอุ่นจะทำให้เด็กก่อพฤติกรรมและมีจิตลักษณะที่ไม่เหมาะสม (อมรรัตน์ พร
สมบูรณ์ศิริ, ปราโมทย์ มลคล้ำ และรัชนี ครองระวะ, 2556: 5-7) 

จึงกล่าวได้ว่าสาเหตุของการเกิดการควบคุมตนเองต่ำท่ีส่งผลให้เกิดการมีพฤติกรรมเสพยาเสพติด 
โดยจุดเริ่มต้นของการควบคุมตนเองต่ำเกิดจากการปล่อยปละละเลย และขาดการพูดคุยในครอบครัวหรือ
ขาดการปรึกษากับครอบครัวทำให้เยาวชนไม่ได้รับการอบรมส่ังสอนท่ีดีหรือขาดการสอดส่องพฤติกรรมจาก
พ่อแม่หรือผู้ดูแลส่งผลให้เยาวชนมีการควบคุมตนเองต่ำ และเยาวชนที่มีการควมคุมตนเองต่ำหากมีโอกาส
ในการพบปะหรือคบหากับกลุ่มเพื่อนท่ีมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนหรือมีการเสพยาเสพติดก็มีโอกาสท่ีจะถูกชักจูง
ให้เสพยาเสพติดได้ง่ายข้ึน 

ดังนั้นแล้วสาเหตุสำคัญของการทำให้เกิดการควบคุมต่ำและนำไปสู่พฤติกรรมการเสพยาเสพติดได้
นั้นเกิดจากการขาดความผูกพันของครอบครัว โดยเป็นผลมากจากการเลี้ยงดูที่ไม่มีประสิทธิผลหรือมีการ
เล้ียงดูท่ีไม่ดี ขาดอบรมหรือขาดการสอดส่องพฤติกรรม เพื่อปรับปรุงให้เกิดการควบคุมตนเองท่ีดีได้  

 
5.1.3 ความสัมพันธ์ของการเรียนรู้ทางสังคมกับพฤติกรรมการเสพยาเสพติด  
จากการศึกษาการกระทำผิดคดียาเสพติดของเด็กและเยาวชนหญิง: ศึกษาเฉพาะกรณีสถานฝึก

และอบรมเด็กและเยาวชนหญิง (บ้านปราณี) ของอุษา รัตนภาสุร พบว่าการพบปะติดต่อในกลุ่มเพื่อนและ
การชักชวนให้กระทำผิดกฎหมายจากกลุ่มเพื่อนมีความสัมพันธ์กับความรุนแรงในการใช้ยาเสพติด (อุษา รัต
นภาสุร, 2542: 78) สอดคล้องกับการศึกษาการจัดการความรู้เรื ่องกฎหมายยาเสพติดและการถ่ายทอด
แบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการเสพยาของกลุ่มเยาวชนในอําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ของจิรเดช ประเสริฐศรี ที่พบว่าสาเหตุที่เยาวชนเสพยาเสพติดมีสาเหตุจากอิทธิพลของเพื่อนโดยเพื่ อน
แนะนำให้รู้จักยาเสพติดอยู่ในระดับมากท่ีสุดและยังพบว่าด้านพฤติกรรมเส่ียงต่อการติดยาเสพติดมากท่ีสุด
คือ คบเพื่อนโดยไม่สนใจว่าเขาจะติดยาเสพติดหรือไม่ (จิรเดช ประเสริฐศรี, 2561: 89) สอดคล้องกับ
การศึกษาการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชนในคดียาเสพติด ของพัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ พบว่าจากการ
สัมภาษณ์เยาวชนส่วนมากเริ่มต้นใช้ยาเสพติดจากการเรียนรู้และชักนำจากกลุ่มเพื่อน (พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์, 
2561: 26) และสอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับความผูกพันทางสังคมและการควบคุมตนเองท่ีส่งผล
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ต่อการกระทำผิดซ้ำเกี่ยวกับคดียาเสพติดของผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงกลาง ของพัชรียา ก้อนแพง 
พบว่าปัจจัยการด้านคบเพื่อนของผู้ต้องขังคดียาเสพติดท่ีมีจำนวนเพื่อนมากจะแสดงให้เห็นถึงความเข้มข้น
ในการคบหาสมาคมกับผู้กระทำผิดสูงซึ่งทำให้มีแนวโน้มในการกระทำผิดสูงตามไปด้วย (พัชรียา ก้อนแพง, 
2561: 33) 

ดังนั้นแล้วจึงอธิบายได้ว่าสาเหตุหนึ่งที่เยาวชนเสพยาเสพติดเกิดจากการคบหากับเพื่อนและถูก
เพื่อนชักจูงหรือชักชวนให้รู้จักหรือเสพยาเสพติด และการท่ีเยาวชนคบหากับเพื่อนท่ีไม่ดีหรือยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติดนั้นยังทำให้เยาวชนยอมรับหรือซึมซับค่านิยมหรือพฤติกรรมเบ่ียงเบนของเพื่อน ทำให้เมื่อเยาวชนถูก
ชักจูงหรือชักชวนก็จะมีโอกาสในการคล้อยตามเพื่อนในการเสพยาเสพ ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีการเรียนรู้ทาง
สังคมของ Aker ที่กล่าวว่าการที่เยาวชนคบหากับเพื่อนที ่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนและเยาวชนนั้นได้มี
พฤติกรรมเบี่ยวเบนตามเพื่อนนั้น เป็นกระบวนการที่เยาวชนยอมรับว่าพฤติกรรมเบี่ยงเบนนั้นเป็นคา่นิยม
หรือพฤติกรรมท่ียอมรับได้และทำให้เกิดการเรียนรู้ในการและเลียบแบบพฤติกรรมนั้นตามมา 

5.1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันของครอบครัวกับพฤติกรรมการเสพยาเสพติดของเยาวชน 
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันของครอบครัวด้านพันธะทางสังคมและด้านการ

ควบคุมตนเองกับพฤติกรรมการเสพยาเสพติด และความสัมพันธ์ของการเรียนรู้ทางสังคมกับพฤติกรรมการ
เสพยาเสพติด สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความผูกพันของครอบครัวกับพฤติกรรมการเสพยาเสพ
ติด ได้ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างของความผูกพันของครอบครัวกับพฤติกรรมการเสพยาเสพติด 
 

จากภาพท่ี 1 แสดงให้เห็นว่าสาเหตุท่ีทำให้ความสัมพันธ์ของความผูกพันของครอบครัวมีระดับต่ำ
เกิดจากปัจจัย 4 ด้านคือ ปัจจัยด้านสภาพครอบครัวมีปัญหา ปัจจัยด้านการขาดความใกล้ชิดกับครอบครัว 
ปัจจัยด้านการปล่อยปละละเลย และปัจจัยด้านการขาดการพูดคุยปรึกษา ซึ่งปัจจัยทั้ง 4 ด้านนั้นจะทำให้
เกิดการอบรมเล้ียงดูท่ีไม่ดี การขาดการส่ังสอนและขาดการติดตามพฤติกรรมเพื่อปรับเปล่ียนหรือปรับปรุง
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พฤติกรรมของเยาวชน จนส่งผลทำให้เยาวชนมีการควบคุมตนเองต่ำ ซึ ่งเป็นไปตามทฤษฎีการควบคุม
ตนเองของ Michael Gottfredson และ Travis Hirschi ท่ีได้อธิบายว่าส่วนบุคคลท่ีมีการควบคุมตนเองต่ำ
เป็นผลมากจากการเล้ียงดูท่ีไม่มีประสิทธิผลหรือมีการเล้ียงดูท่ีไม่ดี 

และจากการตามศึกษาตามข้อ 5.1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้ทางสังคมกับพฤติกรรมการ
เสพยาเสพติด ปัจจัยด้านเพื่อนถือว่าเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกันยาเสพติดเช่นกัน 
ท้ังนี้หากเยาวชนที่มีพื้นฐานความผูกพันของครอบครัวต่ำได้คบหากับเพื่อนท่ีไม่ดีหรือเพื่อนท่ีเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดรวมท้ังเยาวชนมีการยอมรับค่านิยมหรือพฤติกรรมในการเสพยาเสพติดว่าเป็นส่ิงท่ีตนยอมรับ
ได้และเยาวชนถูกเพื่อนชักนำ การท่ีเยาวชนมีการควบคุมตนเองต่ำจะทำให้ไม่สามารถต่อต้านการชักนำของ
เพื่อนได้หรือต่อต้านการชักนำของเพื่อนได้ยาก เนื่องจากไม่มีภูมิคุ้มกันท่ีดีท่ีได้รับจากการอบรมเล้ียงดูหรือ
การติดตามพฤติกรรม ดังท่ีว่าเด็กท่ีได้รับประสบการณ์การเล้ียงดูท่ีดีจากท้ังพ่อและแม่มีความเป็นไปได้ท่ีจะ
มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดลดลง โดยท่ีเมื่อพ่อแม่ให้ประสบการณ์ในการเล้ียงดูท่ีดีต่อเด็กก็แสดงว่าพ่อ
และแม่มีแนวโน้มท่ีจะทำให้เด็กมีการป้องกันจากการกระทำท่ีไม่เหมาะสมได้ (Jize Jiang, 2016: 44-45) 

ดังนั้นแล้วส่ิงสำคัญท่ีจะช่วยป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดคือ การได้รับ
การอบรมเลี้ยงดูที่ดี การได้รับการติดตามพฤติกรรม ซึ่งจะส่งผลให้เยาวชนมีการควบคุมตนเอง ที่ดี  ซึ่งจะ
ช่วยเป็นภูมิคุ้มกันให้เยาวชนไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

 
5.2 วิเคราะห์นโยบายของรัฐบาลในด้านการป้องกันการเสพยาเสพติดของเยาวชนในระบบการศึกษา 
 ผู้ทำการศึกษาได้ทำการศึกษานโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและ
นำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับมาตรการการป้องกันการเสพยาเสพติดของ
เยาวชนในสถานศึกษา โดยพบว่าสามารถจัดมาตรการป้องกันยาเสพติดโดยแบ่งออกเป็น มาตรการการ
ป้องกัน 8 ด้าน ดังนี้ ด้านสร้างภูมิคุ้มกัน/การป้องกัน ด้านการค้นหา ด้านการบำบัดรักษา ด้านการเฝ้าระวัง 
ด้านการบริหารจัดการ ด้านการสร้างการรับรู้ (ประชาสัมพันธ์) ด้านให้คำปรึกษา/ช่วยเหลือ และ ด้าน
กิจกรรมต่าง ๆ และในส่วนสถาบันการศึกษาท่ีผู้ทำการศึกษาได้ทำการศึกษาจากการรวบรวมข้อมูลงานวิจัย
ที่มีความเกี่ยวขอ้งกับมาตรการป้องกันการเสพยาเสพติดของเยาวชนในสถานศึกษา ผู้ทำการศึกษาการจัด
หมวดมาตรการของสถาบันการศึกษาใหม่จากการวิเคราะห์นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา พ.ศ. 2563 และมาตรการป้องกันการเสพยาเสพติดของเยาวชนในสถานศึกษาต่าง ๆ มี
มาตรการดังนี้ 
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบกับนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
               และมาตรการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา 
 

ปี สถาบัน 

มาตรการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด 
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2563 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2553 
สถานศึกษาเขตเทศบาลตำบลป่าอ้อคอนชัย 

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
   ✓ ✓ ✓ 

 
✓ 

 
✓ 

2556 
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา 

ในภาคอีสานตอนล่าง 
✓     ✓  ✓ 

2558 
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓    

2559 
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพืนที

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  
อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2559 
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2563 
โรงเรียนขามแก่นนคร อำเภอเมืองขอนแก่น 

จังหวัดขอนแก่น 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓    

  
จากตารางท่ี 1 แสดงเปรียบเทียบกับนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ต่อมาตรการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 
 นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา พ.ศ. 2563 มีมาตรการการป้องกัน 8 
ด้าน คือ ด้านสร้างภูมิคุ้มกัน/การป้องกัน ด้านการค้นหา ด้านการบำบัดรักษา ด้านการเฝ้าระวัง ด้านการ
บริหารจัดการ ด้านการสร้างการรับรู้(ประชาสัมพันธ์) ด้านให้คำปรึกษา/ช่วยเหลือ และ ด้านกิจกรรมต่าง ๆ 
 การศึกษาการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เขตเทศบาลตำบลป่าอ้อ
ดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สถานศึกษาเขตเทศบาลตำบลป่าอ้อคอนชัย อำเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย วิทยาลัยเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 
โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย และโรงเรียนดอนชัยวิทยาคม มีมาตรการการป้องกัน 5 ด้าน คือ ด้าน
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การเฝ้าระวัง ด้านการบริหารจัดการ ด้านการสร้างการรับรู้(ประชาสัมพันธ์) ด้านให้คำปรึกษา/ช่วยเหลือ 
และด้านกิจกรรมต่าง ๆ 
 การศึกษารูปแบบการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ในภาคอีสานตอนล่าง 
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาในภาคอีสานตอนล่าง มีมาตรการการป้องกัน 3 ด้าน คือ ด้านสร้างภูมิคุ้มกัน/
การป้องกัน ด้านการสร้างการรับรู้(ประชาสัมพันธ์) และด้านกิจกรรมต่าง ๆ 
 การศึกษาการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี มีมาตรการการป้องกัน 5 ด้าน คือ ด้านสร้างภูมิคุ ้มกัน/การป้องกัน ด้านการ
ค้นหา ด้านการบำบดัรักษา ด้านการเฝ้าระวัง และด้านการบริหารจัดการ 
 การศึกษาปัญหาและแนวทางการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาอำเภอบ้านบึง จังหวัด
ชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพืนที
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี มีมาตรการการป้องกัน 8 ด้าน คือ ด้านสร้าง
ภูมิคุ้มกัน/การป้องกัน ด้านการค้นหา ด้านการบำบัดรักษา ด้านการเฝ้าระวัง ด้านการบริหารจัดการ ด้าน
การสร้างการรับรู้(ประชาสัมพันธ์) ด้านให้คำปรึกษา/ช่วยเหลือ และ ด้านกิจกรรมต่าง ๆ 
 การศึกษาการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีมาตรการการป้องกัน 7 ด้าน คือ ด้านสร้างภูมิคุ้มกัน/การป้องกัน ด้านการ
ค้นหา ด้านการเฝ้าระวัง ด้านการบริหารจัดการ ด้านการสร้างการรับรู้(ประชาสัมพันธ์)  ด้านให้คำปรึกษา/
ช่วยเหลือ และด้านกิจกรรมต่าง ๆ 
 การศึกษาการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนขามแก่น
นคร อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนขามแก่นนคร อำเภอเมอืงขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
มีมาตรการการป้องกัน 5 ด้าน คือ ด้านสร้างภูมิคุ้มกัน/การป้องกัน ด้านการค้นหา ด้านการบำบัดรักษา 
ด้านการเฝ้าระวัง ด้านการบริหารจัดการ 
 ดังนั้นแล้วจากการวิเคราะห์มาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มาตรการที่มีจำนวน
สถานศึกษาส่วนใหญ่ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมากที่สุดคือ คือ ด้านสร้างภูมิคุ้มกัน/
ป้องกัน ด้านเฝ้าระวัง และด้านการบริหารจัดการ  รองลงมาคือ ด้านการค้นหา ด้านสร้างการรั บรู้ 
(ประชาสัมพันธ์) และด้านกิจกรรมต่าง ๆ และที่มีจำนวนสถานศึกษาส่วนใหญ่ใช้น้อย คือ ด้านการ
บำบัดรักษา ด้านให้คำปรึกษา/ช่วยเหลือ 
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 5.3 วิเคราะห์นโยบายของรัฐบาลในด้านการป้องกันการเสพยาเสพติดของเยาวชนในระบบ
การศึกษากับทฤษฎีด้านความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันของครอบครัวในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
            กับปัจจัยการอบรมเล้ียงดูท่ีดีและปัจจัยการได้รับการติดตามพฤติกรรมจากครอบครัว 
 
 จากภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษากับปัจจัยการอบรมเลี้ยงดูที ่ดีและปัจจัยการได้รับการติดตามพฤติกรรมจากครอบครัว ใน
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันของครอบครัวกับพฤติกรรมการเสพยาเสพติดของเยาวชนและ
การศึกษานโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ผู้วิจัยได้พบว่าในส่วนความสัมพันธ์
ระหว่างความผูกพันของครอบครัวกับพฤติกรรมการเสพยาเสพ ปัจจัยการอบรมเลี้ยงดูที่ดีและปัจจัยการ
ได้รับการติดตามพฤติกรรมจากครอบครัว มีส่วนทำให้เยาวชนมีการควบคุมตนเองที่ดีและจะส่งผลให้
เยาวชนมีภูมิคุ้มกันที่จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และในส่วนของการศึกษานโยบายการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา มาตรการของนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา ด้านสร้างภูมิคุ้มกัน/ป้องกัน ด้านการค้นหา ด้านเฝ้าระวัง ด้านสร้างการรับรู้ (ประชาสัมพันธ์) 
ด้านให้คำปรึกษา/ช่วยเหลือ จะส่งเสริมกันและกันกับปัจจัยการอบรมเลี้ยงดูที่ดีและปัจจัยการได้รับการ
ติดตามพฤติกรรมจากครอบครัว ดังนี้ 
 มาตรการด้านสร้างภูมิคุ้มกัน/ป้องกัน ด้านสร้างการรับรู้ (ประชาสัมพันธ์) และด้านให้คำปรึกษา/
ช่วยเหลือ จะส่งเสริมปัจจัยการอบรมเลี้ยงดูที่ดีของครอบครัว โดยมาตรการด้านสร้างภูมิคุ้มกัน/ป้องกัน 
และมาตรด้านสร้างการรับรู้ (ประชาสัมพันธ์) จะเป็นการสอดแทรกความรู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในผ่าน
การเรียนการสอน รวมทั้งมีการเสริมสร้างทักษะสำคัญต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกับวัย เช่นทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ 
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และทักษะสังคม ผ่านการประชาสัมพันธ์ เช่น เสียงตามสาย หรือช่องทางสื่อสารในโซเชียลมีเดีย ซึ่งการ
เรียนการสอนและการประชาสัมพันธ์ของสถานบันการศึกษาท่ีสอดแทรกความรู้ในการป้องกันยาเสพติดนั้น
จะเป็นการเสริมการเล้ียงดูของครอบครัวได้ เนื่องจากบางครั้งการอบรมส่ังสอนให้ความรู้จากครอบครัวนั้น
อาจไม่ครบถ้วนและทำให้เยาวชนขาดความเข้าใจ แต่ถ้ามีแรงเสริมจากสถานบันการศึกษาก็จะ ทำให้
เยาวชนมีความรู้และความเข้าใจมากขึ้น และในส่วนด้านให้คำปรึกษา/ช่วยเหลือจะเป็นการช่วยให้ทราบถึง
ปัญหาหรือข้อกังวลท่ีเยาวชนมีความกังวลใจ ในกรณีท่ีเยาวชนมีปัญหากับครอบครัว การปรึกษากับครูหรือ
ผู้เช่ียวชาญท่ีสถาบันการศึกษาจัดไว้จะทำให้สามารถช่วยเหลือในการปรับความคิดเยาวชนให้มีความเข้าใจ
ต่อครอบครัวมากขึ้นได้ 

 มาตรด้านการค้นหา และด้านเฝ้าระวัง จะส่งเสริมปัจจัยการได้รับการติดตามพฤติกรรมจาก
ครอบครัว โดย การค้นหา คัดกรอง นักเรียนหรือนักศึกษา และการเฝ้าระวังโดยใช้กลไกบุคคล/เครือขา่ย
เข้ามามีส่วนร่วม จะช่วยให้ทราบว่าเยาวชนคนใดหรือกลุ่มใดในสถานศึกษามีพฤติกรรมเส่ียงต่อการเสพยา
เสพติด ซึ่งเมื่อพบว่าเยาวชนใดเป็นผู้เสี่ยงต่อการเสพยาเสพติดก็จะทำให้สถานศึกษาสามารถร่วมมือกับ
ครอบครัวในการติดตามพฤติกรรมและทำการปรับพฤติกรรมของเยาวชนได้  

 ดังนั้นแล้วการอบรมสั่งสอนและการเฝ้าระวัง การติดตามสอดส่องพฤติกรรมของเยาวชนใน
สถานศึกษาร่วมกับการอบรมเล้ียงดูที ่ดีและมีการติดตามพฤติกรรมจากครอบครัวจะทำให้ลดโอกาสท่ี
เยาวชนจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

6. การอภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างของความผูกพันของครอบครัวกับพฤติกรรมการเสพยาเสพติด
พบว่าสาเหตุท่ีทำให้ความสัมพันธ์ของความผูกพันของครอบครัวมีระดับต่ำเกิดจากปัจจัย 4 ด้านคือ ปัจจัย
ด้านสภาพครอบครัวมีปัญหา ปัจจัยด้านการขาดความใกล้ชิดกับครอบครัว ปัจจัยด้านการปล่อยปละละเลย 
และปัจจัยด้านการขาดการพูดคุยปรึกษา ซึ่งทำให้เกิดการอบรมเลี้ยงดูที่ไม่ดี การขาดการสั่งสอนและขาด
การติดตามพฤติกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงพฤติกรรมของเยาวชน จนส่งผลทำให้เยาวชนมีการ
ควบคุมตนเองต่ำ  
 นอกจากนี้ปัจจัยด้านเพื่อนถือว่าเป็นสาเหตุหลักท่ีทำให้เยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกันยาเสพติดเช่นกัน 
หากเยาวชนที่มีพื้นฐานความผูกพันของครอบครัวต่ำได้คบหากับเพื่อนท่ีไม่ดีหรือเพื่อนท่ีเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด รวมทั้งเยาวชนมีการยอมรับค่านิยมหรือพฤติกรรมในการเสพยาเสพติดว่าเป็นส่ิงท่ีตนยอมรับได้
และประกอบกับการถูกเพื่อนชักจูงหรือชักชวน การท่ีเยาวชนมีการควบคุมตนเองต่ำจะทำให้ต่อต้านการชัก
จูงหรือชักชวนของเพื่อนได้ยาก เนื่องจากไม่มีภูมิคุ้มกันที่ดีที่ได้รับจากการอบรมเลี้ยงดูหรือการติดตาม
พฤติกรรม ดังนั้นแล้วสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดคือ การ
ได้รับการอบรมเล้ียงดูท่ีดี การได้รับการติดตามพฤติกรรม ซึ่งจะส่งผลให้เยาวชนมีการควบคุมตนเองท่ีดี ซึ่ง
จะช่วยเป็นภูมิคุ้มกันให้เยาวชนไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
 และความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันของครอบครัวกับพฤติกรรมการเสพยาเสพ ปัจจัยการอบรม
เล้ียงดูท่ีดีและปัจจัยการได้รับการติดตามพฤติกรรมจากครอบครัว มีส่วนทำให้เยาวชนมีการควบคุมตนเอง
ท่ีดีและจะส่งผลให้เยาวชนมีภูมิคุ้มกันท่ีจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และในส่วนของการศึกษานโยบาย
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา มาตรการของนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
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เสพติดในสถานศึกษา ด้านสร้างภูมิคุ ้มกัน/ป้องกัน ด้านการค้นหา ด้านเฝ้าระวัง ด้านสร้างการรับรู้  
(ประชาสัมพันธ์) ด้านให้คำปรึกษา/ช่วยเหลือ จะส่งเสริมกันและกันกับปัจจัยการอบรมเล้ียงดูท่ีดีและปัจจัย
การได้รับการติดตามพฤติกรรมจากครอบครัว 

7. ข้อเสนอแนะ 
 1) ครอบครัวควรให้ความสนใจแก่เยาวชน และตระหนักว่าการดูแลเอาใจใส่ การให้ความรักความ
อุ่น การรับฟังปรึกษาปัญหาในครอบครัว จะมีผลกระทบด้านบวกแก่เยาวชน โดยเฉพาะในการวิจัยครั้งนี้
แสดงให้เห็นว่า การขาดความใกล้ชิดกับครอบครัว การปล่อยปละละเลย และการขาดการพูดคุยปรึกษา จะ
ส่งผลให้เยาวชนมีโอกาสเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยตนเองและผ่านทางเพื่อนได้มากกว่าครอบครัวท่ีมีความ
ใกล้ชิดกัน มีการดูแลเอาใจใส่ และมีการพูดคุยปรึกษา 
 2) ควรปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายของรัฐบาลในด้านการป้องกันการเสพยาเสพติดของเยาวชนใน
ระบบการศึกษา โดยนอกเหนือจากการส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องยาเสพติดและการเฝ้าระวัง
การใช้ยาเสพติดของเยาวชนแล้ว ควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองมีความใกล้ชิดและ
สามารถพูดคุยกับเยาวชนได้ในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสนิทสนมระหว่างผู้ปกครองและ
เยาวชน ทั ้งยังทำให้ผู ้ปกครองทราบถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ของเยาวชนได้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมท่ี
สถานศึกษา  
 
8. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต่อไป 
 1) ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันของครอบครัวกับพฤติกรรมเบี ่ยงเบน                      
การเสพยาเสพติดของเยาวชน โดยเพิ่มปัจจัยด้านสถานะทางเศรษฐกิจและสถาพทางสังคมของครอบครัว 
เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้มีข้อจำกัดในเรื่องของสถานะทางเศรษฐกิจและสถาพทางสังคมมาใช้ในการ
วิเคราะห์ 
 2) ควรมีการศึกษาความสำเร็จของการนำนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
จากกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองในสถานศึกษาว่ามีคิดเห็นหรือมีผลสำเร็จต่อนโยบายการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาหรือไม่อย่างไร เนื่องจากการศึกษาที่ผู้การศึกษาค้นพบมักเป็ น
การศึกษาความสำเร็จโดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นครูและผู้บริหารสถานศึกษามากกว่าท่ีจะเป็นนักเรียน นักศึกษา 
และผู้ปกครอง ซึ่งการศึกษาผ่านกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นครูและผู้บริหารสถานศึกษาอาจจะมีความเอนเอี่ยงต่อน
โยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของตน และควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ
มาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของประเทศไทยกับมาตรการการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของต่างประเทศ 
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การศึกษาพฤติกรรมการกระทำความผิดเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ 
 

The Study of Cyberbullying Misbehavior 
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บทคัดย่อ 

การสังเคราะห์งานวิจัยด้วยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการกล่ันแกล้งในโลกออนไลน์ของกลุ่มนักเรียนและนักศึกษามหาวิทยาลัย และ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ของกลุ่มนักเรียน และ
นักศึกษามหาวิทยาลัย ซึ ่งมีการรวบรวมงานวิจัยและสังเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ของกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา เอกสารที่ทำการทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็นระบบเป็นงานวิจัยที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ 
ระหว่างตั้งแต่ป พ.ศ.2553 ถึงปี พ.ศ.2564 โดยสืบค้นอย่างเป็นระบบจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พบ
งานวิจัยท่ีตรงตามเกณฑ์การคัดเข้าและการประเมินคุณภาพงานวิจัย จำนวน 24 เรื่อง  

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการกระทำความผิดเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งใน
โลกออนไลน์ของกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา ประกอบด้วย 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ทัศนคติ
และการรับรู้พฤติกรรมการกลั่นแกล้ง ผลสัมฤทธิ์การเรียน และความภาคภูมิใจในตนเอง 2) ปัจจัยด้าน
ครอบครัว ได้แก่ การเล้ียงดูจากครอบครัว ความรุนแรงในครอบครัว และสถานะการเงินของครอบครัว 3) 
ปัจจัยด้านสังคม ได้แก่ การคบหาคนท่ีมีพฤติกรรมกล่ันแกล้ง ความขัดแย้งในชีวิตจริงท่ีอยากแก้แค้น และ
ความผูกพันและการสนับสนุนทางสังคม 4) ปัจจัยด้านจิตวิทยา ได้แก่ ความสนุกสนาน ความเหงาและรู้สึก
โดดเดี ่ยว และอารมณ์เชิงลบ 5) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ได้แก่ ความเป็นนิรนาม การเข้าถึงง่ายของ
อินเตอร์เน็ต ระยะเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ต และการเปิดรับส่ือท่ีมีความรุนแรง และผลจากการสังเคราะห์
ปัจจัยย่อยท้ัง 18 ปัจจัย พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการกระทำความผิดเกี่ยวกับการกล่ันแกล้งในโลก
ออนไลน์ที ่มีระดับความถี่ของงานวิจัยสูงสุด คือ ทัศนคติและการรับรู ้พฤติกรรมการกลั ่นแกล้ง  ซึ่ง
ผลการวิจัยนี้ ผู้ปกครอง สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและนักศกึษา
สามารถนำไปสร้างมาตรการป้องกันแทรกแซง เพื่อขจัดปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่เบี ่ยงเบนอย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้ได้จริงกับพฤติกรรมการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ของกลุ่มนักเรียนและ
นักศึกษา  

คำสำคัญ: พฤติกรรมการกล่ันแกล้งทางโลกออนไลน์ การคุกคามทางส่ือออนไลน์ 

 
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  
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Abstract 

The purpose of this systematic literary research synthesis is to study the factors that 
attribute to the cyberbullying misbehaviors among middle school, high school, and 
university students and propose a solution that will solve their bullying behaviors. The 
study has collected research and synthesized the factors that attribute to the misbehavior 
of cyberbullying among middle school, high school, and university students. The 
documents for this systematic literature review were the research of behavioral online 
bullying from 2010 to 2021. The systematic search via electronic database has found 24 
studies that meet the criteria and pass the research quality evaluation.  

The study has found that there are five factors related to cyberbullying misbehaviors 
among middle school, high school, and university students. The first is personal factors 
which include gender, age, attitude and the awareness towards cyberbullying, learning 
achievement, and personal pride. The second factor consists of familial factors such as 
upbringing, domestic violence, and the family’s financial status. The third factor is social 
factors including association with peers who have bullying behaviors, real life conflicts that 
need vengeance, and social bonding and support. Fun, loneliness, and the sense of 
isolation are the fourth factor which are psychological. Lastly, the fifth factor is technological 
factors which are anonymity, easy access to the internet, amount of time spent online, and 
exposure to media violence. The results of the synthesis of the 18 sub-factors have shown 
that the factor related to cyberbullying misbehaviors with the most conducted research is 
attitude and the awareness towards cyberbullying. The results from the research can be 
used by parents, educational institutions, state agencies and institutions that are related to 
students and undergraduates as preventative measures to eliminate the factors that 
encourage effective deviant behaviors. It can also be used in practice against cyberbullying 
misbehaviors among middle school, high school, and university students. 

 
Keywords: Cyberbullying Behaviors, Cyber Harassment 
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1. บทนำ 

การกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ (Cyberbullying) เป็นรูปแบบหนึ่งของการกลั่นแกล้งแบบดั้งเดิม
(Bullying) และการกลั่นแกล้งนั้นเป็นส่วนหนึ่งของความรุนแรงที่จะนำพาไปสู่การก่ออาชญากรรมทางไซ
เบอร์ซึ่งเป็นปัญหาระดับสากลท่ีเกิดขึ้นในทั่วโลก โดยเฉพาะพฤติกรรมการกล่ันแกล้งในโลกออนไลน์นั้นเป็น
ภัยเง ียบรูปแบบใหม่ของการกล่ันแกล้งแบบดั ้งเดิมจากการเติบโตที ่พร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Kowalski & Limber, 2013) เมื่อเทคโนโลยีมีความสะดวกและสามารถพกพาได้ ทำให้โลก
ออนไลน์และโลกออฟไลน์แทบจะเป็นโลกเดียวกัน ส่ิงท่ีเกิดขึ้นในโลกออนไลน์ก็เป็นส่วนหนึ่งของวงจรความ
รุนแรงที่ผู้เกี่ยวข้องมักจะเป็นผู้กระทำและตกเป็นเหยื่อผู้ถูกกระทำไปพร้อม ๆ กัน เพราะทุกฝ่ายเชื่อว่า 
ตนเองมีความชอบธรรรมในการใช้ความรุนแรงต่ออีกฝ่าย หรือบางครั้งอาจจะไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่กระทำไปเป็น
พฤติกรรมกระทำผิดท่ีมีความรุนแรง (ฤทัยชนนี สิทธิชัย, 2562) 

จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการกล่ันแกล้งในโลกออนไลน์พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยร้อยละ 
19.7 เคยมีส่วนร่วมกับพฤติกรรมการกล่ันแกล้งในโลกออนไลน์อย่างน้อย 1 ครั้ง และนักศึกษามหาวิทยาลัย
อีกร้อยละ 54.4 รายงานว่าเคยตกเป็นเหยื่อของการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์อย่างน้อย 1 ครั้งในชีวิต 
(Campell, 2005) ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสถาบันวิจัยแห่งชาติเพื ่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
(2553 อ้างถึงในวรพงษ์ วิไล และเสริมศิริ นิลคำ, 2561) พบว่าในปี 2553 นักเรียนและนักศึกษาท่ัวประเทศ
ไทยจำนวนร้อยละ 33.6 เคยเป็นผู้กระทำกล่ันแกล้งผู้อื่นในโลกออนไลน์ อีกท้ัง งานวิจัยของวิมลทิพย์ มุสิก
พันธ์ (2553) พบว่ากลุ่มตัวอย่างเยาวชนไทยอายุ 12-24 ปี จำนวนร้อยละ 25 นั้นมีทัศนคติต่อผู้ที่กระทำ
การกลั่นแกล้งผู้อื ่นในโลกออนไลน์นั้นเป็นเรื่องเท่และถือเป็นเรื ่องปกติธรรมดาที่สามารถเกิดขึ้ นได้ใน
ชีวิตประจำวันของพวกเขา จึงทำให้การด่าทอท่ีเป็นรูปแบบการกล่ันแกล้งในโลกออนไลน์ได้รับความนิยมใน
กลุ่มเยาวชนไทย เช่นเดียวกับงานวิจัยของวัฒนาวดี ศรีวัฒนพงศ์ (2558) พบว่า มีเยาวชนไทยร้อยละ 48 
เคยมีประสบการณ์การกลั่นแกล้งผู้อื่นในโลกออนไลน์ ด้วยเหตุนี้ปัญหาการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์จึง
กลายเป็นปัญหาท่ีพบได้บ่อยและในแต่ละปีมีแนวโน้มพฤติกรรมการกล่ันแกล้งในโลกออนไลน์ท่ีเพิ่มมากขึ้น 
ส่วนหนึ่งเกิดจากพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีลักษณะชอบกล่ันแกล้งผู้อื่นด้านกายภาพอยู่แล้ว เพียงแต่เปล่ียน
วิธีจากการกล่ันแกล้งแบบด้ังเดิมมาใช้อินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือแทน รวมถึงการพัฒนาการทางเทคโนโลยี
และการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตท่ีมีอัตราการเข้าถึงมากขึ้นทุกปี ทำให้นักเรียนและนักศึกษาสามารถรับส่ือสังคม
ออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายซึ่งยากท่ีจะคัดกรองหรือแยกแยะเนื้อหาส่ือท่ีไม่เหมาะสมออกจากกัน
ได้ จึงเกิดพฤติกรรมการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ที ่แม้แต่บุคคลที่มีพฤติกรรมกลั่นแกล้งผู ้อื ่นในโลก
ออนไลน์ก็มีแนวโน้มท่ีอาจจะตกเป็นเหยื่อของการกล่ันแกล้งทางอินเทอร์เน็ตได้เช่นกัน  

 ในปัจจุบันสภาพปัญหาดังกล่าว มีแนวโน้มที่จะเกิดพฤติกรรมการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ 
(Cyberbullying) มากขึ้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 อาจส่งผลให้ประชากรใน
กลุ่มเสี่ยงอย่างนักเรียนและนักศึกษามหาวิทยาลัยนั้นต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน โดยมีกิจวัตรประจำวันภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19  จำเป็นจะต้องใช้สื่อดิจิทัลออนไลน์เพื่อเข้าถึงทั้งในด้านการ
เรียนรู้ การทำงาน ความบันเทิง และสื่อโซเชียลมีเดีย ทั้งนี้การใช้สื่อดิจิทัลเป็นระยะยาวนานที่มีการเพิ่ม
เวลามากยิ่งขึ้น อาจเพิ่มโอกาสทำให้ประชากรกลุ่มเส่ียงโดยเฉพาะกลุ่มเส่ียงอย่างเยาวชนนั้นกลายเป็นส่วน
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หนึ่งของพฤติกรรมการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ (Cyberbullying) นักวิจัยเชื่อว่าการใช้ชีวิตร่วมกันทาง
ออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นในหมู่เยาวชน เช่น นักศึกษามหาวิทยาลัย มีส่วนอย่างมากที่ทำให้พฤติกรรมการกล่ัน
แกล้งทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น (Gunawardana, 2005) ซึ่งบุคคลเหล่านี้สามารถเป็นได้ทั้งผู้กระทำหรือ
ผู ้ถูกกระทำโดยใช้สื ่อออนไลน์เป็นเครื ่องมือในการกลั ่นแกล้ง อีกทั ้งการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ 
(Cyberbullying) ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงตามมา ไม่ว่าจะเป็นในด้านสุขภาพจิตใจ
และร่างกาย รู้สึกเศร้าวิตกกังวลกลัว การเกิดโอกาสอัตราการฆ่าตัวตาย หรือเกิดอัตราผู้ป่วยโรคซึมเศร้าท่ี
ไม่สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาหรือวางตัวในสังคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมที่สูงขึ้น และไม่มีสมาธิส่งผล
กระทบต่อการเรียนและการทำงาน เป็นต้น (Beran and Li, 2005) 

จากปัญหาข้างต้น ผู ้วิจัยจึงมีความเห็นคิดว่าหากทำการศึกษาและเข้าใจถึงปัจจัยที่ส่งผล ต่อ
พฤติกรรมการกล่ันแกล้งในออนไลน์ในกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา จะทำให้เข้าใจถึงสาเหตุของพฤติกรรมท่ี
เบี่ยงเบน ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกที่ควรให้สำคัญในการแทรกแซงเพื่อแก้ไขปัญหา สามารถเป็นแนวทางในการ
สร้างความตระหนักรู้ถึงต้นเหตุของปัญหาในการรับมือและหลีกเลี่ยงต่อพฤติการณ์ที่อาจจะส่งไปถึงปัจจัย
หลักโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนและนักศึกษามหาวิทยาลัย แม้ปัญหานี้จะไม่ใช่อาชญากรรมที่รุนแรงแต่ส่งผล
กระทบรุนแรงต่อส่วนบุคคลในสภาวะทางจิตใจ ดังนั้น หากไม่มีการสร้างแนวทางในการรับมือต่อการ
แทรกแซงปัจจัยเส่ียงท่ีกำลังเกิดขึ้น ท้ังในฐานะท่ีเป็นผู้กระทำกล่ันแกล้งต่อผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวและในฐานะผู้ตก
เป็นเหยื่อจากการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ ก็อาจจะเกิดผลกระทบต่าง ๆ ต่อชีวิตของเหยื่อผู้ถูกกระทำ
ทางด้านจิต เช่น การเกิดภาวะโรคซึมเศร้า และการขาดความมั่นใจประสิทธิภาพในการเรียนหรือการ
ทำงานลดลงจนไปสู่การสูญเสียชีวิต 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการกลั ่นแกล้งในโลกออนไลน์ของกลุ่มนักเรียนและ

นักศึกษามหาวิทยาลัย 
2.2 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ของกลุ่ม

นักเรียนและนักศึกษามหาวิทยาลัย 

3. วิธีการดำเนินงานวิจัย  
การสังเคราะห์งานวิจัยครั้งนี้ เป็นการสังเคราะห์สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม

การกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ โดยใช้การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic review) โดย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาและนักศึกษามหาวิทยาลัยในระดับ
นานาชาติและในประเทศไทย โดยเป็นรายงานการวิจัยเชิงประจักษ์ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการกล่ันแกล้งในโลกออนไลน์ท่ีทำการศึกษาต้ังแต่ปี พ.ศ.2553 ถึงปี พ.ศ.2564 หรือปี ค.ศ.2010 
ถึงปี ค.ศ.2021 โดยสืบค้นข้อมูลรายงานวิจัย ดังนี้  

3.1 สืบค้นโดยใช้คำสำคัญ (Keyword) ท่ีกำหนดขึ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น พฤติกรรม
การกลั่นแกล้งทางโลกออนไลน์ การคุกคามทางสื่อออนไลน์ Cyberbullying, Cyberbullying Behaviors 
Cyber Harassment 
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3.2 กำหนดแหล่งที่สืบค้นข้อมูลระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระดับนานาชาติและฐานข้อมูลใน
ประเทศไทย ได้แก่ Springer, Thailis, Science Direct, Research Gateway โดยเฉพาะงานวิจ ัย ท่ี
เผยแพร่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษเท่านั้น  

3.3 กระบวนการคัดเลือกจากเกณฑ์คัดเข้าข้างต้น ทำให้ได้ผลลัพธ์จากการสืบค้นงานวิจัยที่ถูก
ค้นพบจากการขั้นตอนที่ 1 สืบค้นข้อมูลตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ มีทั้งสิ้นจำนวน 2,576 เรื่อง จาก 4 
ฐานข้อมูล หลังจากนั้นขั้นตอนท่ี 2 พิจารณาคัดเลือกงานวิจัยท่ีมีช่ือเรื่องซ้ำกันออก คงเหลืองานวิจัยท่ีต้อง
นำไปพิจารณาในขั้นตอนที่ 3 จำนวน 2,131 เรื่อง เมื่อทำขั้นตอนที่ 3 การพิจารณาจากชื่อเรื่องพบว่ามี
งานวิจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับคำถามการวิจัย ทำให้มีงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากชื่อเรื่อง คงเหลืองานวจัิย
จำนวน 128 เรื่อง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้อ่านบทคัดย่อจากงานวิจัย และพบว่ามีงานวิจัยที่ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์ในการคัดเลือกและตัดออกคงเหลือจำนวน 55 เรื่อง  

3.4 สังเคราะห์ข้อมูลและสกัดข้อมูล งานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 1 การค้นหาตาม
เงื่อนไขทั้งหมดจนถึงขั้นตอนที่ 4 การพิจารณาบทคัดย่อ มีทั้งหมด 55 เรื่อง ผู้วิจัยจึงได้นำทั้ง 55 เรื่องมา
สกัดข้อมูลที่เกี ่ยวข้องอย่างแท้จริงด้วยการอ่านเนื้อหางานวิจัยทั้งฉบับอย่างละเอียด โดยจะพิจารณา
คัดเลือกด้วยเกณฑ์ 3 ประการ (อัมพร จงเสรีจิตต์, 2556) ประกอบด้วย 1) พิจารณาความถูกต้องเท่ียงตรง
ของข้อมูลหลักฐาน 2) พิจารณาความสำคัญและน้ำหนักของข้อมูลหลักฐาน 3) พิจารณาความสอดคล้อง
และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กันได้ของข้อมูลหลักฐานนั้น ๆ กับสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่  

ท้ังนี้จากการสังเคราะห์งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง พบว่ามีเพียง 24 เรื่องท่ีสามารถตอบคำถามงานวิจัยได้
อย่างชัดเจน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้นำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไปสรุปผลการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบใน
ลำดับต่อไป 

4. ทบทวนวรรณกรรม 
การศึกษางานวิจัยเรื ่อง การศึกษาพฤติกรรมการกระทำความผิดเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งในโลก

ออนไลน์ ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาค้นคว้า เอกสาร บทความ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีทฤษฎีและแนวคิด
ท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้  
  4.1 แนวคิดเก่ียวกับการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ (Cyber Bullying) 
 พฤติกรรมการกล่ันแกล้งในโลกออนไลน์ หมายถึง การนินทาหรือด่าทอผู้อื่น รวมถึงการส่งข้อความ
ก่อกวนผู้อื ่น การนำเอาข้อมูลที่ทำให้ผู ้อื ่นเสื ่อมเสียไปเผยแพร่ การนำข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่เป็น
ความลับของผู้อื่นไปเปิดเผยหรือส่งต่อ การแอบอ้างช่ือของผู้อื่นไปให้ร้ายด่าทอหรือกระทำการล้อเลียน 
ข่มขู่หรือคุกคามผู้อื ่น การลบหรือบล็อกผู้อื ่นออกจากกลุ่ม และการสร้างข่าวลือที่ทำให้เกิดกระแสการ
ต่อต้านบุคคลนั้น (ศิวพร ปกป้อง และวิมลทิพย์ มุสิกพันธ์, 2558)  

งานศึกษาของฤทัยชนนี สิทธิชัยและธันยากร ตุดเกื้อ (2558) ได้รวบรวมสาเหตุของพฤติกรรมการ
กล่ันแกล้งในโลกออนไลน์มีสาเหตุสำคัญ ดังต่อไปนี้  
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1) ด้านความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งการกระทำความรุนแรงต่อกันของบุคคลในครอบครัว รวมถึง
การด่าทอและการใช้คำหยาบต่อกันของสมาชิกในครอบครัว รวมถึงการทุบตีทำร้ายร่างกาย ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการกล่ันแกล้งในโลกออนไลน์ของวัยรุ่น  

2) การเห็นคุณค่าในตัวเองต่ำ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการไม่เห็นถึงคุณค่าท่ีมีอยู่ภายในตนเอง จึงส่งผล
ให้ขาดความมั่นใจในตนเอง ท้ังนี้ เหตุการณ์ท่ีวัยรุ่นมีความจำเป็นท่ีจะต้องทำในบางส่ิงบางอย่างท่ีไม่ถูกต้อง
เพื่อให้บุคคลอื่นยอมรับตนเอง ซึ่งเป็นสาเหตุท่ีทำให้วัยรุ่นเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวรวมถึงการกล่ันแกล้งในโลก
ออนไลน์ด้วยเช่นกัน  

3) การเลียนแบบพฤติกรรมจากสิ่งแวดล้อมที ่ใช้ความรุนแรง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะที่อยู่อาศัยที่ไม่ดี เช่น ชุมชนแออัดมี เพื่อนบ้านที่เกเรนิสัยอันธพาล 
ก้าวร้าวที่อาจมีการชักจูงเด็กไปในทางท่ีไม่ดี ท้ังนี้ การแสดงความรุนแรงต่อกันในครอบครัว ดารา นักแสดง
ในละคร โทรทัศน์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กมาก การตบตี ทะเลาะ ชกต่อย การกดขี่ขมเหง 
การใช้วาจาหยาบคาย ซึ่งส่งผลทำให้วัยรุ่นได้ซึมซับและเลียนแบบพฤติกรรมดังกล่าวทั้งนี้อาจจะส่งผลให้
วัยรุ่นมีพฤติกรรมไปกล่ันแกล้งผู้อื่นในโลกออนไลน์  

4) การเสพติดเทคโนโลยีหรืออินเทอร์เน็ต มีลักษณะของการรู ้สึกหมกมุ ่น  โดยต้องการใช้
อินเทอร์เน็ตเป็นเวลานานจนทำให้เกิดการเส่ียงต่อการสูญเสียงาน การเรียน และมีอาการผิดปกติ เช่น รู้สึก
หดหู่ กระวนกระวาย เมื่อเลิกใช้เทคโนโลยีหรืออินเทอร์เน็ต  

4.2 ทฤษฎีการกระทำที่เป็นกิจวัตร (Theory of Routine Activity) 
 Cohen & Felson (1979) ให้ความหมายของคำว่าปกตินิสัยไว้ว่า กิจวัตรหรือการกระทำของ
บุคคลท่ีเกิดขึ้นเป็นประจำหรือบ่อยครั้ง เช่น การออกไปทำงานทุกวันปล่อยให้บ้านไม่มีคนอาศัย การสวมใส่
เครื่องประดับท่ีมีราคาแพง เป็นต้น หลักทฤษฎีปกตินิสัยได้รับหลักปรัชญาของทฤษฎีป้องกันและทฤษฎีคิด
ก่อนกระทำผิดซึ่งกล่าวถึงอาชญากรรมว่า อาชญากรรมจะเกิดขึ้นด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ (พรชัย 
ขันตี, 2558) ดังนี้ 

1. เหยื ่อหร ือเป้าหมายที ่ เหมาะสม (Suitable Target) เง ื ่อนไขประการแรกของการเกิด
อาชญากรรม โดยเหยื่อหรือเป้าหมายจำแนกออกได้เป็น 3 ประเภท คือ คน ส่ิงของ และสถานท่ี ซึ่งอะไรก็
ตามท่ีเคยเป็นเหยื่อ หรือตกเป็นเป้าหมายมาก่อนแล้วสามารถท่ีจะกลับไปเป็นเหยื่อได้อีก 

2. ความอ่อนแอของผู้ดูแล (Absence of a Capable Guardian) เงื่อนไขที่สอง คือ ผู้ดูแลไม่อยู่
หรือมีแต่ไม่มีประสิทธิภาพ กล่าวคืออะไรก็ตามท่ีสามารถระงับหรือยับยั้งไม่ให้เกิดเหตุอาชญากรรม ซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นคน แต่อาจจะเป็นอุปกรณ์ต่าง ๆ ก็ได้เช่น ตำรวจลาดตระเวน พนักงานรักษาความปลอดภัย 
เพื่อนบ้าน หรือกล้องวงจรปิด เป็นต้น 

3. บุคคลท่ีมีแนวโน้มหรือจูงใจท่ีจะกระทำความผิด (Likely and Motivated Offenders) เงื่อนไข
ประการสุดท้ายนี้จะหมายถึงตัวผู้กระทำความผิดซึ่งคิดว่าเหยื่อหรือเป้าหมายมีความเหมาะสม และมีผู้ดูแล
ท่ีอ่อนแอ ผู้กระทำผิดจะตัดสินใจลงมือก่ออาชญากรรม ซึ่งตัวผู้กระทำความผิดอาจมีเหตุผลบางประการท่ี
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จะกระทำการเช่นนั้น เช่น ความยากจน เป็นเด็กหรือเยาวชนที่ขาดการอบรมดูแล หรือผู้ที่ติดยาเสพติด 
เป็นต้น 

4.3 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social learning theory) 
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเป็นทฤษฎีที่ถูกพัฒนาขึ้นจากทฤษฎี การคบหาสมาคมที่แตกต่างของ

ซัทเธอร์แลนด์ โดย โรนัลด์ เอเคอร์ (Ronald Aker, 1973 อ้างถึงใน เสกสัน เครือคำ, 2558) ซึ่งได้นำหลัก
แนวคิดทั้งหมดของทฤษฎีการคบหาสมาคม (Differential association) ที่แตกต่างมาขยายให้มีความ
ครอบคลุมและเหมาะสมกับการเปลี ่ยนแปลงทางสังคมมากขึ ้น การคบหาสมาคมที ่แตกต่างเป็น
กระบวนการที ่บุคคลเข้าไปมีการคลุกคลีกับคนอื่น โดยจะมีการเรียนรู ้เกี ่ยวกับการกำหนดมุมมอง 
(Definition) ซึ่งเป็นกระบวนการแลกเปล่ียนความเช่ือและทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมท่ีจะแสดงออกว่า จะ
เป็นแบบท่ีชอบด้วยกฎหมายหรือแบบท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย กระบวนการเรียนรู้นี้เป็นการเรียนรู้จากกลุ่ม
คนท่ีอยู่ใกล้สามารถสัมผัสได้โดยตรง เช่น สมาชิกในครอบครัว ญาติพี่น้อง และเพื่อน และท่ีปรากฏตามส่ือ
ต่าง ๆ กลุ่มคนเหล่านี้เป็นแหล่งที่จะถ่ายทอด ความเชื่อและมุมมองต่าง ๆ รวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจและ
เป็นตัวอย่างสำหรับการเลียนแบบหรือทำตามด้วย  
 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมมีตัวแปรท่ีมักจะใช้ในการทดสอบทฤษฎีนี้ คือ กลุ่มเพื่อน (Peer group) 
ท้ังนี้เนื่องจากผู้ท่ีมีพฤติกรรมกระทำผิด ส่วนใหญ่นั้นเป็นกลุ่มวัยรุ่นซึ่งจะใช้เวลาส่วนใหญ่นอกบ้านกับเพื่อน
มากกว่าการอยู่กับครอบครัว ในช่วงวัยนี้จึงเป็นวัยที่เพื่อนนั้นจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลค่อนข้างท่ี
จะมาก ซึ่งจะเห็นได้จากการท่ีวัยรุ่นนั้นจะขอเพื่อนมากกว่าเช่ือพ่อแม่หรือคนอื่น ๆ ดังนั้น ตามหลักการของ
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของเอเคอร์กลุ่มเพื่อนจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมอาชญากรรมของ
บุคคล โดยคนที่มีเพื่อนเป็นพวกท่ีมีพฤติกรรมอาชญากรรม แล้วบุคคลนั้นมีโอกาสที่จะกลายเป็นคนที่มี
พฤติกรรมอาชญากรรมไปด้วย 

4.4 ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic theory)  
เสกสัน เครือคำ (2558) ทฤษฎีอาชญาวิทยาแนวจิตวิทยามุ่งค้นหาสาเหตุของอาชญากรรมที่เกิด

จากสิ่งที่อยู่ภายในร่างกายมนุษย์ โดยเน้นไปที่ปัจจัยทางด้านจิตใจของบุคคลเป็นปัจจัยหลัก นักอาชญา
วิทยาแนวจิตวิทยาที่ได้รับการยกย่องและเป็นที่รู้จักมากที่สุดคนหนึ่ง คือ ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund 
Freud) เจ้าของทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic theory) หลักการพื้นฐานของทฤษฎีจิตวิเคราะห์คือ 
พฤติกรรมของมนุษย์ส่วนมากเกิดจากพลังทางจิตภาคและชีวภาคหรือจิตใต้สำนึก ตามทฤษฎีนี้โครงสร้าง
ภายในจิตใต้สำนึกของบุคคลธรรมดาท่ัวไปมีองค์ประกอบอยู่ด้วยกัน 3 ส่วน คือ 1. อิด (ld)  2. อัตตา (Ego) 
3. อภิอัตตา (Superego) จะมีพัฒนาการทำงานของ อิด อัตตา และ อภิอัตตา เป็นไปตามลำดับขั้นตอน
ต้ังแต่วัยเด็กจนโต หากมีการพัฒนาท่ีผิดปกติจะเกิดการเสียสมดุลทำให้การทำงานของจิตใต้สำนึกนั้นเสียไป 
นำไปสู่การมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน จากหลักการทำงานของอิด อัตตา และอภิอัตตา ซึ่งเป็นองค์ประกอบ
ภายในจิตใต้สำนึกของบุคคล สามารถสรุปได้ว่า พฤติกรรมเบ่ียงเบนต่าง ๆ ท่ีถูกแสดงออกมานั้นเป็นส่ิงท่ีบ่ง
บอกถึงความไม่สมดุลกันระหว่าง อิด อัตตา และอภิอัตตา ซึ่งความไม่สมดุลนี้มักจะเกิดขึ้นจากการมีปัญหา
ด้านการพัฒนาจิตใจในวัยเด็ก ดังนั้นปัจจัยที่มีส่วนสำคัญมากที่สุดก็คือ ครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดซูึ่ง
จะมีผลต่อการพัฒนาของอภิอัตตาเป็นส่วนใหญ่ โดยทฤษฎีจิตวิเคราะห์จะเน้นไปที่ความผิดปกติของการ
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พัฒนาของอภิอัตตา ซึ่งหากมีอภิอัตตาที่แข็งแรงมากไปก็จะทำให้เป็นคนที่เก็บกดหรือหวาดระแวง แต่ถ้ า
หากมีอภิอัตตาท่ีอ่อนแอซึ่งอาจจะเกิดได้ท้ังจากการท่ีขาดความรักความอบอุ่นและการได้รับความรัก ความ
อบอุ่นมากจนเกิน เช่น การตามใจมากเกินไปของพ่อแม่จนเด็กไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูก  การได้รับตัวอย่างผิด 
ๆ จากพ่อแม่ เป็นต้น ก็จะทำให้กลายเป็นคนท่ีไม่มีความรู้สึกผิดชอบช่ัวด ี
5. กรอบแนวคิดงานวิจยั 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท้ัง 24 เรื่อง มาประยุกต์เป็นกรอบ
แนวคิดสำหรับงานวิจัย ดังแสดงในภาพท่ี 1  

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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6. ผลการศึกษา 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการกล่ันแกล้งในโลกออนไลน์ 
              จากงานวิจัยท่ีได้จากการสืบค้น 

งานวิจัยท่ี
เก่ียวข้อง 

ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยครอบครัว ปัจจัยทางสังคม 
ปัจจัยด้าน
จิตวิทยา 

ปัจจัยเทคโนโลยี 
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 อา
ยุ 

 ทัศ
นค

ติต
่อพ

ฤต
ิกร

รม
กล

ั่นแ
กล

้ง 
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1. Yun-yin Huang 
et al.  (2010) /                 / 

2. Nanthanat 
Songsiri (2010) /  /    / /   /       / 

3. Faye Mishna et 
al. (2012)  / /      / /        / 

4. Sameer 
Hinduja et al. 
(2013) 

        /     /   /  

5. Sigal Eden et 
al. (2014)     /      / /  /     

6. Francisco et al. 
(2015)          /  / /  /    

7. บารเมษฐ์ ดวง
เพชร (2016)      /   / /   /    /  

8. Hosein 
Jafarkarimi  
(2017) 

 / /                

9. Zsa Tajol 
Asanan  (2017) / / /           /     

10. รัตติยา ดีน้ำจืด 
(2017)   /         /    /   

11. Muhammad 
Shawal et al. 
(2017) 

  /   / /            

12. วรพงษ์ วิไล 
(2018)   /                

13. Elisa 
Larrañaga et al. 
(2018) 

         / / / /      

14. สรานนท์ อิน
ทนนท์ (2018)          /         

15. ปองกมล สุรัตน์ 
(2018)   /        /  /      

16. หทัยภัทร โอ
สุวรรณ (2019)    / /       /       
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งานวิจัยท่ี
เก่ียวข้อง 

ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยครอบครัว ปัจจัยทางสังคม 
ปัจจัยด้าน
จิตวิทยา 
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17. Kırcaburun et 
al. (2019)          /  /  /     

18. Akmar Hayati 
et al. (2020) / / /  / /    /  /  / /    

19. Carolina 
Yudes et al. 
(2020) 

     /    /  /     / / 

20. Kyung Im 
Kang et al. (2020) /  /   / / / /   /     / / 

21. Jinping Zhong 
et al. (2021)   /         /      / 

22. Antonio 
Tintori et al. 
(2021) 

    /  /   / /    /    

23. วีรวิชญ์ เลิศ
รัตน์ธำรงกุล (2021)          /   /    / / 

24. Baris Cagirkan 
et al. (2021)         /  /      /  

สรุปจำนวน
งานวิจัย 

5 4 11 1 4 5 4 2 5 10 6 9 5 5 3 1 6 7 

 

7. อภิปรายผล 
จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบท่ีศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการกระทำ

ความผิดเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ โดยคัดเลือกจากงานวิจัยต่างประเทศและในประเทศไทย 
กลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มนักเรียนและนักศึกษามหาวิทยาลัย ผู้วิจัยทำการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์
ออนไลน์ต่างประเทศและในประเทศไทยท่ีได้รับการยอมรับ จำนวน 4 ฐานข้อมูล ได้แก Springer, Thailis, 
Science Direct และ Research Gateway โดยทำการสืบคนขอมูลงานวิจัยตั้งแต่ป พ.ศ.2553 ถึงปี พ.ศ.
2564 หรือปี ค.ศ.2010 ถึงปี ค.ศ.2021 ผู้วิจัยพบงานวิจัยท่ี เกี่ยวของกับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
กระทำความผิดเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ 24 เรื่อง จากการสังเคราะห์งานวิจัยทั้งหมดผู้วิจัย
สามารถสรุปปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการกระทำความผิดเกี่ยวกับการกล่ันแกล้งในโลกออนไลน์ ได้ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยข้อที่ 1 การสังเคราะห์ปัจจัยจากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการ
กระทำความผิดเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ โดยมีปัจจัยหลัก 5 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล 
ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านจิตวิทยา และปัจจัยด้านเทคโนโลยี ประกอบไปด้วยปัจจัย
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ย่อยทั้ง 18 ปัจจัย ได้แก่ 1. ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ทัศนคติและการรับรู้พฤติกรรมการ
กลั่นแกล้ง ผลสัมฤทธิ์การเรียน และความภาคภูมิใจในตนเอง 2. ปัจจัยด้านครอบครัว ประกอบด้วย การ
เลี้ยงดูจากครอบครัว ความรุนแรงในครอบครัว และสถานะการเงินของครอบครัว 3. ปัจจัยด้านสังคม 
ประกอบด้วย การคบหาคนที่มีพฤติกรรมกลั่นแกล้ง ความขัดแย้งในชีวิตจริงที่อยากแก้แค้น และความ
ผูกพันและการสนับสนุนทางสังคม 4. ปัจจัยด้านจิตวิทยา ประกอบด้วย ความสนุกสนาน ความเหงาและ
รู้สึกโดดเดี่ยว และอารมณ์เชิงลบ 5. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย ความเป็นนิรนาม การเข้าถึงง่าย
ของอินเตอร์เน็ต ระยะเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ต และการเปิดรับส่ือท่ีมีความรุนแรง 

เมื ่อพิจารณาปัจจัยย่อยทั้ง 18 ปัจจัย พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการกระทำความผิด
เกี่ยวกับการกล่ันแกล้งในโลกออนไลน์ท่ีมีระดับความถี่ของงานวิจัยสูงสุด 5 อันดับแรก โดยเรียงลำดับมาก
ไปน้อย ได้แก่ ทัศนคติและการรับรู้พฤติกรรมการกล่ันแกล้ง (11 งานวิจัย) ความขัดแย้งในชีวิตจริงท่ีอยาก
แก้แค้น (10 งานวิจัย) อารมณ์เชิงลบ (9 งานวิจัย) ระยะเวลาในการใช้อินเตอร์เน็ต (7 งานวิจัย) และความ
เข้าถึงง่ายของอินเตอร์เน็ต (7 งานวิจัย) ตามลำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่างานวิจัยส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับ
การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทัศนคติและการรับรู้พฤติกรรมการกล่ันแกล้ง  

จากการศึกษาสามารถสังเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการกล่ันแกล้งในโลกออนไลน์ของกลุ่ม
นักเรียนและนักศึกษา โดยสามารถสรุปตามบริบทแต่ละประเทศได้ดังต่อไปนี้ 

7.1 ปัจจัยด้านส่วนบุคคล  

7.1.1 เพศ  ปัจจัยเพศที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ บริบทนี้พบใน
งานศึกษาของประเทศเกาหลี (Kyung Im Kang et al., 2020) ประเทศไต้หวัน (Yun-yin Huang & Chien 
Chou, 2010) และประเทศมาเลเซีย (Zsa Zsa Tajol Asanan, 2017; Akmar Hayati Ahmad Ghazali, 
2020) เนื่องจากเพศเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมความก้าวร้าวและอาจส่งผลทำให้เกิด
การกล่ันแกล้งในหมู่วัยรุ่นประเภทต่าง ๆ รวมถึงการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ โดยเพศชายนั้นมีบุคลิกท่ี
เข้มแข็ง และมีพฤติกรรมท่ีผันผวนมากกว่าเพศหญิงจึงส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับผู้อื่นซึ่งนำไปสู่การกล่ัน
แกล้งทางออนไลน์ ท่ีพบว่า เพศชายเหล่านี้มีการดำเนินกิจกรรมการกล่ันแกล้งในโลกออนไลน์เพราะเห็นว่า
เป็นโอกาสท่ีทำให้พวกเขาจะมีความโดดเด่นได้รับความสนใจและความนิยมจากสังคม    

นอกจากนี้งานศึกษาของประเทศสเปน (Elisa Larrañaga, 2018) และประเทศแคนาดา 
(Faye Mishna, 2012) พบว่า ปัจจัยเพศนั้นไม่ว่าเพศชายและเพศหญิงในหมู่วัยรุ่นมีแนวโน้มท่ีมีพฤติกรรม
การกล่ันแกล้งทางออนไลน์ท่ีเท่า ๆ กัน จากการกล่ันแกล้งในโลกออนไลน์ไม่มีรูปแบบทางกายภาพและไม่มี
การสัมผัสเจอตัวจริง ทำให้บริบทเพศมีความเท่าเทียมกันในการกลั่นแกล้ง และวิธีการนี้ถือว่าเป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในการแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวทางออนไลน์มากขึ้น ดังนั้นพื้นท่ีในโลกออนไลน์จึง
เป็นวิธีการเพิ่มเติมแก่ผู้หญิงในแสดงออกความก้าวร้าวโดยไม่ต้องใช้ความรุนแรงทางกายภาพ   

7.1.2 อายุ ปัจจัยอายุท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการกล่ันแกล้งในโลกออนไลน์ บริบทนี้พบในงาน
ศึกษาของประเทศมาเลเซีย (Zsa Zsa Tajol Asanan et al.,2017; Hosein Jafarkarimi et al.,2017) 
พบว่า อายุเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ในการเลือกเหยื่อ นอกจากนี้งานศึกษาของ
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ประเทศแคนาดา (Faye Mishna, 2012) ประเทศสเปน (Elisa Larrañaga, 2018) และประเทศมาเลเซีย 
(Akmar Hayati Ahmad Ghazali, 2020) พบว่าเมื่อผู้กระทำมีอายุที่มากขึ้นส่งผลให้มีโอกาสน้อยที่จะมี
พฤติกรรมการกระทำความผิดเกี่ยวกับการกล่ันแกล้งในโลกออนไลน์น้อยกว่าเมื่อเทียบกับผู้ท่ีอายุน้อยกว่า 
เหตุเพราะอายุมักเกี่ยวข้องกับวุฒิภาวะ การเติบโตอย่างชาญฉลาดและมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นตามอายุ 
ดังนั้นแนวโน้มท่ีจะมีพฤติกรรมการกระทำความผิดเกี่ยวกับการกล่ันแกล้งในโลกออนไลน์จึงมีแนวโน้มท่ีจะ
ลดลงตามอายุ 

7.1.3 ทัศนคติและการรับรู ้ต่อพฤติกรรมกลั ่นแกล้ง ปัจจัยทัศนคติและการรับรู ้ต่อ
พฤติกรรมกลั่นแกล้งที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์  บริบทนี้พบในงานศึกษาของ
ประเทศไทย (วรพงษ์ วิไล, 2018; Nanthanat Songsiri, 2010; รัตติยา ดีน้ำจืด, 2017; ปองกมล สุรัตน์, 
2018) ประเทศมาเลเซีย (Akmar Hayati et al.,2020; Zsa Tajol Asanan, 2017; Hosein Jafarkarimi, 
2017; Muhammad Shawal et al., 2017) ประเทศแคนาดา (Faye Mishna, 2012) ประเทศเกาหลี 
(Kyung Im Kang et al., 2020) และประเทศจีน (Jinping Zhong et al.,2021)  พบว่า ทัศนคติของบุคคล
เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญในการคาดการณ์ความเป็นไปได้ที่จะมีการแสดงออกทางพฤติกรรมที่แท้จริงของบุคคล
ได้  อีกท้ังผู้ท่ีมีความขัดแย้งในพื้นท่ีจริงมักมีทัศนคติเชิงบวก เพราะมองว่าเหยื่อสมควรได้รับผลจากกระทำ
นี้ และยังมองว่าเป็นความสนุกสนาน ดังนั้นจึงก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ว่าพึง
กระทำได้ มองว่าสิ่งที่กระทำไปนั้นไม่เป็นความผิด แค่ทำเพื่อความสนุกสนานคึกคะนองตามวัย โดยไม่ได้
คำนึงถึงผลกระทบท่ีตามมา  

7.1.4 ผลสัมฤทธิ์การเรียน ปัจจัยผลสัมฤทธิ์การเรียนท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการกล่ันแกล้งใน
โลกออนไลน์ บริบทนี้พบในงานศึกษาของประเทศไทย (หทัยภัทร โอสุวรรณ, 2019) พบว่า ผู้ท่ีมีผลสัมฤทธิ์
การเรียนต่ำมักจะมีพฤติกรรมการกล่ันแกล้งทางอินเทอร์เน็ตมากกว่าผู้ท่ีมีผลการเรียนดี เนื่องจากการเรียน
และผลสัมฤทธิ์การเรียนมีความสำคัญในชีวิตของวัยรุ ่นและเป็นเป้าหมายสูงสุดที่เกี่ยวข้องกับชีวิตใน
โรงเรียนและมหาวิทยาลัย จึงทำให้นักเรียนและนักศึกษามักได้รับความกดดันทางวิชาการอย่างมา ก
โดยเฉพาะจากครอบครัว เมื่อผลสัมฤทธิ์การเรียนไม่เป็นไปด่ังตามท่ีคาดหมายจึงทำให้ผู้ท่ีมีผลสัมฤทธิ์การ
เรียนต่ำแสดงพฤติกรรมกล่ันแกล้งต่อผู้อื่น  

นอกจากนี้งานศึกษาของประเทศไต้หวัน (Yun-yin Huang & Chien Chou, 2010) พบว่า 
ปัจจัยผลสัมฤทธิ์การเรียนไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการกระทำความผิดเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ 
เนื่องจากผลสัมฤทธิ์การเรียนไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ใด ๆ ในชีวิตประจำวันและชั้นเรียน ดังนั้น 
เหตุนี ้ควรมีปัจจัยอื่นที่เกี ่ยวข้องต่อพฤติกรรมการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์  นอกเหนือจากปัจจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

7.1.5 ความภาคภูมิใจในตนเอง ปัจจัยความภาคภูมิใจในตนเองท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการ
กล่ันแกล้งในโลกออนไลน์ บริบทนี้พบในงานศึกษาของประเทศมาเลเซีย (Akmar Hayati Ahmad Ghazali 
et al., 2020) และประเทศอิสราเอล (Sigal Eden et al.,2014) พบว่าบุคคลมีความนับถือตนเองสูงขึ้น
เท่าใดบุคคลนั้นก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมการกลั่นแกล้งทางออนไลน์มากขึ้น ผลมาจากมีความมั่นใจ
และภาคภูมิใจในตนเองสูง ทำให้พวกเขากล้าท่ีจะเปิดเผยตัวตนในขณะท่ีกล่ันแกล้งทางออนไลน์ นอกจากนี้
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งานศึกษาของประเทศอิตาลี (Antonio Tintori et al., 2021) และประเทศไทย (หทัยภัทร โอสุวรรณ, 
2019) พบว่า หากบุคคลมีความภาคภูมิใจในตนเองต่ำนั้น มีแนวโน้มท่ีจะมีส่วนร่วมในการแสดงพฤติกรรม
การกลั่นแกล้งทางออนไลน์ เพราะรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่ากว่าผู้อื่นในหลายด้าน ได้แก่ การเรียน ความคิด 
และกีฬา จึงส่งผลให้แสดงพฤติกรรมด้านลบออกมา เริ่มมีความคิดเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่น เมื่อไม่อยาก
ให้ผู้อื่นได้ดีไปกว่าตนเอง ทำให้มีเรื่องการใช้ความรุนแรงเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงพฤติกรรมการกล่ันแกล้ง
ในโลกออนไลน์  

 

 

 
ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการกล่ันแกล้งในโลกออนไลน์ 
           ของนักเรียนและนักศึกษา 

 

จากภาพที่ 1 แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการกลั่นแกล้งใน
โลกออนไลน์ของนักเรียนและนักศึกษา ท้ัง 5 ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ทัศนคติและการรับรู้พฤติกรรมการ
กลั่นแกล้ง ผลสัมฤทธิ์การเรียน และความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งปัจจัยเพศส่งผลให้ เกิดอารมณ์เชิงลบ 
โดยเฉพาะเพศชายที่มีอารมณ์ก้าวร้าวและอาจส่งผลทำให้เกิดการกลั่นแกล้งในหมู่วัยรุ่นประเภทต่าง ๆ 
รวมถึงปรากฏการณ์ของการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ ปัจจัยอายุนั้นบ่งชี้ถึงช่วงวัยรุ่นจึงมีความคึกคะนอง 
กระทำไปเพราะความสนุกสนานซึ่งส่งผลต่อทัศนคติที่มองว่าเป็นเรื่องความสนุกตามประสาวัยรุ่นจึงเป็น
เรื่องปกติในกระทำการกลั่นแกล้งซึ่งไม่รู้สึกผิดที่ได้กระทำลงไป ปัจจัยทัศนคติและการรับรู้ต่อพฤติกรรม
กล่ันแกล้งนั้นได้รับมาจากปัจจัยความขัดแย้งในชีวิตจริงท่ีอยากแก้แค้นส่งผลให้มีทัศนคติท่ีว่าเหยื่อสมควร
แล้วที่จะได้รับผลจากการกระทำ อีกทั้ง ความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงจากสื่อที่ปรากฏ การท่ี
บุคคลเห็นความรุนแรงจนเคยชินส่งผลต่อทัศนคติมองว่าเป็นเรื ่องปกติและทำให้เกิดพฤติกรรมการ
ลอกเลียนแบบ และปัจจัยความภาคภูมิใจในตนเองนั้นแบ่งเป็น 2 แบบ คือ 1. หากบุคคลมีความนับถือ
ตนเองสูงขึ้นเท่าใด บุคคลนั้นจะมีความมั่นใจและมองว่าผู้อื่นด้อยค่ากว่าตน จะส่งผลให้บุคคลนั้นกล้าท่ี
กระทำการกลั่นแกล้งผู้อื่นโดยไม่รู้สึกผิด และ 2. บุคคลมีความภาคภูมิใจในตนเองต่ำรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่า
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กว่าผู้อื่นในหลายด้านเกิดเป็นอารมณ์เชิงลบท่ีรู้สึกอิจฉาริษยาเพื่อน ไม่อยากให้ผู้อื่นได้ดีไปกว่าตนเองส่งผล
ให้แสดงพฤติกรรมด้านลบออกมา ซึ่งรวมถึงการกล่ันแกล้งในโลกออนไลน์ด้วย 

7.2 ปัจจัยด้านครอบครัว  
7.2.1 รูปแบบการเลี้ยงดูจากครอบครัว ปัจจัยรูปแบบการเล้ียงดูจากครอบครัวท่ีส่งผลต่อ

พฤติกรรมการกล่ันแกล้งในโลกออนไลน์ บริบทนี้พบในงานศึกษาของประเทศเกาหลี (Kyung Im Kang et 
al., 2020) ประเทศไทย (บารเมษฐ์ ดวงเพชร , 2016) ประเทศมาเลเซีย (Akmar Hayati et al.,2020; 
Muhammad Shawal et al., 2017) ประเทศสเปน (Carolina Yudes et al., 2020) เนื ่องจากรูปแบบ
การเล้ียงดูจากครอบครัวที่มีความกดดัน มีกฎระเบียบมากเกินไป ทำให้กลุ่มนักเรียนและนักศึกษามหาลัยมี
ความรู้สึกเหมือนถูกบังคับถูกกดดันในเรื่องประสบความสำเร็จในการเรียนจึงนำมาซึ่งความกดดันในการใช้
ชีวิต และมีวิธีระบายความกดดันด้วยการแสดงพฤติกรรมการกล่ันแกล้งและคุกคามทางออนไลน์ต่อผู้อื่น  

7.2.2 ความรุนแรงในครอบครัว ปัจจัยความรุนแรงในครอบครัวที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
กลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ บริบทนี้พบในงานศึกษาของประเทศเกาหลี (Kyung Im Kang et al., 2020) 
ประเทศไทย (Nanthanat Songsiri, 2010) ประเทศมาเลเซีย(Muhammad Shawal et al., 2017) และ
ประเทศอิตาลี (Antonio Tintori et al.,2021)  พบว่าการที่บุคคลเห็นพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงคน
ภายในครอบครัว โดยเฉพาะผู้ท่ีถูกดุด่าด้วยถ้อยคำหยาบใช้กำลังในการลงโทษ ทำให้นักเรียนและนักศึกษา
ท่ีอยู่ในวัยแห่งการเรียนรู้และลอกเลียนแบบพฤติกรรม มองว่าครอบครัวจึงเป็นต้นแบบแรกของการเรียนรู้
ของพวกเขา หากนักเรียนได้รับค่านิยมการใช้ความรุนแรงจากครอบครัว ส่งผลต่อทัศนคติท่ีอาจคิดว่าการใช้
ความรุนแรงเป็นเรื่องปกติ เด็กจะมีการจดจำและเลียนแบบพฤติกรรมดังกล่าวมากระทำต่อผู้อื่นในท่ีสุด  

7.2.3 สถานะการเงินของครอบครัว ปัจจัยสถานะการเงินของครอบครัวที ่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการกล่ันแกล้งในโลกออนไลน์ บริบทนี้พบในงานศึกษาของประเทศเกาหลี (Kyung Im Kang et 
al., 2020) และประเทศไทย (Nanthanat Songsiri, 2010) พบว่า ครอบครัวที่มีรายได้สูงมากกว่า 50,000 
บาทต่อเดือน มักมีกำลังทรัพย์พอที่จะสนับสนุนให้นักเรียนและนักศึกษามีโอกาสเข้ าถึงเทคโนโลยีที่มี
ระดับสูงกว่าผู้ที่มีรายได้น้อย นอกจากนี้ สถานะการเงินของครอบครัวจะช่วยทำให้นักเรียนและนักศึกษา
เข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ง่าย อีกทั้ง สถานะการเงินของครอบครัวยังช่วยส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่ง
ทำให้ตนเองนั้นรู้สึกเหนือกว่าบุคคลอื่นและมองว่าผู้อื่นด้อยค่ากว่าตนเอง ปัจจัยเหล่านี้จึงกระตุ้นให้เกิด
พฤติกรรมการกล่ันแกล้งในโลกออนไลน์  
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รูปภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านครอบครัวกับพฤติกรรมการกล่ันแกล้งในโลกออนไลน์ของ 
               นักเรียนและนักศึกษา 

จากภาพท่ี 2 แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านครอบครัวกับพฤติกรรมการกล่ันแกล้งใน
โลกออนไลน์ของนักเรียนและนักศึกษา ทั้ง 3 ประกอบไปด้วย การเลี้ยงดูจากครอบครัว ความรุนแรงใน
ครอบครัว และสถานะการเงินของครอบครัว ซึ่งปัจจัยรูปแบบการเล้ียงดูจากครอบครัวมีความสำคัญอย่าง
มากเพราะสามารถหล่อหลอมเกิดเป็นอารมณ์เชิงลบได้อย่างหลากหลายส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน 
เช่น หากถูกเล้ียงด้วยวความกดดันจะทำให้รู้สึกเหมือนโดนบังคับ หรือหากเล้ียงดูแบบเข้มงวดกวดขันและ
ใช้อำนาจข่มขู่มากเกินไป หรือถูกกดดันในเรื่องประสบความสำเร็จในการเรียน อาจทำให้เด็กกลัวและมีการ
เก็บกดอารมณ์ และเกิดวิธีการระบายอารมณ์ความกดดันด้วยการแสดงพฤติกรรมการกลั่นแกล้งและ
คุกคามทางออนไลน์ต่อผู้อื่น ปัจจัยความรุนแรงในครอบครัวด้วยวัยแห่งการเรียนรู้และซึมซับต่อพฤติกรรม 
ครอบครัวจึงเป็นต้นแบบแรกของการเรียนรู้จึงทำให้นักเรียนและนักศึกษาได้รับค่านิยมการใช้ความรุนแรง
จากครอบครัว ส่งผลต่อทัศนคติท่ีอาจคิดว่าการใช้ความรุนแรงเป็นเรื่องปกติหรือเคยชินท่ีจะใช้ความรุนแรง 
และปัจจัยสถานะการเงินของครอบครัว ครอบครัวที่มีรายได้สูงมักมีกำลังทรัพย์พอท่ีจะสนับสนุนให้นักเรียน
และนักศึกษามีโอกาสเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ง่ายและยังช่วยส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งทำให้ตนเอง
นั้นรู้สึกเหนือกว่าบุคคลอื่นและมองว่าผู้อื่นด้อยค่ากว่าตนเอง ปัจจัยเหล่านี้จึงกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการ
กล่ันแกล้งในโลกออนไลน์ 

7.3 ปัจจัยด้านทางสังคม  
7.3.1 การคบหาคนที่มีพฤติกรรมกลั่นแกล้ง ปัจจัยการคบหาคนท่ีมีพฤติกรรมกล่ันแกล้ง

ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการกล่ันแกล้งในโลกออนไลน์ บริบทนี้พบในงานศึกษาของประเทศเกาหลี (Kyung Im 
Kang et al., 2020)  ประเทศแคนาดา  (Faye Mishna et al., 2012) ประเทศไทย (บารเมษฐ์ ดวงเพชร, 
2016) ประเทศสหรัฐอเมริกา (Sameer Hinduja, 2013)  และประเทศตรุกี (Baris Cagirkan et al., 
2021) พบว่า เนื่องจากในระหว่างการเติบโตและกระบวนการขัดเกลาทางสังคม กลุ่มนักเรียนและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยจะสังเกตพฤติกรรมจากบุคคลใกล้ชิด โดยเฉพาะกลุ่มเพื่อน จึงมีผลมากขึ้นในการกำหนด
ทัศนคติและการรับรู้ของพฤติกรรมการกล่ันแกล้งในโลกออนไลน์ ท้ังยังลอกเลียนพฤติกรรมเบ่ียงเบนและมี
การสนับสนุนจากเพื่อน เพื่อนมักมีส่วนให้ความช่วยเหลือในการแก้แค้นเพื่อเอาคืนซึ่งต่างให้การสนับสนุน
ในการกล่ันแกล้งและคุกคามในโลกออนไลน์ 
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7.3.2 ความขัดแย้งในชีวิตจริงที่อยากแก้แค้น ปัจจัยความขัดแย้งในชีวิตจริงที่อยากแก้
แค้นที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ บริบทนี้พบในงานศึกษาของประเทศแคนาดา 
(Faye Mishna et al., 2012)   ประเทศไทย (บารเมษฐ์ ดวงเพชร, 2016; วีรวิชญ์ เลิศรัตน์ธำรงกุล, 2021; 
สรานนท์ อินทนนท์, 2018) ประเทศตรุกี Kırcaburun et al., 2019) ประเทศโปตุเกส (Francisco et al., 
2015)  ประเทศสเปน (Elisa Larrañaga, 2018; Carolina Yudes et al., 2020) ประเทศมาเล เซีย 
(Akmar Hayati Ahmad Ghazali et al., 2020) และประเทศอิตาลี (Antonio Tintori et al., 2021) 
พบว่าเหตุการณ์ท่ีบ่งช้ีถึงพฤติกรรมการกล่ันแกล้งทางออนไลน์มักมีจุดเริ่มต้นมาจากเหตุการณ์ความขัดแย้ง
หรือปัญหาความสัมพันธ์จากสถานศึกษาในชีวิตจริง ดังนั้นโลกออนไลน์จึงช่วยเปิดโอกาสให้นักเรียนและ
นักศึกษามหาวิทยาลัยขยายพื้นที่การกลั่นแกล้งจากสถานศึกษาแบบดั้งเดิม ๆ นำไปสู่พฤติกรรมการกล่ัน
แกล้งทางโลกออนไลน์ ทั้งนี้ผู้มีพฤติกรรมการกลั่นแกล้งทางออนไลน์มักเคยเป็นเหยื่อผู้ถูกกระทำการกล่ัน
แกล้งในพื้นที่ชีวิตจริงมาก่อน จึงเลือกที่จะกระทำการแก้แค้นเอาคืนโดยอาศัยการกลั่นแกล้งทางโลก
ออนไลน์มาเป็นเครื่องมือ  

7.3.3 ความผูกพันและการสนับสนุนทางสังคม ปัจจัยความผูกพันและการสนับสนุนทาง
สังคมท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ บริบทนี้พบในงานศึกษาของประเทศประเทศ
อ ิสราเอล (Sigal Eden et al., 2014) ประเทศตร ุก ี  (Baris Cagirkan et al.,2021)  ประเทศอ ิตาลี 
(Antonio Tintori et al., 2021) ประเทศไทย (ปองกมล สุร ัตน์ , 2018; Nanthanat Songsiri, 2010) 
ประเทศสเปน (Elisa Larrañaga et al., 2018) พบว่ากลุ่มนักเรียนและนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ได้รับการ
สนับสนุนทางสังคมต่ำ ความสามารถความมั่นใจในตนเองก็จะยิ่งลดลง ทำให้เกิดความเหงารู้สึกโดดเดี่ยว
และสัมผัสกับรู้สึกเป็นอยู่ท่ีค่อนข้างต่ำ ส่งผลให้มีแนวโน้มใช้ความรุนแรงพฤติกรรมการกลั่นแกล้งทาง
ออนไลน์มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กท่ีไม่ได้รับการยอมรับจากเพื่อน ดังนั้นเพื่อต้องการเป็นจุดเด่นและ
ได้รับความสนใจจากครูและเพื่อน ๆ จนบางครั้งก็อาจเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนต่างจากเด็กปกติทั่วไปทำให้
ไม่เป็นท่ียอมรับขัดกับสังคม อาทิเช่น ชอบทะเลาะวิวาท ชกต่อย ก้าวร้าว รวมถึงพฤติกรรมการกล่ันแกล้ง
ในโลกออนไลน์เพียงเพื่อให้คนอื่นสนใจตนและยอมรับตนเองเท่านั้น 

 

 

ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านทางสังคมกับพฤติกรรมการกล่ันแกล้งในโลกออนไลน์ 
           ของนักเรียนและนักศึกษา 
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จากภาพท่ี 3 แสดงให้เหน็ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านทางสังคมกับพฤติกรรมการกล่ันแกล้งใน
โลกออนไลน์ของนักเรียนและนักศึกษา ท้ัง 3 ประกอบไปด้วย การคบหาคนท่ีมีพฤติกรรมกล่ันแกล้ง ความ
ขัดแย้งในชีวิตจริงที่อยากแก้แค้น และความผูกพันและการสนับสนุนทางสังคม ซึ่งปัจจัยการคบหาคนที่มี
พฤติกรรมกลั่นแกล้ง โดยกลุ่มเพื่อนนั้นมีผลมากในการกำหนดทัศนคติ ทั้งยังมีการลอกเลียนพฤติกรรม
เบี่ยงเบนจากเพื่อน มองว่าได้กระทำการกลั่นแกล้งผู้อื่นร่วมกับเพื่อนนั้นเป็นเรื่องที่สนุกและทำไปเพราะ
ความคึกคะนองตามวัยในคุกคามผู้อื่นในโลกออนไลน์ ในส่วนปัจจัยความขัดแย้งในชีวิตจริงท่ีอยากแก้แค้น 
มักมีจุดเริ่มต้นมาจากเหตุการณ์ความขัดแย้งจากสถานศึกษาในชีวิตจริง ซึ่งโลกออนไลน์จึงช่วยเปิดโอกาส
ให้ขยายพื้นที่การกลั่นแกล้งจากสถานศึกษาแบบดั้งเดิม ๆ ด้านกายภาพนำไปสู่พฤติกรรมการกลั่นแกล้ง
ทางโลกออนไลน์ ท้ังนี้ผู้มีพฤติกรรมการกล่ันแกล้งทางออนไลน์มักเคยเป็นเหยื่อผู้ถูกกระทำการกล่ันแกล้ง
ในพื้นท่ีชีวิตจริงมาก่อน จึงเกิดอารมณ์เชิงลบอยากแก้แค้น เพื่อหลีกเล่ียงการปะทะด้านกายภาพจึงกระทำ
การกล่ันแกล้งผ่านโลกออนไลน์แทน และปัจจัยความผูกพันและการสนับสนุนทางสังคม เมื่อบุคคลนั้นได้รับ
การสนับสนุนทางสังคมต่ำ ความสามารถความมั่นใจในตนเองก็จะยิ่งลดลง ทำให้เกิดความเหงารู้สึกโดด
เดี่ยว ทำให้ต้องแสดงพฤติกรรมเบี่ยงเบนเพื่อต้องการเป็นจุดเด่นและได้รับความสนใจจากครูและเพื่อน ๆ 
อีกทั้ง ความเหงาและโดดเดี่ยวทำให้บุคคลนั้นต้องการเติมเต็มเวลาว่างจึงใช้สื่อสังคมเพื่อ สันทนาการ ๆ 
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีให้การโต้ตอบระหว่างผู้ใช้ซึ่งหากบ่อยครั้งอาจกลายเป็นสาเหตุท่ีทำให้เกิดการกล่ันแกล้ง
ในโลกออนไลน์ 

7.4 ปัจจัยด้านจิตวิทยา  
7.4.1 อารมณ์เชิงลบ ปัจจัยอารมณ์เชิงลบที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการกลั่นแกล้งในโลก

ออนไลน์ บริบทนี้พบในงานศึกษาของประเทศมาเลเซีย (Akmar Hayati et al., 2020) ประเทศตรุกี 
(Kırcaburun et al., 2019) ประเทศจีน (Jinping Zhong et al., 2021) ประเทศโปตุเกส (Francisco et 
al., 2015) ประเทศอิสราเอล (Sigal Eden et al., 2014) ประเทศไทย (หทัยภัทร โอสุวรรณ, 2019; รัตติ
ยา ดีน้ำจืด, 2017) ประเทศเกาหลี (Kyung Im Kang et al., 2020) และประเทศสเปน (Carolina Yudes 
et al., 2020; Elisa Larrañaga et al., 2018) พบว่า อารมณ์เชิงลบนั้น มีท้ังความรู้สึกโกรธ ความก้าวร้าว 
ความเศร้า ความเครียด ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า ความหึงหวง การแก้แค้น และพฤติกรรมต่อต้าน
สังคม ซึ่งอารมณ์เชิงลบท่ีหลากหลายเหล่านี้แสดงให้เห็นการควบคุมอารมณ์ ซึ่งมีผลต่อความสามารถในการ
เรียนรู้ ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและบุคลิกภาพของเด็ก ทั้งยังส่งผลต่อการแสดงอารมณ์ ส่งผลให้เด็ก
ต้องการมีการระบายอารมณ์ความรู้สึก โดยการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีก้าวร้าว พฤติกรรมการกล่ันแกล้ง
และพฤติกรรมท่ีใช้ความรุนแรงผ่านทางโลกออนไลน์ได้ 

7.4.2 ความคึกคะนองสนุกสนาน  ปัจจัยความคึกคะนองสนุกสนานท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม
การกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ บริบทนี้พบในงานศึกษาของประเทศประเทศไทย (บารเมษฐ์ ดวงเพชร , 
2016; ปองกมล สุรัตน์, 2018; วีรวิชญ์ เลิศรัตน์ธำรงกุล, 2021) ประเทศโปตุเกส (Francisco et al., 
2015) และประเทศสเปน (Elisa Larrañaga et al., 2018)  พบว่าแรงจูงใจพฤติกรรมกลั่นแกล้งของ
นักเรียนและนักศึกษามหาวิทยาลัย คือเพื่อความคึกคะนอง สนุกสนาน และความพึงพอใจเพราะรู้สึก
สนุกสนานท่ีได้กระทำเมื่อได้กลั่นแกล้งและคุกคามเหยื่อผ่านทางโลกออนไลน์ประกอบกับตนอยู่ในช่วง
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วัยรุ่นจึงมีความคึกคะนอง ทำไปโดยไม่ทันได้คิดและไม่คำนึงถึงความจริงของผลของการถูกกลั่นแกล้งทาง
อินเทอร์เน็ต จนเกิดเป็นพฤติกรรมความก้าวร้าวการกล่ันแกล้งทางออนไลน์  

7.4.3 ความเหงาและรู้สึกโดดเดี ่ยว ปัจจัยความเหงาและรู ้สึกโดดเดี ่ยวที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการกล่ันแกล้งในโลกออนไลน์ บริบทนี้พบในงานศึกษาของประเทศมาเลเซีย (Akmar Hayati et 
al., 2020; Zsa Tajol Asanan, 2017)  ประเทศสหรัฐอเมริกา (Sameer Hinduja et al., 2013) ประเทศ
อิสราเอล (Sigal Eden et al., 2014)  และประเทศตรุกี (Kırcaburun et al., 2019) พบว่า ความรู้สึกเหงา
เป็นภาวะที่บุคคลรู้สึกหดหู่ ขาดความผูกพัน ขาดการเช่ือมต่อจากสังคม และมีปัญหากับสังคมที่โรงเรียน 
โดยคนท่ีโดดเด่ียวมักจะมีแนวโน้มท่ีจะเป็นท้ังผู้กระทำและตกเป็นเหยื่อการกล่ันแกล้งในโลกออนไลน์สูงขึ้น 
เนื่องจากกลุ่มบุคคลท่ีรู้สึกเหงาและโดดเด่ียวมักจะทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเติมเต็มเวลาว่างและการท่องโลก
อินเทอร์เน็ตก็เป็นหนึ่งในนั้น บุคคลท่ีมีเพื่อนน้อยจะมีรู้สึกโดดเด่ียวและรู้สึกไม่ได้รับการยอมรับจากคนรอบ
ข้าง มักมีแนวโน้มท่ีจะเกี่ยวข้องกับการกล่ันแกล้งทางอินเทอร์เน็ตมากกว่าเด็กท่ีมีเพื่อนท่ีมีให้ความใส่ใจ  

 

ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านจิตวิทยากับพฤติกรรมการกล่ันแกล้งในโลกออนไลน์ 
            ของนักเรียนและนักศึกษา 
 

จากภาพที่ 4 แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านจิตวิทยา กับพฤติกรรมการกล่ันแกล้งใน
โลกออนไลน์ของนักเรียนและนักศึกษา ทั้ง 3 ประกอบด้วย ความสนุกสนาน ความเหงาและรู้สึกโดดเดี่ยว 
และอารมณ์เชิงลบ ซึ่งปัจจัยความสนุกสนานเกิดจากการท่ีได้ล้อเลียน เล่นสนุกกับการแกล้งเพื่อนอย่างไม่มี
ขอบเขต จนนำปสู่พฤติกรรมก้าวร้าว ประกอบกับบุคคลนั้นอายุอยู่ในช่วงวัยรุ่นจึงมีความสนุกคึกคะนองทำ
ไปไม่ทันได้คิด ปัจจัยความเหงาและรู้สึกโดดเด่ียวเป็นภาวะท่ีบุคคลรู้สึกหดหู่ ขาดความผูกพันการเช่ือมต่อ
จากสังคม หรือมีปัญหากับสังคมที่โรงเรียน ซึ่งคนที่โดดเดี ่ยวรู ้สึกเหงา ส่วนมากจะใช้เวลาท่องโลก
อินเทอร์เน็ตเพื่อหาเพื่อน พวกเขาก็จะยิ่งเผชิญกับความเสี่ยงหลายประการที่อาจนำไปสู่การเป็นผู้กระทำ
การกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ และปัจจัยอารมณ์เชิงลบ มีทั้งความรู้สึกโกรธ ความก้าวร้าว ความเศร้า 
ความเครียด ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า ความหึงหวง การแก้แค้น และพฤติกรรมต่อต้านสังคม ส่งผลให้
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เด็กต้องการมีการระบายอารมณ์ความรู้สึก โดยการแสดงออกทางพฤติกรรมที่ก้าวร้าว พฤติกรรมการกล่ัน
แกล้งและพฤติกรรมท่ีใช้ความรุนแรงผ่านทางโลกออนไลน์ได้ 

7.5 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 
7.5.1 ความเป็นนิรนาม ปัจจัยความเป็นนิรนามท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการกล่ันแกล้งในโลก

ออนไลน์ บริบทนี ้พบในงานศึกษาของประเทศโปตุเกส (Francisco et al., 2015) ประเทศมาเลเซีย 
(Akmar Hayati Ahmad Ghazali et al., 2020) และประเทศอิตาลี (Antonio Tintori et al., 2021) 
พบว่า ความเป็นนิรนามไม่เปิดเผยตัวตน ความสามารถปลอมตัวหรือการซ่อนเร้นทำให้เหยื่อไม่สามารถตาม
ตัวผู้กระทำได้เพราะไม่รู ้ว่าเป็นใคร สามารถกระตุ้นให้ผู้กระทำกล้าแสดงพฤติกรรมกลั่นแกล้งในโลก
ออนไลน์ เพราะพวกเขาไม่ต้องกลัวกับผลกระทบที่จะตามมาถึงตัว ดังนั้นการไม่เปิดเผยตัวเป็นหนึ่งใน
คุณสมบัติหลักท่ีผลักดันให้บุคคลมีส่วนร่วมในการกล่ันแกล้งทางอินเทอร์เน็ตเนื่องจากเหยื่อไม่ได้ตระหนักรู้
ถึงผู้กระทำผิดในสังคมโลกออนไลน์  

นอกจากนี ้งานศึกษาของประเทศไต้หวัน (Yun-yin Huang & Chien Chou, 2010) 
พบว่า ปัจจัยความเป็นนิรนามไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการกระทำความผิดเกี ่ยวกับการกลั่นแกล้งในโลก
ออนไลน์ เนื่องจากกลุ่มนักเรียนและนักศึกษามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่รู้จักตัวตนของผู้กระทำการกลั่นแกล้ง
ในโลกออนไลน์ เพราะการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์จะระบุชื่อบัญชีสำหรับผู้ใช้ซึ่งเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการ
กลั่นแกล้งทางออนไลน์โดยเหยื่อผู้ถูกกระทำสามารถติดตามตัวได้ อีกสาเหตุหนึ่งคือการกลั่นแกล้งในโลก
ออนไลน์มาจากการกล่ันแกล้งแบบตัวต่อตัวพื้นท่ีชีวิตจริงในสถานศึกษา การกล่ันแกล้งบนอินเทอร์เน็ตอาจ
เกิดขึ้นควบคู่ไปกับการกลั่นแกล้งแบบเดิม ๆ และเหยื่อผู้ถูกกระทำก็จะรู้จักตัวตนของผู้กระทำการกล่ัน
แกล้งเพียงแต่มีรูปแบบท่ีแตกต่างกัน  

7.5.2 ความรุนแรงที่ปรากฏผ่านทางสื่อ ปัจจัยความรุนแรงท่ีปรากฏผ่านทางส่ือท่ีส่งผล
ต่อการกล่ันแกล้งในโลกออนไลน์ บริบทนี้พบในงานศึกษาของประเทศไทย (รัตติยา ดีน้ำจืด, 2017) พบว่า 
ส่ือต่าง ๆ อิทธิพลความรุนแรงมาจากการเสพส่ือ ท้ังโทรทัศน์ คลิปวิดีโอ เกม หรือแม้แต่ส่ือสังคมออนไลน์ 
ถือเป็นแหล่งเผยแพร่พฤติกรรมความก้าวร้าวที่สำคัญ ทำให้นักเรียนและนักศึกษาเข้าถึงสื่อที่มีพฤติกรรม
ความรุนแรงและการใช้ถ้อยคำหยาบคายได้ง่ายและรวดเร็วต่อภาพและเสียงท่ีนักเรียนได้รับชมจากส่ือต่างๆ  
นอกจากจะปลูกฝังค่านิยมความรุนแรงแล้ว นักเรียนและนักศึกษานั้นอยู่ในวัยที่มีการเรียนรู้จึงส่งผลเกิด
การลอกเลียนแบบพฤติกรรมความรุนแรงได้อีกทางหนึ่ง ทำให้เด็กซึมซับเอาอารมณ์และพฤติกรรมความ
รุนแรงนั้นไว้กับตัวเอง จนกลายเป็นคนโมโหง่าย หงุดหงิด ก้าวร้าว อารมณ์ฉุนเฉียว นำไปสู่พฤติกรรมการ
กล่ันแกล้งคนท่ีอ่อนแอกว่า จนนำไปสู่ขยายพื้นท่ีการแสดงพฤติกรรมอารมณ์เชิงลบไปในโลกออนไลน์ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการกล่ันแกล้งในโลกออนไลน์  

7.5.3 การเข้าถึงง่ายของอินเตอร์เน็ต ปัจจัยการเข้าถึงง่ายของอินเตอร์เน็ตที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการกล่ันแกล้งในโลกออนไลน์ บริบทนี้พบในงานศึกษาของประเทศเกาหลี (Kyung Im Kang et 
al., 2020) ประเทศไทย (บารเมษฐ์ ดวงเพชร , 2016;  วีรวิชญ์ เลิศรัตน์ธำรงกุล , 2021) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Sameer Hinduja & Justin W. Patchin, 2013) ประเทศตรุกี (Baris Cagirkan et al., 
2021) และประเทศสเปน (Carolina Yudes et al., 2020) พบว่า การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตกับสมาร์ทโฟน
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เป็นส่ือหลักในการกล่ันแกล้งทางอินเทอร์เน็ตโดยมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงควบคู่ จากลักษณะเหล่านี้การ
เข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ง่ายจึงมีแนวโน้มท่ีจะทวีความรุนแรงและขยายเป็นวงกว้างได้มากขึ้นจากการท่ีจะเป็น
บุคคลใดก็ได้แค่มีความสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตก็สามารถเป็นผู้กระทำการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ได้
อย่างง่ายดาย  

7.5.4 ระยะเวลาในการใช้อินเตอร์เน็ต ปัจจัยระยะเวลาในการใช้อินเตอร์เน็ตท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการกล่ันแกล้งในโลกออนไลน์ บริบทนี้พบในงานศึกษาของประเทศจีน (Jinping Zhong et al., 
2021)  ประเทศเกาหลี (Kyung Im Kang et al., 2020) ประเทศไต้หวัน (Yun-yin Huang & Chien 
Chou, 2010) ประเทศสเปน (Carolina Yudes et al.,2020) ประเทศแคนาดา (Faye Mishna et al., 
2012)  และประเทศไทย (วีรวิชญ์ เลิศรัตน์ธำรงกุล , 2021; Nanthanat Songsiri ,2010) พบว่า การใช้
สมาร์ทโฟนในช่วงวันธรรมดาหรือวันหยุดสุดสัปดาห์ โดยเฉพาะปริมาณการท่องโลกอินเตอร์เน็ต 1-3 
ชั่วโมงขึ้นไปต่อวัน เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อทั้งความถี่ที ่เพิ ่มขึ ้นของการกลั่นแกล้งบนอินเทอร์เน็ต 
โดยเฉพาะวัยรุ่นอาจใช้เวลาว่างส่วนใหญ่กับคอมพิวเตอร์ ในการเล่นเกมหรือ การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
และเว็บไซต์เพื่อสันทนาการทำให้นักเรียนมีความอ่อนไหวต่อการบิดเบือนข้อมูลหรือข้อมูลท่ีไม่ถูกต้อง อีก
ทั้งกระตุ้นให้พวกเขาใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมและคุกคามส่งภาพที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื ่นหรือ
กล่าวโทษเพื่อนร่วมทีม เมื่อเล่นเกมออนไลน์จึงเป็นการกล่ันแกล้งผู้อื่นทางอินเทอร์เน็ต  

 

ภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเทคโนโลยีกับพฤติกรรมการกล่ันแกล้งในโลกออนไลน์ 
            ของนักเรียนและนักศึกษา 
 

จากภาพที่ 5 แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเทคโนโลยีกับพฤติกรรมการกลั่นแกล้ง
ในโลกออนไลน์ของนักเรียนและนักศึกษา ท้ัง 4 ประกอบด้วย ความเป็นนิรนาม การเข้าถึงง่ายของ
อินเตอร์เน็ต ระยะเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ต และการเปิดรับส่ือท่ีมีความรุนแรง ซึ่งปัจจัยความเป็นนิรนาม
ไม่เปิดเผยตัวตนสามารถกระตุ้นให้ผู้กระทำไม่กลัวผลกระทบที่จะตามมาถึงตัวเพราะเหยื่อไม่รู้ถึงตัวตนท่ี
แท้จริงของตนเอง ปัจจัยความรุนแรงท่ีปรากฏผ่านทางสื่อถือเป็นแหล่งเผยแพร่พฤติกรรมความก้าวร้าวที่
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สำคัญได้รับรู้การใช้ถ้อยคำหยาบคายได้ง่าย โดยเฉพาะเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงนั้นจะทำให้เด็กซึมซับ
เอาอารมณ์และพฤติกรรมความรุนแรงนั้นไว้กับตนเองจนกลายเป็นคนโมโหง่าย หงุดหงิด ก้าวร้าว อารมณ์
ฉุนเฉียว ส่ือนอกจากจะปลูกฝังค่านิยมทัศนคติที ่ม ีความรุนแรงแล้วยังส่งผลเกิดการลอกเลียนแบบ
พฤติกรรมความรุนแรงได้อีกทางหนึ่ง ปัจจัยการเข้าถึงง่ายของอินเตอร์เน็ต บุคคลใดก็ได้แค่มีความสามารถ
เข้าถึงอินเตอร์เน็ตก็สามารถเป็นผู้กระทำการกล่ันแกล้งในโลกออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย สะดวก และรวดเร็ว 
สามารถส่งข้อความคุกคาม โพสคลิปหรือวิดีโอได้ทันที ปัจจัยระยะเวลาในการใช้อินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะ 1-
3 ชั่วโมงขึ้นไปต่อวันในช่วงวันธรรมดาหรือวันหยุดสุดสัปดาห์ ในการเล่นเกมหรือมีส่วนร่วมในเครือข่าย
สังคมออนไลน์ โซเชียลต่าง ๆ ที่บ่อยครั้งอาจกลายเป็นปัจจัยที่หลักสำหรับการกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต 
จากการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมและคุกคามส่งภาพที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นหรือกล่าวโทษเพื่อน
ร่วมทีมเมื่อเล่นเกมออนไลน์จึงเป็นการกล่ันแกล้งผู้อื่นทางอินเทอร์เน็ต 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

ภาพที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยย่อยท้ัง 18 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการกล่ันแกล้งในโลกออนไลน์ 
           ของนักเรียนและนักศึกษา 

 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการกล่ันแกล้งในโลกออนไลน์ของกลุ่มนักเรียน
และนักศึกษามหาวิทยาลัย ทำให้ผู้วิจัยสามารถสรุปและอภิปรายผลจากงานวิจัยเพื่ออธิบายความสอดคล้อง
ระหว่างผลการวิจัยว่ามีความสอดคล้องและสนับสนุนทฤษฎีอาชญาวิทยาท่ีเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการเข้าถึงง่ายของอินเตอร์เน็ต ปัจจัยรูปแบบการเล้ียงดูจากครอบครัว 
และปัจจัยความเป็นนิรนาม ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับทฤษฎีการกระทำที่เป็นกิจวัตร กล่าวคือ ทฤษฎี
การกระทำที่เป็นกิจวัตร (Routine activity theory) ของ Cohen and Felson (1979) ได้อธิบายถึงการ
ดำเนินชีวิตหรือทำกิจกรรมบางอย่างในแต่ละวันที่มีส่วนก่อให้เกิดอาชญากรรม ซึ่งได้สอดคล้องกับผู้ที่มี
พฤติกรรมการกล่ันแกล้งในโลกออนไลน์มักมีรูปแบบในการดำเนินชีวิตโดยใช้สื่อผ่านสังคมออนไลน์เป็น
กิจวัตรประจำวัน จึงเปิดโอกาสให้เกิดความเสี่ยงต่อพฤติกรรมการกลั่นในโลกออนไลน์ โดยทฤษฎีการ
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กระทำที ่เป็นกิจวัตร (Routine activity theory) มีองค์ประกอบที่เป็นเหตุทำให้เกิดอาชญากรรม 3 
ประการด้วยกัน ได้แก่ 1. เหยื่อที่เหมาะสม (Suitable target) 2. การขาดการคุ้มครองที่ดี (Absence of 
capable guardian) และ 3. ผู้ที่จะกระทำผิด (Motivated offender) ซึ่งองค์ประกอบเหยื่อที่เหมาะสม 
(Suitable target) ในกรณีนี้กล่าวถึงการเข้าถึงช่องทางโลกออนไลน์ท่ีทำให้ผู้มีพฤติกรรมกลั่นแกล้งในโลก
ออนไลน์สามารถเข้าถึงเหยื่อที่เหมาะสมได้ เพราะการเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าและรวดเร็วขึ้น
ส่งผลต่อการเข้าถึงออนไลน์มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น อาจจะทำให้สามารถเข้าถึงเหยื่อบางรายท่ีมีพฤติกรรม
ความเสี่ยงเปิดรับคนแปลกหน้าเป็นเพื่อนทางออนไลน์ ส่งผลให้ผู ้ที ่มีพฤติกรรมการกลั่นแกล้งในโลก
ออนไลน์ซึ่งมีความไม่ประสงค์ดีเข้าถึงเหยื่อได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งองค์ประกอบการที่ขาดการคุ้มครองที่ดี 
(Absence of capable guardian) นั้นหากผู้ที่มีพฤติกรรมการกลั่นแกล้งออนไลน์และเหยื่อบางรายได้รับ
การดูแล ใส่ใจ สามารถติดตามดูแลการใช้สื่อออนไลน์คุ้มครองที่ดีจากผู้ปกครองซึ่งมีความสอดคล้องกับ
ปัจจัยรูปแบบการเล้ียงดูจากครอบครัว เนื่องจากหากมีรูปแบบการอบรมเล้ียงดูท่ีตามใจปล่อยปละละเลยไร้
การควบคุมพฤติกรรม ส่งผลให้นักเรียนและนักศึกษาอาจพยายามหากิจกรรมที่ตัวเองเห็นว่าสนุก กระทำ
โดยขาดวิจารณญาณและการอบรมสั่งสอนจากผู้ปกครองซึ่งหนึ่งในกิจกรรมนั้นคือการกลั่นแกล้งทางโลก
ออนไลน์ และองค์ประกอบผู ้ที ่จะกระทำผิด (Motivated offender) หรือแรงจูงใจของผู้กระทำ คือ
ผู้กระทำเลือกลงมือโดยประเมินผลดีผลเสียแล้วเป็นการเลือกแบบใช้เหตุผล (Rational choice) เพราะหาก
เป็นการกระทำโดยคนแปลกหน้า แรงจูงใจคือสามารถทำแบบนิรนามทำได้ง่ายสะดวกโดยไม่ต้องเผชิญหน้า
และการติดตามเอาผิดได้ เกิดจากความเป็นนิรนามของพื้นที่โลกออนไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางเปิดโอกาสให้มี
ความกล้ามากขึ้นในการกล่ันแกล้งกัน เนื่องจากพื้นท่ีโลกออนไลน์มีลักษณะเป็นนิรนาม โดยผู้ท่ีมีพฤติกรรม
การกลั่นแกล้งไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนที่แท้จริง อีกทั้งยังสามารถสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาเพื่อหลอกลวง
ผู้อื่นได้ โดยท่ีไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนทำ จึงไม่ต้องระวังถึงผลกระทบจากการไปทำร้ายผู้อื่น  

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทัศนคติและการรับรู้พฤติกรรมการกลั่นแกล้ง และปัจจัยรูปแบบการ
เลี้ยงดูจากครอบครัว ซึ ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic theory) ที่มี
มุมมองอธิบายสาเหตุของอาชญากรรมถึงจิตใจซึ่งอยู่ภายในตัวของบุคคลหากมีการพัฒนาหรือการเล้ียงดูท่ี
ผิดปกติจะเกิดการเสียสมดุล ส่งผลให้การทำงานของจิตใต้สำนึกนั้นเสียไปนำไปสู่การมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน
หรือขาดการยับยั้งจนอาจเกิดพฤติกรรมการกล่ันแกล้งออนไลน์ อีกท้ังสัญชาตญาณจากการเอาแต่ใจตัวเอง 
กระทำโดยตามความสนุกสนานคึกคะนองและความพึงพอใจของตนเองนั้น หากมีความแข็งแกร่งมากกว่า
จิตสำนึกท่ีดีจากการอบรมเล้ียงดูส่ังสอนก็อาจจะทำให้บุคคลนั้นมีพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนโดยทำอะไรไม่ค่อย
คำนึงถึงผลกระทบย้อนหลัง ความถูกต้องหรือความเดือดร้อนของบุคคลอื่น ซึ่งความไม่สมดุลนี้มักจะเกิดข้ึน
จากการมีปัญหาด้านการพัฒนาจิตใจในวัยเด็ก ดังนั้นปัจจัยที่มีส่วนสำคัญมากที่สุดสำหรับทฤษฎีจิต
วิเคราะห์คือ รูปแบบเล้ียงดูของครอบครัวที่จะมีผลต่อการพัฒนาของจิตสำนึกท่ีดีหรือทัศนคติและการรับรู้ท่ี
ดีเป็นส่วนใหญ่ หากได้รับการเลี้ยงดูที่ดีจะส่งผลทำให้เด็กมีกระบวนการคิดที่รู้ผิดชอบชั่วดี  มีทัศนคติและ
การรับรู้ต่อพฤติกรรมการกลั่นแกล้งว่าเป็นสิ่งไม่ควรกระทำ ทัศนคติต่อพฤติกรรมนั้นจะสามารถควบคุม
ยับย้ังสัญชาตญาณจากความรู้สึกคึกคะนองสนุกสนานท่ีอยากจะกระทำได้ แต่หากมีการเล้ียงดูท่ีไม่ดีมาจาก
ครอบครัวขาดความรักความผูกพันหรือการได้รับความรักความอบอุ่นมากจนเกินจากการตามใจมากเกินไป
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ของผู้ปกครองจนทำให้นักเรียนและนักศึกษาไม่รู ้ว่าอะไรผิดอะไรถูก  ซึ่งเป็นการได้รับทัศนคติการรับรู้
ตัวอย่างผิด ๆ มาจากผู้ปกครอง เป็นต้น ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นคนท่ีไม่มีความรู้สึกผิดชอบช่ัว 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความรุนแรงในครอบครัว ปัจจัยการคบหาคนท่ีมีพฤติกรรมกล่ันแกล้ง 
และปัจจัยการเปิดรับส่ือท่ีมีความรุนแรง ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social 
learning theory) กล่าวคือ พฤติกรรมการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์นั้น มีการเลียนแบบพฤติกรรมจาก
ส่ิงแวดล้อมท่ีใช้ความรุนแรง โดยทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมได้อธิบายถึงปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดพฤติกรรมต่าง 
ๆ ซึ่งเกิดจากการเรียนพฤติกรรมจากบุคคลใกล้ชิด เช่น คบหากลุ่มเพื่อนที่มีพฤติกรรมการรังแกผู้อื่น การ
แสดงความรุนแรงต่อกันในครอบครัวหรือการลงโทษที่รุนแรงโดยปราศจากเหตุผล และความรุนแรงท่ี
ปรากฏผ่านสื่อต่าง ๆ ที่มีพฤติกรรมทั้งการใช้วาจาหยาบคาย การใช้กำลังตบตี ทะเลาะ ชกต่อย การกดขี่
ขมเหง และโต้เถียงกัน ซึ่งอาจจะส่งผลทำให้บุคคลได้ซึมซับและเกิดการเรียนรู้เลียนแบบพฤติกรรมใช้ความ
รุนแรง ชักจูงทำให้เกิดพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปในทางที่ไม่ดี เนื่องจากเคยชินกับการใช้ความรุนแรงในการ
แก้ปัญหา หรือในการดำเนินชีวิตประจำวันดังกล่าว ท้ังนี้อาจจะส่งผลให้บุคคลมีพฤติกรรมไปกล่ันแกล้งผู้อื่น
ในโลกออนไลน์  

8. ข้อเสนอแนะการวิจัย 
ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยข้อท่ี 2 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการกล่ัน

แกล้งในโลกออนไลน์ของกลุ่มนักเรียนและนักศึกษามหาวิทยาลัยจากผลการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยพบประเด็นท่ี
น่าสนใจโดยมีข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้และข้อเสนอในการทำวิจัยครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้ 

8.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช ้ 

พฤติกรรมการกล่ันแกล้งในโลกออนไลน์ยังคงเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นในกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา โดย
มีหลากหลายปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมนี้ การศึกษานี้พบว่าปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการกล่ันแกล้ง
ในโลกออนไลน์มากท่ีสุด คือ ทัศนคติและการรับรู้พฤติกรรมการกล่ันแกล้งในโลกออนไลน์ ซึ่งมีผลทำให้เกิด
ความต้ังใจในพฤติกรรมการกล่ันแกล้งในโลกออนไลน์ ดังนั้น ครอบครัว สถานศึกษา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับนักเรียนและนักศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ ควรนำผลการวิจัยท่ีได้ครั้งนี้ไปสร้างมาตรการควบคุมดูแล 
ป้องกันแทรกแซงเพื่อขจัดปัจจัยท่ีมีผลต่อกลุ่มนักเรียนและนักศึกษานำไปสู่พฤติกรรมการกล่ันแกล้งในโลก
ออนไลน์  

(1) จากผลการวิจัยพบว่า จุดเริ่มต้นของต้นเหตุปัจจัยส่วนใหญ่มาจากสถาบันครอบครัว 
ซึ่งเป็นสังคมแรกที่ทำให้กลุ่มนักเรียนและนักศึกษาเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน ดังนั้น ครอบครัวถอืมี
บทบาทสำคัญท่ีควรให้ความสนใจ พูดคุยสร้างความผูกพันภายในครอบครัว มีเวลาดูแลเอาใจใส่
มากขึ้นในการสอดส่องดูแลพฤติกรรมของเด็ก ถ่ายทอดพฤติกรรมท่ีเหมาะสมเป็นต้นแบบอย่างท่ีดี
จากสมาชิกในครอบครัวเพื่อป้องกันการเกิดพฤติกรรมการลอกเลียนใช้ความรุนแรง และร่วม
ปลูกฝังสร้างทัศนคติท่ีดีเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตในโลกออนไลน์  

(2) สถานศึกษาเป็นสถาบันที่มีความใกล้ชิดลำดับรองลงมาจากสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็น
สังคมท่ีก่อให้เกิดปัจจัยความขัดแย้งในชีวิตจริงและการคบเพื่อนท่ีนำไปสู่พฤติกรรมการกล่ันแกล้ง
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ในโลกออนไลน์ ดังนั้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษา เช่น ผู้บริหาร
โรงเรียน ครูแนะแนว อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ท่ีปรึกษาควรเป็นส่ือกลางเฝ้าติดตาม ดูแลพฤติกรรม
ของเด็กนักเรียนและนักศึกษา และสถานศึกษาควรหาแนวทางป้องกันและแก้ไข สอดแทรกเรื่อง
พฤติกรรมการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนในการให้ความรู้แนว
ทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้องและโทษของการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษา
เกิดการรับรู้และเข้าใจรูปแบบพฤติกรรมของปัญหาการกล่ันแกล้งในโลกออนไลน์ท่ีเปล่ียนแปลงไป
ตามการพัฒนาการของเทคโนโลยี และรู้จักท่ีจะป้องกันตนเองให้หลีกเล่ียงพฤติกรรมดังกล่าว  โดย
สร้างการรับรู ้ว่าการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์อาจเป็นอาชญากรรมอย่างหนึ่งของสังคมที่ควร
ช่วยกันขจัดพฤติกรรมเบี่ยงเบนให้เหลือน้อยลงในสังคม เพื่อไม่ให้การกระทำไปกระทบสิทธิของ
ผู้อื่น โดยยกตัวอย่างกรณีศึกษาของผู้ได้รับผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจริงจากการตกเหยื่อการกล่ันแกล้ง
ในโลกออนไลน์ และควรมีเสริมสร้างหลักสูตรให้คำแนะนำการในการใช้อินเตอร์อย่างปลอดภัยใน
วิชาสารสนเทศให้เข้ากับยุคดิจิทัล เพื่อให้เกิดความตระหนักในปัญหานี้อย่างจริงจังและช่วยกันยุติ
ปัญหาดังกล่าวให้หมดส้ิน   

(3) หน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม 
และหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ควรตระหนักถึงปัญหาสำคัญและ
ร่วมกันค้นหาแนวทางในการป้องกันปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนของกลุ่มนักเรียนแล
นักศึกษา รวมถึงนำเสนอและประชาสัมพันธ์แนวทางการแก้ปัญหานี้ต่อผู้ปกครอง และบุคคลหรือ
หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนให้ตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบของ
ปัญหาดังกล่าว ซึ่งควรมีหน่วยงานเฉพาะคอยดูแลและให้คำปรึกษา อีกท้ังเป็นส่ือกลางจัดกิจกรรม
การประชุมระหว่างครอบครัว ผู้ปกครอง สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับนักเรียนและนักศึกษา เพื่อที่จะได้ร่วมหามาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ และสามารถ
นำไปใช้จริงกับพฤติกรรมการกล่ันแกล้งในโลกออนไลน์  

(4) หน่วยงานภาครัฐควรมีมาตรการทางกฎหมายโดยตรง เนื่องจากในขณะนี้ประเทศไทย
ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่จะนำมาใช้บังคับกับการกลั่นแกล้งและคุกคามในโลกออนไลน์ ซึ่งเป็น
ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายที่ไม่อาจนำมาใช้บังคับได้อย่างครอบคลุม เพราะการกลั่นแกล้งในโลก
ออนไลน์สังคมออนไลน์นั้น มีการกระทำหลายรูปแบบ ทำให้ไม่อาจนำกฎหมายท่ีมีอยู่ในปัจจุบันมา
บังคับใช้กับการกลั่นแกล้งและการคุกคามในโลกออนไลน์ได้อย่างครอบคลุม ดังนั้น หน่วยงาน
ภาครัฐควรท่ีจะมีการบัญญัติความหมายของการกระทำการกล่ันแกล้งไว้เพื่อให้ครอบคลุมการกล่ัง
แกล้งในโลกออนไลน์ทุกรูปแบบ 

8.2 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต่อไป 
(1) ควรเพิ่มเติมประเด็นในการวิเคราะห์เนื ้อหาให้ครอบคลุมมากขึ้น ด้วยการศึกษา

เกี่ยวกับปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการกระทำความเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ 
ซึ่งจะทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีความกว้างขึ้นในอนาคต 
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(2) ควรศึกษางานวิจัยเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการกลั่นแกล้งในโลก
ออนไลน์ในพื้นท่ีต่างกันท่ีมีบริบท วัฒนธรรมต่างกันและวัยที่แตกต่างกัน ซึ่งจะทำให้ทราบข้อมูลใน
ทุกระดับ ทุกมิติสำหรับพฤติกรรมการกระทำความเกี่ยวกับการกล่ันแกล้งในโลกออนไลน์ 

(3) ควรขยายขอบเขตของฐานข้อมูลในการสืบค้นงานวิจัยให้กว้างขึ้น ครอบคลุมท้ัง
วารสารทางวิชาการ งานวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา และการนำเสนอในงานประชุมทาง
วิชาการต่าง ๆ ทั ้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เช่น ฐานข้อมูล IEEE xplore, Google 
Scholar และ Scopus เป็นต้น 

(4) ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรเพิ่มองค์ความรู้รูปแบบ ผลกระทบและปัจจัยเส่ียงการ
ตกเหยื่อของการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ตามพัฒนาการของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการกล่ันแกล้งในโลกออนไลน์ท่ี
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และนำผลการวิจัยที่ได้รับไปประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ถึงภัยคุกคาม
เงียบจากสื่อออนไลน์ เป็นแนวทางป้องกันการใช้สื่อสังคมให้กับนักเรียนและนักศึกษา ผู้ปกครอง 
สถานศึกษา และหน่วยงานเกี่ยวข้องกับนักเรียนและนักศึกษา  
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ความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ต่อโครงการคนละครึ่งและ                  
โครงการเราชนะ 

The Satisfaction of Chiang Mai People towards “Government’s 50-50 scheme” and  
“We Win scheme.” 

สรสีห์ วรพงษ์* 
Sorasee Worapong 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ต่อ
โครงการคนละครึ่งและเราชนะ 2) เพื่อศึกษาลักษณะของประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อความพึงพอใจของ
ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งผู้ศึกษาใช้วิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณ ในรูปแบบการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey 
Research) และการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม  ประชากรในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 390 ราย โดย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนาคำนวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมุติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนมุาน 
Independent Sample t-test และ F- test โดยใช้การทดสอบค่าแปรปรวนทางเด ียว (One way 
ANOVA) 

จากการศึกษาพบว่า 1) ความพึงพอใจทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วยความพึงพอใจด้านการบริการ 
เงื่อนไขของโครงการฯ ด้านช่องทางให้บริการ และด้านระบบโอนเงินและจ่ายเงิน โดยความพึงพอใจในท้ัง 4 
ด้านมีระดับความพึงพอใจ อยู่ระดับปานกลางท้ังหมด มีค่าเฉล่ีย อยู่ท่ี  3.11 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 
1.07 โดยประชากรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจใน ด้านช่องทางให้บริการ ที่ค่าเฉลี่ย 3.23 มีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 1.12 มีระดับความพึงพอใจ ปานกลางแต่ในด้านความพึงพอใจในด้านระบบโอนเงิน
และจ่ายเงินเป็นส่ิงท่ีมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.96 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.06 มีระดับ
ความพึงพอใน ปานกลาง จากการท่ีผู้ตอบคำถามเป็นผู้มีระดับการศึกษาค่อนข้างสูง จึงทำให้มีความเห็นท่ี
ระดับปานกลาง แนวโน้มไม่ให้ความสำคัญกับโครงการฯ  2) จากการศึกษาพบว่า เพศ ระดับอายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุดและการประกอบอาชีพความสัมพันธ์กับความพึงพอใจโครงการฯ น้อยกว่าท่ีระดับนัยสำคัญ 
0.05 แต่ระดับรายได้เฉล่ียต่อเดือนไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจโครงการฯ มากกว่าท่ีระดับนัยสำคัญ 
0.05 สาเหตุเนื่องจากในสถานการณ์นี้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จึงมีแนวโน้มว่าต้องการความช่วยเหลือจากรัฐ
โดยไม่เลือกจำนวนเงินหรือสินค้าบริการ เพื่อให้สามารถดำรงชีพให้ตนเองหรือครอบครัวได้ นอกจากนี้เพื่อ
เป็นการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศจึงจำเป็นท่ีต้องมีเงินหมุนเวียนพยุงเศรษฐกิจในประเทศ 

 
คำสำคัญ : นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ โครงการคนละครึ่งและเราชนะ 

 
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์                                             
118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240                            
E-mail: mmmind2016@gmail.com 
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Abstract 
This study has object, 1) To study the satisfaction of Chiang Mai province from state 

project “Government’s 50-50 scheme” and “We Win scheme.” 2) To study the Demography 
as the Independent Variables affect satisfaction as dependent Variable from state project 
“Government’s 50-50 scheme” and “We Win scheme.” This study used Quantitative 
Research in the form of survey from 390 Sample form Chiang Mai province analyst to SPSS 
Program by using descriptive statistics, percentage, mean, and standard deviation with 
hypothesis tested using inferential statistics, Independent Sample t-test and F- test using 
One way ANOVA test. 

Research found that 1) The satisfaction of the people in Chiang Mai Province 
“Government’s 50-50 scheme” and “We Win scheme” is in the moderate of satisfaction 
level, four aspects of satisfaction consisted of service satisfaction. Conditions of the project 
service channel and the transfer and payment system Satisfaction in all 4 areas had a level 
of satisfaction mean are 3.11 and a standard deviation are 1.07. Sorted in order of most 
satisfied to least satisfied, Service channels mean is 3.23 and standard deviation is 1.12 with 
a level of satisfaction. Moderate. But in terms of satisfaction with Money transfer and 
payment systems was the least satisfied, there mean are 2.96 and standard deviation are 
1.06. The level of satisfaction is moderate because the respondents had a relatively high 
level of education that they aren’t give importance to the project at Moderate level. 

2) Research found that gender, age level, highest level of education and occupation 
were related to project satisfaction. Less than at the significance level of 0.05, but the 
average monthly income level did not correlate with project satisfaction at the level of 
significance 0.05 because in this situation is likely state aid is regardless of the amount of 
money or the goods and services. To survival in this addition and in order to stimulate the 
country's economy, it is necessary to have money to support the economy in the country 
as well. 

 
Keywords: Economic stimulus policy, Government’s 50-50 scheme, We Win scheme. 

 
 
 
 
 
 
 



203 
 

 
 

1. บทนำ 
นับตั้งแต่สถานการณ์โควิดมีการระบาดในหลายประเทศโดยมีเหล่งที่มาจากประเทศจีนช่วงปลาย 

ปี พ.ศ. 2562 ทำจนถึงปัจจุบัน เป็นการระบาดที่มีจำนวนมากโดยยอดทั่วทั้งโลกกว่า 150 ล้านราย จาก
การประเมินสถานการณ์ก็ยังไม่มีแนวโน้มท่ีจะหยุดยั้งซึ่งมีผลกระทบการระบาดของโควิดส่งผลต่อเศรษฐกิจ 
สังคมและพฤติกรรมทางสังคมที่ทำให้เกิดภาวะใหม่ (New normal) เพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากการ
ระบาดดังกล่าวรัฐบาลจึงจัดสรรเงินงบประมาณ แบ่งเงินออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ีหนึ่ง  เพื่อแก้ไขปัญหา
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่วนที่สอง  เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ภาค
ประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบ ฯ ให้มีมูลค่ารวมกันไม่เกิน 6 แสนล้านบาท  
และ ส่วนท่ีสาม  เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดฯ  ให้มีมูลค่ารวมกันไม่เกิน 
4 แสนล้านบาท รวมทั้งส้ิน ประมาณไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท เพื่อการดูแลภาคประชาชนให้ผ่านวิกฤติส่วนนี้
ไปให้ได้ดังนั้น ผู้วิจัยจึงประสงค์ศึกษาถึง 2 โครงการนี้ โดยเลือกประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็น
พื้นที่ภูมิภาคขนาดใหญ่อันดับต้นๆ ของประเทศ เพื่อนำผลจากการศึกษาปัญหา อุปสรรค  และจะนำเป็น
ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงนโยบายนำไปปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์การศึกษา 
 2.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ต่อโครงการคนละครึ่งและเราชนะ 

2.2 เพื่อศึกษาลักษณะของประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ 
 

3. ข้อจำกัดทางการศึกษา 
 งานวิจัยอิสระนี้ถูกจัดทำในช่วง มกราคม ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นช่วงที่มีการระบาดโควิด 
19 ในหลายภาคส่วนในประเทศ ทำให้ผู้จัดทำงานวิจัยอิสระต้องกลับมาเรียนออนไลน์ท่ีเชียงใหม่ การจัดทำ
งานวิจัยอิสระจำต้องท่ีจัดหวัดเชียงใหม่และมีผลจากการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distance) ทำให้
เป็นการยากท่ีจะสามารถเข้าไปสัมภาษณ์หรือติดต่อกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
4. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 

การศึกษา ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ต่อโครงการคนละครึ่งและโครงการ
เราชนะ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวิธีดังต่อไปนี้ 

4.1  การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ไม่ชัดเจน จึงผู้วิจัยอิสระเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบการ
กระจายตัวแบบปกติ (Normal Distribution)โดย ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมกับการทำวิจัยฉบับนี้ คือ 
385 ตัวอย่าง ดังนั้น ทางผู้ทำวิจัยอิสระจึงต้องทำแบบสำรวจ 400 ตัวอย่าง ต้องมี 385 ตัวอย่าง ซึ่งถือว่า
ผ่านเกณฑ์ 
 4.2  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ใน การเก็บข้อมูล เพื่อการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม(Questionnaire) เรื่อง 
ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ต่อโครงการคนละครึ่ง และโครงการเราชนะ ทำการสุ่ม
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แบบอาศัยความน่าจะเป็น (Probability Sampling) โดยมีรายละเอียดใน แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 
ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ทำแบบสอบถาม เป็นการถามเบ้ืองต้นเกี่ยวกับกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยจำแนกกลุ่มประชากรผู้ตอบแบบสอบถาม ตามกลุ่ม เพศ กลุ่มอายุ รายได้และระดับการศึกษา 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้จ่ายตาม โครงการฯ เพื่อศึกษาเพื่อพฤติกรรมการใช้จ่าย 
ซึ่งทำให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถช่วยเหลือค่าครองชีพและทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เช่ือว่าโครงการฯมี
ส่วนทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น จะมีผลกระตุ้นเชิงเศรษฐกิจ 

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเรื่องความพึงพอใจต่อโครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะ ใช้ประเมินความพึง
พอใจในโครงการคนละคนละครึ่งและเราชนะ สำหรับส่วนที่ 3 จะเป็นคำถามปลายปิด โดยจะแบ่งลำดับ
ความพึง พอเป็นมาตราอัตราส่วน (Ratio Scale) 

 
5. สมมติฐานของงานวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานว่า ปัจจัยด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ี
แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อโครงการคนละครึ่งและเราชนะในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 
 
6. การวิเคราะห์สมมุติฐาน 
 โดยใช้สถติิ คือ ค่าเฉล่ีย (Average) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพิสูจน์
สมมุติฐานจะใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ t-Test F-test 
สำหรับการทดสอบความแตกต่าง การวิเคราะห์แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) สำหรับทดสอบ
ความแตกต่างของ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
 
7. กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

ปัจจัยข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล  

- ด้านเพศ (Gender) 
- ด้านอายุ (Age) 
- ด้านระดับการศึกษา (Education) 
- ด้านอาชีพ (Occupation) 
- ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (Income) 

ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ต่อโครงการคนละคร่ึง และโครงการเราชนะ  
ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังน้ี 

- ความพึงพอใจในด้านการบริการ 
- ความพึงพอใจในเงื่อนไขโครงการฯ 
- ความพึงพอใจในด้านช่องทางให้บริการ  
- ความพึงพอใจในด้านระบบโอนเงินและจ่ายเงิน 
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8. สรุปผลการศึกษา 
8.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบสอบถาม  
จากการศึกษา พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถาม 390 คน เป็นส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 224 คน 

คิดเป็นร้อยละ 62.4  ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.2  มีระดับการศึกษาสูงสุดส่วน
ใหญ่ โดยการประกอบอาชีพเป็น ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 32.8 มีรายได้เฉล่ียท่ี  ระหว่าง 
15.001 -30.000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.5 

8.2 ขอ้มูลเก่ียวกับพฤติกรรมผู้เข้าร่วมโครงการฯและไม่ได้เข้าร่วมโครงการ 
 จากการศึกษา พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถาม 390 คน แยกเป็น เข้าร่วมโครงการฯ 307 คน คิด

เป็นร้อยละ 78.7 และ ผู้ไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 (สาเหตุจาก 
ลงทะเบียนไม่ทัน มีผู้ตอบ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 44.3)  ส่วนผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้จ่ายเงิน  ไปซื้อสินค้า
ภายในบ้าน มีผู้ตอบ 232 คน คิดเป็นร้อยละ 32.3  

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จำนวน 390 คน เชื่อว่าโครงการฯทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น จำนวน 312 
คน คิดเป็นร้อยละ 80 ส่วนไม่เชื่อว่าโครงการฯทำให้เศรษฐกิจดีขึ ้น จำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
เป็นไปในทิศทางเดียวกับ มีความเช่ือว่าโครงการมีส่วนช่วยเหลือค่าครองชีพ จำนวน 249 คน คิดเป็นร้อย
ละ 63.8 และไม่มีความเช่ือว่าโครงการมีส่วนช่วยเหลือค่าครองชีพ จำนวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 36.2 

8.3 ความพึงพอใจของประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ต่อโครงการคนละคร่ึงและเราชนะ 
จากการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อโครงการคนละครึ่ง 

และโครงการเราชนะ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจในระดับปานกลางท้ัง 
4 ด้าน โดยสามารถเรียงลำดับความพึงพอใจได้ดังนี ้ คือ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเงื่อนไขของ
โครงการฯ และด้านการเข้าถึงการบริการท่ีเท่ากับด้านระบบโอนเงินและจ่ายเงิน 

8.4 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมผู้เข้าร่วมโครงการฯและไม่ได้เข้าร่วมโครงการ 
 จากการศึกษา พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถาม 390 คน แยกเป็น เข้าร่วมโครงการฯ 307 คน คิด

เป็นร้อยละ 78.7 และ ผู้ไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 (สาเหตุจาก 
ลงทะเบียนไม่ทัน มีผู้ตอบ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 44.3)  ส่วนผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้จ่ายเงิน  ไปซื้อสินค้า
ภายในบ้าน มีผู้ตอบ 232 คน คิดเป็นร้อยละ 32.3  

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จำนวน 390 คน เชื่อว่าโครงการฯทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น จำนวน 312 
คน คิดเป็นร้อยละ 80 ส่วนไม่เชื่อว่าโครงการฯทำให้เศรษฐกิจดีขึ ้น จำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
เป็นไปในทิศทางเดียวกับ มีความเช่ือว่าโครงการมีส่วนช่วยเหลือค่าครองชีพ จำนวน 249 คน คิดเป็นร้อย
ละ 63.8 และไม่มีความเช่ือว่าโครงการมีส่วนช่วยเหลือค่าครองชีพ จำนวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 36.2 

8.5 ความพึงพอใจของประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ต่อโครงการคนละคร่ึงและเราชนะ 
จากการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อโครงการคนละครึ่ง 

และโครงการเราชนะ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจในระดับปานกลางท้ัง 
4 ด้าน โดยสามารถเรียงลำดับความพึงพอใจได้ดังนี ้ คือ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเงื่อนไขของ
โครงการฯ และด้านการเข้าถึงการบริการท่ีเท่ากับด้านระบบโอนเงินและจ่ายเงิน 
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8.3.1 ปัญหาข้อแนะนำหรือแนวทางปรับปรุงการใช้ แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” คือ ประชากรส่วน
หนึ่งมีความพึงพอใจในแอปพลิเคชันฯ ท่ีเป็นอยู่แล้ว แต่ประชากรท่ีตอบแบบสอบถามมีความไม่พึงพอใจต่อ
แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”  โดยประชาชนเช่ือว่าระบบไม่มีความเสถียรท่ีจะรองรับผู้ใช้งานจำนวนและอยากให้
สามารถใช้การบริการธนาคารหลายบัญชีหรือควรแจกเป็นเงินสด เพื่อง่ายต่อการใช้งานรวมท้ัง กรณีท่ีผู้สุง
อายุ หรือผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนลงทะเบียนใช้งานได้ค่อนข้างยุ่งยากรวมทั้ง กรณี กลุ่มที่อยู่ห่างไกลมีปัญหากับ
การต้องมาติดต่อธนาคาร ดังนั้น สิ่งที่รับควรทำ คือ ปรับปรุงการลงทะเบียน ให้สะดวกยิ่งขึ้นดังนั้น แนว
ทางแก้ไข คือ จะต้องปรับปรุงการรูปแบบการสมัครโครงการให้ดีขั้น โดยทำให้ แอปพลิเคชัน ฯ แบบง่ายให้
ใช้งานได้ง่ายขึ้น สามารถเข้าถึงบริการได้หลายรูปแบบจากหลายธนาคารและเพิ่มเครื่องแม่ข่าย (Server)  
เพียงพอกับการสมัครและเจ้าหน้าท่ีพร้อมให้บริการอย่างเต็มท่ีผ่านธนาคารหรือหน่วยราชการท่ีเกี่ยวข้อง  

8.3.2 ข้อแนะนำหรือแนวทางปรับปรุงของภาครัฐต่อการให้สิทธิหรือนโยบายโครงการฯสำหรับ
เรื่องของโครงการฯ ผู้ตอบมีความคิดเห็นว่า ประชาชนคนไทยควรได้รับเงินทุกคนและหากเป็นการง่ายกว่า
หากแจกเป็นเงินสดแทน อย่างไรก็ตามประชาชนส่วนหนึ่งเช่ือว่าประชาชนส่วนหนึ่งได้รับสิทธิที่ไม่ควรจะได้
แต่ภาครัฐไม่มีความสามรถพอที่จะตรวจสอบ ในทางกลับกันเงินโครงกาฯ อาจนำไปใช้อย่างอื่น อาทิ รวม
ยอดซื ้อวัคซีน ดังนั ้น ปัญหาอุปสรรคดังกล่าว ผู ้ว ิจัยมีแนวทางว่า  เราอาจตรวจสอบได้จากระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของบัตรประชาชนระบบสมาร์ทการ์ดซึ่งสามารถเชื่อมกับหน่วยงานราชการ เช่น สรรพกร 
เพื่อตรวจสอบสิทธิและอำนวยความสะดวกได้  และ ควรนำงบประมาณไปใช้การกระตุ้นเศรษฐกิจแก่ผู้ถูก
ผลกระทบจากวิกฤติการณ์โควิคดช่น เพิ่มวงเงินกองทุนหมู่บ้าน หรือกระตุ้นธุรกิจสินค้าชุมชน(OTOP)  เป็น
ต้น 

 
9. อภิปรายผลการศึกษา 

ผลการศึกษาวิจัยอิสระ ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ต่อโครงการคนละครึ่ง 
และโครงการเราชนะ อภิปลายผลได้ดังนี้ 
9.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ต่อโครงการคนละคร่ึงและเราชนะ 

(1) ความพึงพอใจด้านการบริการ 
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า มีระดับความพึงพอใจปานกลาง ได้แก่ การติดตามผลการสมัครสามารถทำ

ได้ง่ายและขั้นตอนการสมัครไม่ยุ่งยากสะดวกรวดเร็ว สอดคล้องกับ Millet (1954) คือ การบริการจะต้องมี
ความเสมอภาค ตรงเวลา การบริการที่เพียงพอและต่อเนื่องรวมทั้งมีการปรับปรุงคุณภาพจึงจะทำให้
โครงการฯ ดังกล่าว บริการอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพในเฟสฯ ต่อไป 

(2) ความพึงพอใจในด้านเง่ือนไขของโครงการฯ 
ความพึงพอใจในด้านเงื่อนไขของโครงการฯ คือ รัฐจะอุดหนุน 50 เปอร์เซ็นต์จากรายจ่ายต่อวันไม่

เกิน 300 บาท เป็นเงิน 3,500 บาทตลอดโครงการ โดยสามารถทดยอดวันต่อไปและโครงการเราชนะ ต้อง
ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ม.33 โดยมียอดเงินรวมในบัญชีท้ังหมดไม่เกิน 5 แสนบาทและรายได้ไม่เกิน 
3 แสนบาท รวมทั้งไม่เป็นข้าราชการหรือได้รับบำนาญ จึงจะได้รับเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาทเป็นจำนวน
เงิน 6,000 บาท โดยโครงการฯทั้งสองไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้ เป็นต้น ผลการศึกษาพบว่า การถือ
ครองข้อมูลการทำธุรกรรมฯ ไม่สามารถโอนสิทธิฯแก่ผู้อื่นได้ เงื่อนไขการสมัครของกลุ่มผู้เข้าร่วมชัดเจน 
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จำนวนเงินท่ีได้รับ และข้อจำกัดการใช้จ่าย-รับเป็นระบบ จึงทำให้ผู้ตอบคำถามด้านนี้ มีระดับความพึงพอใจ
ปานกลาง สอดคล้องกับ Edward L Thorndike (1898) เรื่องกฎแห่งความพอใจ (Law of Effect) เมื่อผู้
ลงทะเบียนผ่านเกณฑ์และสามารถใช้เงินได้ ย่อมทำให้เกิดความเชื่อโยงจากส่ิงที่ได้รับโดยตอบสนองเป็น
ความพึงพอใจ แม้ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลชุดนี้ก็ตาม 

(3) ความพึงพอใจในด้านช่องทางการให้บริการ 
จากการศึกษาพบว่า อยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง การใช้จ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันฯ การ

โอนเงินสะดวกรวดเร็ว ต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทย มีความน่าเช่ือถือในการรักษาข้อมูลบุคคล และขั้นตอน
การแสดงยอดคงเหลือ เป็นหัวข้อที่ผู้ตอบคำถามพึงพอมากที่สุด แสดงว่า ผู้ตอบให้ความสำคัญในการวาง
แผนการใช้จ่ายเงินในห้วงแต่ละวันและการแสดงยอดเงินคงเหลือตลอดโครงการฯ ตามแนวความคิดของ 
Delone (2003) เรื่องความสำเร็จของระบบสารสนเทศ แสดงให้เห็นว่า โครงการฯต้องมมีคุณภาพของ
ข้อมูล คุณภาพของระบบ และคุณภาพของการบริการ 

(4) ความพึงพอใจในด้านระบบโอนเงินและจ่ายเงิน 
ความพึงพอใจในด้านระบบโอนเงินและจ่ายเงินเป็นการโอนเงินจ่ายเงินในโครงการโดยหากมี

ปัญหาสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ มีระดับความพึงพอปานใจกลาง โดยระบบการโอนเงินจ่ายเงินต้องทำ
ผ่านแอปพลิเคชันฯ เท่านั้นทำให้ผู ้เข้าร่วมโครงการไม่มีทางเลือกอื ่น และหากปัญหาก็ ปรึกษาผ่าน
ธนาคารกรุงไทยเท่านั้น ขัดแย้งกับแนวความคิดของ Kuriyan (2006)  ที่ให้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Service Delivery: ESD) สนับสนุนให้เอกชนเข้ามาพัฒนาและให้บริการ (player) แทน
รัฐบาล เนื่องจากเอกชนสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา ติดต่อได้หลายช่องทางและบริการเสมือนลุกค้า ทำให้
ความพึงพอใจด้านระบบโอนเงินและจ่ายเงิน การบริการของรัฐบาลไม่สนองความพึงพอใจเหมือนเอกชน 

ภาพรวม สรุปได้ว่า ความพึงพอใจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ประกอบด้วยความพึงพอใจด้านการบริการ 
เงื่อนไขของโครงการฯ ด้านช่องทางให้บริการ  และด้านระบบโอนเงินและจ่ายเงิน โดยมีระดับความพึง
พอใจระดับปานกลาง ทั้ง 4 ด้าน จากการที่ผู้ตอบคำถามเป็นผู้มีระดับการศึกษาค่อนข้างสูง จึงทำให้มี
ความเห็นที่ระดับปานกลาง แนวโน้มไม่ให้ความสำคัญกับโครงการ สอดคล้องกับศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ (2561) ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ความสุข ความทุกข์คนไทยภายใต้รัฐบาล คสช.”` 
พบว่า ระดับความสุขที่คนไทยได้รับหลังจากที่รัฐบาล คสช.เข้ามาบริหารประเทศมีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 6.48 
คะแนน จากเต็ม 10 คะแนน มีความสุขอยู่ในระดับปานกลาง  

 
9.2 เพื่อศึกษาลักษณะของประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่  

(1) ปัจจัยด้านเพศต่อความพึงพอใจโครงการคนละคร่ึงและเราชนะในจังหวัดเชียงใหม่ 
จากการศึกษา พบว่าเพศมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ เห็นได้จาก ตารางท่ี 4.2 มีความสัมพันธ์

ต่อความพึงพอใจในโครงการด้าน เงื่อนไขโครงการฯ  และด้านช่องทางการบริการ เห็นได้จาก ตารางท่ี 4.7 
โดยผลของความพึงพอใจท้ัง 2 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ Berelson & Steiner (1964) ว่า
เพศหญิงจะมีความระเอียดอ่อนในการรับข้อมูลข่าวสารทำให้มีผลต่อความพึงพอใจ ดังนั้น  เพศหญิงเป็น
ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งจำนวนมีเพศหญิงจำนวนมากท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถเข้าร่วมโครงการได้ มีจำนวน
มากกว่า เพศชายเห็นได้จากตารางท่ี 4.5 จึงส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์กับความพึงพอใจโครงการฯ 
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(2) ปัจจัยด้านอายุต่อความพึงพอใจโครงการคนละคร่ึงและเราชนะในจังหวัดเชียงใหม่ 
จากการศึกษาพบว่า ช่วงอายุมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ ท้ัง 4 ด้านเห็นได้จาก ตารางท่ี 4.8 

และตารางที่ 4.11 พบว่า ยิ ่งอายุมากขึ้นมีแนวโน้มที่ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของโครงการฯ 
สอดคล้องกับ  วรัชญา ทิพย์มาลัย (2562) ศึกษาเรื ่อง พฤติกรรมและการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารสิทธิของ
ผู้สูงอายุผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่าผุ ้สูงอายุ ผู ้สูงอายุมักพยายามเข้าถึงบริการของรัฐที่ได้รับ
ประโยชน์ต่อตนเสมอ ทำให้สามารถสมัครเข้ารับโครงการได้มากกว่ากลุ่มคนที่มีอายุน้อยกว่าแต่ในความ
เข้าใจเชิงลึกแล้วถึงผลของโครงการแล้วอธิบายในงานการศึกษาของ กิรณา สมวาทสรรค์(2559) การศึกษา
พฤติกรรมการส่งผลข้อมูลผ่านแอพพลิเคช่ันไลน์ พบว่า ในทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ ผู้สูงอายุจะใช้งานเท่าท่ี
จำเป็นเท่านั้น คือ ข้อมูลที่เกี่ยวกับตน สื่อสารและเล่นเกมส์เท่านั้น การสื่อสารจึงเป็นทางตรงขาดการ
แยกแยะจึงเข้าใจว่าข้อมูลของรับดีอยู่แล้ว เมื่อเทียบกันคนท่ีมีอายุน้อยกว่าท่ีมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร 

(3) ปัจจัยด้านการศึกษาต่อความพึงพอใจโครงการคนละคร่ึงและเราชนะในจังหวัดเชียงใหม่ 
จากการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษาสูงสุดมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ เห็นได้จาก ตารางท่ี 4.12 และ 
ตารางท่ี 4.13 พบว่า ยิ่งการศึกษาไม่สูง ย่อมส่งผลต่อความสัมพันธ์กับความพึงพอใจมากขึ้นตามตัวต่างจาก
คนท่ีมีการศึกษาสูง จะส่งผลต่อความพึงพอใจตรงกันข้าม เห็นได้จาก ตารางท่ี 4.14 อาจเป็นสอดคล้องกับ 
ธงชัย สันติวงษ์ (2540) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค พบว่า จากการศึกษาพบว่าคนช้ันกลางมักจะมี
สิ่งจูงใจที่เน้นถึงเหตุผลมากกว่า และมีการคิดถึงอนาคตมากกว่าคนชั้นตํ่า ซึ่งคำนึงถึงแต่ปัจจุบันและอดีต
เท่านั้น ทำให้ผู้ที่ศึกษาไม่สูง จึงเลือกที่จะพึงพอใจโครงการที่ให้ผลตอบแทนเฉพาะที่ได้ประโยชน์ระยะส้ัน
แต่ไม่ได้คำนึงผลเสียในองค์รวมและผลกระทบประยะยาว 

(4) ปัจจัยด้านอาชีพที่แตกต่างกันต่อความพึงพอใจโครงการคนละคร่ึงและเราชนะในจังหวัด
เชียงใหม่ 

จากการศึกษาพบว่า การประกอบอาชีพมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจโครงการฯ เห็นได้จาก 
ตารางท่ี 4.17 โดยการประกอบอาชีพมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจด้านเงื่อนไขโครงการฯ ด้านช่องทาง
การบริการ และด้านการบริการของรัฐเห็นได้จากตารางที่ 4.18 ผลการศึกษาพบว่า อาชีพเกษียณอายุมี
แนวโน้มความพึงพอใจต่อโครงการฯมากที่สุด รองลงมาเป็นผู้ว่างงาน เห็นได้จากตารางที่ 4.19 แนวโน้ม
อาจเกิดขึ้นจากสภาพทางเศรษฐกิจท่ีย่ำแย่ เช่นนี้ ทำให้ผู้คนต้องการเงินไม่ว่าจำนวนเท่าใดก็ตาม  

(5) ปัจจัยเรื่องรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันต่อความพึงพอใจโครงการคนละครึ่งและเรา
ชนะในจังหวัดเชียงใหม่ 
 จากการศึกษาพบว่า  ตารางที่ 4.20  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจ
โครงการฯ แนวโน้มอาจมาจากการที่ในภาพรวมเศรษฐกิจตกต่ำเช่นนี้ ไม่ว่ามี เงินเดือนเท่าไรก็ตามย่อม 
โครงการฯ ความช่วยเหลือของรัฐท่ีผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าร่วมได้ ไม่ว่าเหตุผลใดก็ตาม 
 โดยสรุปในภาพรวม ได้ว ่า  เพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษาสูงสุดและการประกอบอาชีพ
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจโครงการฯ แต่ระดับรายได้เฉล่ียต่อเดือนไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
โครงการฯ เนื่องจากในสถานการณ์นี้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จึงมีแนวโน้มว่าต้องการความช่วยเหลือจากรัฐโดย
ไม่เลือกจำนวนเงินหรือสินค้าบริการ เพื่อให้สามารถดำรงชีพให้ตนเองหรือครอบครัวได้ นอกจากนี้เพื่อเป็น
การกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศจึงจำเป็นที่ต้องมีเงินหมุนเวียนพยุงเศรษฐกิจในประเทศด้วย 
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10. ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป 
1) การเข้าถึงข้อมูลเปิดเผยจากรัฐเป็นไปได้ยาก ผู้ทำการวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องควรทำร่วมกับ

หน่วยงานรัฐ ในเชิงลึก รวมถึงความเห็นจากภาคธุรกิจด้วย เพราะระดับการเข้าถึงข้อมูลผู้วิจัยอาจไม่
สมบูรณ์และต้องการคำแนะนำจากผู้กำหนดนโยบาย โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่ถูกผลกระทบและแนวทาง
กระตุ้นเศรษฐกิจให้เร็วที่สุด 

2) ในเขตและภูมิภาคอื่นๆ อาจส่งผลให้การทำวิจัยที่ต่างออกไป รวมทั้งอาจเพิ่มปั จจัยอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้องเข้าไปร่วม ซึ่งผลการศึกษาอาจแตกต่างออกไป 

3) จากการสอบถามกับผู ้ตอบแบบสอบถามในเรื ่องอื ่นๆ มีความน่าสนใจต่างที ่ว ่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามอาจมีแนมโน้มที่จะกำหนดความพึงพอใจต่อโครงการของรัฐโดยมาจากความน่าเชื่อถือของ
รัฐบาลเป็นหลัก ผลความพึงพอใจในโครงการต่างๆ จึงถูกกำหนดตายตัว อีกท้ังหากเป็นโครงการช่วยเหลือ
ต่างๆ ความพึงพอใจอาจขึ้นอยู่ กับการตอบสนองความจำเป็น อาทิ ยอดขายและรายได้ท่ีลดลง การศึกษา
ควรขยายผลในเรื่องเหล่านี้ 
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ความพึงพอใจของประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส           
โคโรนา 2019  ท่ีมีต่อโครงการเราชนะ เทศบาลตำบลขุนแก้ว  อำเภอนครชัยศรี                                       

จังหวัดนครปฐม 
 

Satisfaction of Affected People by The Coronavirus Disease 2019 Outbreak Towards the 
Project Rao Chana, Khun Kaeo Municipality, Nakhon Chai Si District,  

Nakhon Pathom Province. 

 
กมลณัช คล้ำชานา* 

Kamolnuch  Khlamchana 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชน และ 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีต่อ
โครงการเราชนะ เทศบาลตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ท่ีมี เพศ อายุ กลุ่ม และรายได้
ต่างกัน 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีต่อโครงการเราชนะ เทศบาลตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐมใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กับกลุ่มตัวอย่างประชาชนท่ี
ได้รับสิทธิโครงการเราชนะเทศบาลตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จำนวน 400 คน ท่ีได้
จากวิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่า T-test, One-way ANOVA                

ผลการศึกษาพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการเราชนะ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ใน
ส่วนของการเปรียบเทียบข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล กับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อโครงการเราชนะท่ี
ค่าความเช่ือมั่น 95% พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อโครงการเราชนะ ไม่แตกต่างกัน 
กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน คือ กลุ่มอายุ 26 -33 ปี มีความพึงพอใจต่อโครงการเราชนะด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวกแตกต่างกับกลุ่มอายุ 34-49 ปี กลุ่มตัวอย่างท่ีมีกลุ่มต่างกัน คือ กลุ่มผู้ท่ีเคยลงทะเบียนคนละ
ครึ่ง มีความพึงพอใจต่อโครงการเราชนะด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการแตกต่างกับกลุ่มผู้ท่ีไม่เคย
มีข้อมูลในฐานระบบของรัฐ และสุดท้ายกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีความพึงพอใจ 
แตกต่างกันเป็นรายคู่ ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 โดยมี 4 คู่  คือ (1) กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ำกว่า 5,000 บาท มีความ
พึงพอใจต่อโครงการเราชนะด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการแตกต่างกับกลุ่มที่มีรายได้ 10,001- 
15,000 บาท (2) กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ำกว่า 5,000 บาท มีความพึงพอใจต่อโครงการเราชนะด้านกระบวนการ / 
ขั้นตอนการให้บริการแตกต่างกับกลุ่มที่มีรายได้ 15,001 เป็นต้นไป (3) กลุ่มที่มีรายได้ 15,001-10,000 
บาท มีความพึงพอใจต่อโครงการเราชนะด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการแตกต่างกับกลุ่มท่ีมีรายได้ 

 
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: Kamolnuch.khl@stu.nida.ac.th 
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10,001- 15,000 บาท และ (4) กลุ่มที่มีรายได้ 5,001-10,000 บาท มีความพึงพอใจต่อโครงการเราชนะ
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการแตกต่างกับกลุ่มท่ีมีรายได้ 15,001 เป็นต้นไป 
 
คำสำคญั: ความพึงพอใจ , โครงการเราชนะ, เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
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Abstract 
 
The purposes of this research were to 1) study public satisfaction. 2) to compare 

the public's satisfaction affected by the coronavirus disease 2019 outbreak towards the 
project Rao Chana, Khun Kaeo Municipality, Nakhon Chai Si District, Nakhon Pathom 
Province, of people of different genders, ages, groups and incomes. The study by 
quantitative research methods with questionnaires from the people who received the 
project rights, the Khun Kaeo Municipality, Nakhon Chai Si District, Nakhon Pathom Province. 
3) to suggest ways to improve public satisfaction affected by the coronavirus disease 2019 
outbreak towards the project Rao Chana, Khun Kaeo Municipality, Nakhon Chai Si District, 
Nakhon Pathom Province. the sample of this research totally 400 people obtained by 
random sampling method. The confidence was determined at 95%, statistics used to 
analyze data were, frequency, percentage, mean, standard deviation: S.D., testing 
hypothesis by T-test and One-way ANOVA 

The study found that people were satisfied with the Rao Chana, Overall, it is at a 
high level. As for the comparison of personal data on the satisfaction of the people with 
the project, we won at 95% confidence level. The sample of different sexes Satisfied with 
the project no different. Satisfied with the project, Rao Chana. The sample with the age 
group 26-33 years old, had different satisfaction with the facility project than the sample 
with the age group 34-49 years old. 

The samples with different groups is a group of people who have previously 
registered half Satisfied with the project, we won the process/ procedures of service 
differently to those who did not have the information in the government base system. 

And finally, the samples with different average monthly incomes were satisfied. 
different in pairs at the significance level of 0.05 with 4 pairs: (1) Groups with incomes below 
5,000 baht are satisfied with the project. We won the process / process of service different 
from those with income 10,001 – 15,000 baht. (2) Groups with incomes below 5,000 baht 
are satisfied with the project. Rao Chana in terms of process / service process different from 
those with income 15,001 onwards. (3) Groups with income 5,001 – 10,000 baht are satisfied 
with the project. We won in terms of process / service process different from those with 
income 10,001 – 15,000 baht. And (4) Groups with income 5,001 – 10,000 baht are satisfied 
with the project. Rao Chana in terms of process / service process different from those with 
income 15,001 onwards. 
 
Keywords: Satisfaction, Rao Cha Na Project, Coronavirus 2019 
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1. บทนำ 

จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อปลายเดือนธันวาคม 2562 
และพบผู้ป่วยรายแรกในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีนและแพร่กระจายไปยังประเทศอื่นๆ ในแถบ
เอเชีย โดยพบผู้ติดครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันท่ี 12 มกราคม 2563  (กระทรวงสาธารณสุข, 2563: 1) 
ระบาดไปยังประเทศต่าง ๆทั่วโลก และมีแนวโน้มติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้แต่ละประเทศ
กำหนดมาตรการเพื่อควบคุมและป้องกันการระบาด ท้ังการควบคุมการเคล่ือนย้ายของประชาชน การปิด
หรือจำกัดขนส่งต่างๆ ซึ่งมาตรการเหล่านี้ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและการดำเนินกิจกรรมตามปกติของ
ประชาชน  

 การเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผล
ให้ประชาชนได้ร ับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างหนัก และรัฐบาลจึงต้องมีมาตรการและโครงการ
ช่วยเหลือ เยียวยาประชาชนในประเทศ โดยมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือต่อกลุ่มผู ้ประกอบอาชีพอิสระ 
แรงงานนอกระบบ และเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม (สำนักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2564: 1) ตลอดจนมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการและกระตุ้นระบบ
เศรษฐกิจ ได้แก่ โครงการเราไม่ท้ิงกัน  และมาตรการเยียวยาและดูแลผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาด
รอบใหม่ของโรคโควิด-19 ได้แก่ 1) โครงการเยียวยาประชาชน ซึ่งมีรูปแบบเยียวยาในอาชีพ แรงงาน
ลูกจ้าง ลูกจ้างช่ัวคราว และอาชีพอิสระท่ีไม่อยู่ในระบบประกันสังคม 2) โครงการบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน 3) โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภาค
ประชาชนผ่านการท่องเท่ียวในประเทศ 4) โครงการคนละครึ่ง และ 5) โครงการเราชนะท่ีมีวัตถุประสงค์
ช่วยเหลือด้านการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนเป็นเงิน 7,000 บาท  

 โครงการ “เราชนะ” เป็นโครงการของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนด้วยการลดภาระค่าครองชีพ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 เทศบาลตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นพื้นที่ที่ประชาชนสว่น
ใหญ่มีความหลากหลายในช่วงอายุและมีอาชีพอิสระ และบางส่วนเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม  (สำนักงาน
พัฒนาชุมชนอำเภอนครชัยศรี, 2563: 7) และมีแหล่งท่องเท่ียวเป็นร้านอาหารท่ีเข้าร่วมโครงการมากท่ีสุด
ในจังหวัดนครปฐม  

 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาวิจัยระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  ท่ีมีต่อโครงการเราชนะ เทศบาลตำบลขุนแก้ว อำเภอนคร
ชัยศรี จังหวัดนครปฐม   
 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 2.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อโครงการเราชนะท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เทศบาลตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการเราชนะที่ได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 เทศบาลตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐมของประชาชนท่ีมี เพศ อายุ  กลุ่มและรายได้ต่างกัน 
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 2.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีมีต่อโครงการเราชนะ เทศบาลตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม 
 
3. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 

 การศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวิธีการศึกษาดังนี้ 

 3.1 การกำหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะเทศบาลตำบลขุนแก้ว 

อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  พื้นในการศึกษา ได้แก่ พื้นท่ีเทศบาลตำบลขุนแก้ว  อำเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จำนวนท้ังส้ิน 7,909 คน 

จากการสุ่มตัวอย่างจากจำนวนประชากรโดยใช้สูตรของ Taro Yamane ได้จำนวนกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 400 คน  

 
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งแบบสอบถาม

ออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 4 คำถาม ได้แก่ เพศ อายุ กลุ่ม และรายได้เฉล่ีย

ต่อเดือน 
ส่วนท่ี 2  เป็นส่วนท่ีสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนท่ีได้รับสิทธิโครงการเราชนะ 

ในด้านการให้บริการ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านการให้บริการของ
เจ้าหน้าท่ีธนาคาร ด้านส่ิงอำนวยความสะดวก และด้านคุณภาพของโครงการ โดยจะเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) ตามแบบของลิเคอร์ท (R.A. Likert) โดยกำหนดคำตอบ
ออกเป็น 5 ระดับ 

ส่วนที่ 3  เป็นส่วนที่เป็นคำถามแบบปลายเปิด (Open Form Questionnaire) เพื่อให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดำเนินการโครงการเราชนะ  

 
 3.3 สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานที่ 1 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการเราชนะโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
สมมติฐานท่ี  2 ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อโครงการเราชนะแตกต่างกัน 
สมมติฐานท่ี  3 ประชาชนท่ีมีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อโครงการเราชนะแตกต่างกัน 
สมมติฐานท่ี  4 ประชาชนท่ีมีกลุ่มต่างกัน แตกต่างกัน 
สมมติฐานท่ี  5 ประชาชนท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อโครงการเราชนะแตกต่างกัน 

 3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เก็บข้อมูลโดยการนำแบบสอบถามแจกให้กับประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ ในพื้นท่ี
เทศบาลตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จำนวน 400 คน สุ ่มกลุ ่มตัวอย่างแจก
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แบบสอบถามโดยบังเอิญ และนำแบบสอบถามมาแปลข้อมูลที่ได้เป็นรหัสพร้อมบันทึกข้อมูลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 3.5  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติอ้างอิงดังนี้  สถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าความถ่ี 

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับสถิติอ้างอิง ได้แก่ สถิติ T-test และสำหรับค่า
นัยสำคัญทางสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ในครั้งนี้  กำหนดไว้ที่ระดับ 0.05  

 3.6  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรอิสระ 

(Independent Variables) 
ตัวแปรตาม 

(Dependent Variables) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 

1) เพศ 
2) อายุ 
3) กลุ่ม 
4) รายได้เฉลี่ยต่อดือน 1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

• ขั้นตอนการลงทะเบียนไม่ซับซ้อนเข้าใจง่าย 
• รหัสยืนยันตัวตนในการลงทะเบียนมคีวามรวดเร็ว  

ทันต่อเวลาที่กำหนด 
• การเปิดให้ลงทะเบียนเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
• ระบบการลงทะเบยีนผ่าน Website มคีวามคล่องตัว 

2) ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
• เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความสุภาพเป็นมิตร 
• เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว 
• เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ 
• เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นกลางไม่เลือกปฏิบัต ิ
• เจ้าหน้าที่ให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง  
• อย่างยุติธรรม 
• เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและคำอธิบายได้เป็นอย่างดี 

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการเราชนะ 
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั 

โคโรนา 2019 เทศบาลตำบลขุนแก้ว  
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

3) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
• มีที่นั่งสำหรับผู้มาใช้บริการเพียงพอ 
• สถานที่ให้บริการสะอาด มีจุดกรองโควิดเป็นย่างดี 
• มีความชัดเจนของป้ายบอกทางให้บริการแต่ละจุด 
• จุดลงทะเบยีนมีประสิทธิภาพเพียงพอ 
• ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก  

4) ด้านคุณภาพของโครงการ 
• ประชาชนได้รบัผลประโยชน์และเกิดความคุ้มค่า 
• จำนวนเงินที่ได้รับเพียงพอต่อการนำไปจับจ่ายใช้สอย 

ในครัวเรือน 
• ช่องทางการรับเงินมีความเหมาะสม 
• เงินที่ได้รับไม่สามารถออกเป็นเงินสดได้มีความเหมาะสม 
• การสแกนจ่ายเงินผ่านแอพมีความเหมาะสม 
• เกิดช่องทางการทุจริตในรูปของเงินสด 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

4. ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 59.0 เป็นเพศ
ชาย 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 34 – 49 ปี จำนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.5 รองลงมาคือ อายุ 50 ปี ขึ้นไป จำนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 และ 26 – 33 ปีจำนวน 91 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.8 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ท่ีไม่เคยมีข้อมูลในฐานระบบของรัฐจำนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 
59.5 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร รองลงมาเป็นกลุ่มผู้ที่เคยลงทะเบียนคนละครึ่ง 
จำนวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.3 ถัดมาคือ กลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) จำนวน 88 
คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 และ ส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ท่ี 5,001 – 10,000 บาทจำนวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 
53.5 รองลงมาคือ มีรายได้ต่ำกว่า 5,000 บาท จำนวน 79คน คิดเป็นร้อยละ 19.8 ถัดมาคือ มีรายได้ 
10,001 – 15,000 บาท จำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 และมีรายได้  15,001 เป็นต้นไป จำนวน 40 
คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 ตามลำดับ 

 ส่วนที่  2 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการเราชนะ 
 พบว่า 1) ความพึงพอใจโดยภาพรวม ความพึงพอใจของประชาชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(�̅�=3.82) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการเราชนะในระดับมาก 3 
ด้าน คือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีธนาคาร (�̅�=4.11) ด้านส่ิงอำนวยความสะดวก (�̅�=4.08) ด้าน
กระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ (�̅�=3.92) ในระดับปานกลาง 1 ด้าน คือ ด้านคุณภาพของโครงการ 
(�̅�=2.64)  2) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนท่ี 
ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=3.92) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อเรียงดังนี้ มีการเปิดให้ลงทะเบียนเป็นไปตามระยะเวลาท่ี
กำหนด (�̅�=4.04) ขั้นตอนการลงทะเบียนไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย (�̅�=4.03) ระบบเปิดให้ลงทะเบียนต่อวัน
ภายในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม   (�̅�=3.97) ระบบลงทะเบียนผ่าน Website มีความคล่องตัว (�̅�=3.85) และ
รหัสยืนยันตัวตนในการลงทะเบียนมีความรวดเร็วทันต่อเวลาที่กำหนด (�̅�=3.69) ตามลำดับ3) ด้านการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ธนาคาร การให้บริการของเจ้าหน้าที่ธนาคารโดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.11) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 2 ข้อ ระดับมาก 4 ข้อ โดย
เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานเป็นกลางไม่เลือกปฏิบัติ (�̅�=4.26) 
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและคำอธิบายได้เป็นอย่างดี (�̅�=4.24) เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ (�̅� =4.19) 
เจ้าหน้าที่ให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม (�̅� =4.16) เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว (�̅�=4.01) และเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการมีความสุภาพเป็นมิตร (�̅�=3.81) ตามลำดับ 4) ด้าน
ส่ิงอำนวยความสะดวก ความพึงพอใจของประชาชน ด้านส่ิงอำนวยความสะดวกโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(�̅�=4.08) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ สถานท่ีให้บริการสะอาด มีจุดคัดกรองโควิดเป็นอย่างดี (�̅�=4.19) มีท่ีนั่งสำหรับผู้มา
ใช้บริการเพียงพอ (�̅�=4.09) มีความชัดเจนของป้ายบอกทางให้บริการแต่ละจุด  (�̅�=4.06) จุด
ลงทะเบียนมีประสิทธิภาพและเพียงพอ (�̅�=4.03) ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก (�̅�=4.02) 
ตามลำดับ 5) ด้านคุณภาพของโครงการ ความพึงพอใจของประชาชน ด้านคุณภาพของโครงการโดย
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รวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅�=2.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง 3 ข้อ ระดับน้อย 3 ข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ประชาชนได้รับ
ผลประโยชน์และเกิดความคุ้มค่า (�̅�=2.97) จำนวนเงินที่ได้รับเพียงพอต่อการนำไปจับจ่ายใช้สอยใน
ครัวเรือน (�̅�=2.93) ช่องทางการรับเงินมีความเหมาะสม (�̅�=2.66) เงินท่ีได้รับไม่สามารถกดออกเป็นเงิน
สดได้มีความเหมาะสม (�̅�=2.49) การแสกนจ่ายเงินผ่านแอพลิเคชั่นมีความเหมาะสม (�̅�=2.45) เกิด
ช่องทางทุจริตในรูปของเงินสด (�̅�=2.39) ตามลำดับ 

 ส่วนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการเราชนะ  
 เพศ จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติทดสอบ t-test พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความพึง
พอใจต่อโครงการเราชนะไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 
 อายุประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อโครงการเราชนะ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงได้ทดสอบความแตกต่างกันเป็นรายคู่ด้วยวิธี Tukey 
HSDได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
แตกต่างกันเป็นรายคู่ พบความแตกต่างกันท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05โดยมี 1 คู่  คือ กลุ่มอายุ 26 – 33 ปี มี
ความพึงพอใจต่อโครงการเราชนะด้านส่ิงอำนวยความสะดวกแตกต่างกับกลุ่มอายุ 34 – 49 ปี 
 กลุ่มประชาชนที่มีกลุ่มต่างกัน มีความพึงพอใจต่อโครงการเราชนะ ด้านกระบวนการ / ขั้นตอน
การให้บริการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงได้ทดสอบความแตกต่างกันเป็นรายคู่
ด้วยวิธี Tukey HSD พบว่า ประชาชนท่ีมีกลุ่มแตกต่างกัน มีความพึงพอใจแตกต่างกันเป็นรายคู่ พบความ
แตกต่างกันท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05โดยมี  1 คู่  คือ กลุ่มผู้ท่ีเคยลงทะเบียนคนละครึ่ง มีความพึงพอใจต่อ
โครงการด้านกระบวนการ / ข้ันตอนการให้บริการแตกต่างกับกลุ่มผู้ท่ีไม่เคยมีข้อมูลในฐานระบบของรัฐ 
 รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อโครงการเราชนะ ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการ
ให้บริการ และด้านคุณภาพของโครงการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงได้ทดสอบ
เป็นรายคู่ด้วยวิธี Tukey HSD ดังนี้ ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ ประชาชนที่มีรายได้เฉล่ีย
ต่อเดือนแตกต่างกัน มีความพึงพอใจ แตกต่างกันเป็นรายคู่ พบความแตกต่างกันท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 มี  
4 คู่  คือ  1) กลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่า 5,000 บาท มีความพึงพอใจต่อโครงการเราชนะด้านกระบวนการ / 
ขั้นตอน แตกต่างกับกลุ่มท่ีมีรายได้ 10,001 – 15,000 บาท 2) กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ำกว่า 5,000 บาท มีความ
พึงพอใจต่อโครงการเราชนะด้านกระบวนการ / ขั้นตอน แตกต่างกับกลุ่มท่ีมีรายได้ 15,001 เป็นต้นไป 3) 
กลุ่มที่มีรายได้ 5,001 – 10,000 บาท มีความพึงพอใจต่อโครงการเราชนะด้านกระบวนการ / ขั้นตอน 
แตกต่างกับกลุ่มที่มีรายได้ 10,001 – 15,000 บาท 4) กลุ่มที่มีรายได้ 5,001 – 10,000 บาท มีความพึง
พอใจต่อโครงการเราชนะด้านกระบวนการ / ขั้นตอน แตกต่างกับกลุ่มท่ีมีรายได้ 15,001 เป็นต้นไป ด้าน
คุณภาพของโครงการ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความพึงพอใจ แตกต่างกันเป็นรายคู่ พบความ
แตกต่างกันท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 โดยมี  2 คู่  คือ  1) กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ำกว่า 5,000 บาท มีความพึงพอใจ
ต่อโครงการเราชนะด้านคุณภาพโครงการแตกต่างกับกลุ่มท่ีมีรายได้ 10,001 – 15,000 บาท 2) กลุ่มท่ีมี
รายได้ 5,001 – 10,000 บาท มีความพึงพอใจต่อโครงการเราชนะด้านคุณภาพของโครงการแตกต่างกับ
กลุ่มท่ีมีรายได้ 15,001 เป็นต้นไป 
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ตารางที่  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานที่  ผลการทดสอบ 

1 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการเรา
ชนะ อยู่ในระดับมาก 

สอดคล้อง 

2 ประชาชนที ่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
โครงการเราชนะ แตกต่างกัน 

ไม่สอดคล้องพบว่าเพศชายและ
เพศหญิงมีความพึงพอใจไม่ต่างกัน 

3 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
โครงการเราชนะ แตกต่างกัน 

สอดคล้อง 

4 ประชาชนที่มีกลุ ่มต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
โครงการเราชนะ แตกต่างกัน 

สอดคล้อง 

5 ประชาชนท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความ
พึงพอใจต่อโครงการเราชนะ แตกต่างกัน 

สอดคล้อง 

 

5. สรุปผลการวิจัย  

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 34 – 49 ปี เป็นกลุ่มผู้ท่ีไม่เคยมี

ข้อมูลในฐานระบบของรัฐ และมีรายได้อยู่ท่ี 5,001 – 10,000 บาท 

ส่วนที่  2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการเราชนะ   
1) ความพึงพอใจโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการเราชนะใน

ระดับมาก 3 ด้าน คือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ธนาคาร ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และด้าน
กระบวนการ / ข้ันตอนการให้บริการ ในระดับปานกลาง 1 ด้าน คือ ด้านคุณภาพของโครงการ  

2) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ประชาชนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ   

3) ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ธนาคาร ความพึงพอใจของประชาชนต่อด้านการให้บริการ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 2 
ข้อ ระดับมาก 4 ข้อ  

4) ด้านส่ิงอำนวยความสะดวก ความพึงพอใจของประชาชนโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ 

5) ด้านคุณภาพของโครงการ ความพึงพอใจของประชาชนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 3 ข้อ ระดับน้อย 3 ข้อ 

 
ส่วนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการเราชนะ  
1) เพศ จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติทดสอบ t-test พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความ

พึงพอใจต่อโครงการเราชนะ ไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 
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2) อายุ ประชาชนท่ีมีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อโครงการเราชนะ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงได้ทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธี Tukey HSDได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ประชาชนที่มีอายุ
แตกต่างกัน มีความพึงพอใจ ด้านส่ิงอำนวยความสะดวกแตกต่างกันเป็นรายคู่ พบความแตกต่างกันท่ีระดับ
นัยสำคัญ 0.05 โดยมี  1 คู่  คือ กลุ่มอายุ 26 – 33 ปี มีความพึงพอใจต่อโครงการเราชนะด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวกแตกต่างกับกลุ่มอายุ 34 – 49 ปี 

3) กลุ่ม ประชาชนท่ีมีกลุ่มต่างกัน มีความพึงพอใจต่อโครงการเราชนะ ด้านกระบวนการ / ขั้นตอน
การให้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงได้ทดสอบความแตกต่างกันเป็นรายคู่
ด้วยวิธี Tukey HSD ได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ประชาชนท่ีมีกลุ่มแตกต่างกัน มีความพึงพอใจ ด้านกระบวนการ 
/ ขั้นตอนการให้บริการ แตกต่างกันเป็นรายคู่ พบความแตกต่างกันท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05โดยมี  1 คู่  คือ  
กลุ่มผู้ที่เคยลงทะเบียนคนละครึ่ง มีความพึงพอใจต่อโครงการเราชนะด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการ
ให้บริการแตกต่างกับกลุ่มผู้ท่ีไม่เคยมีข้อมูลในฐานระบบของรัฐ 

4) รายได้เฉล่ียต่อเดือน ประชาชนท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อโครงการเรา
ชนะ ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ และด้านคุณภาพของโครงการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงได้ทดสอบความแตกต่างกันเป็นรายคู่ด้วยวิธี Tukey HSD ได้ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้  

(1) ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ ประชาชนท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่าง
กัน มีความพึงพอใจ แตกต่างกันเป็นรายคู่ พบความแตกต่างกันท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 โดยมี  4 คู่  
คือ  1) กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ำกว่า 5,000 บาท มีความพึงพอใจต่อโครงการเราชนะด้านกระบวนการ / 
ขั้นตอนการให้บริการแตกต่างกับกลุ่มท่ีมีรายได้ 10,001 – 15,000 บาท 2) กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ำกว่า 
5,000 บาท มีความพึงพอใจต่อโครงการเราชนะด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการแตกต่าง
กับกลุ่มท่ีมีรายได้ 15,001 เป็นต้นไป 3) กลุ่มท่ีมีรายได้ 5,001 – 10,000 บาท มีความพึงพอใจต่อ
โครงการเราชนะด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการแตกต่างกับกลุ่มที่มีรายได้ 10,001 – 
15,000 บาท 4) กลุ่มที่มีรายได้ 5,001 – 10,000 บาท มีความพึงพอใจต่อโครงการเราชนะด้าน
กระบวนการ / ข้ันตอนการให้บริการแตกต่างกับกลุ่มท่ีมีรายได้ 15,001 เป็นต้นไป 

(2) ด้านคุณภาพของโครงการ ประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความพึง
พอใจ แตกต่างกันเป็นรายคู่ พบความแตกต่างกันท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 โดยมี  2 คู่  คือ  1) กลุ่ม
ท่ีมีรายได้ต่ำกว่า 5,000 บาท มีความพึงพอใจต่อโครงการเราชนะด้านคุณภาพของโครงการ
แตกต่างกับกลุ่มที่มีรายได้ 10,001 – 15,000 บาท 2) กลุ่มที่มีรายได้ 5,001 – 10,000 บาท มี
ความพึงพอใจต่อโครงการเราชนะด้านคุณภาพของโครงการแตกต่างกับกลุ่มที่มีรายได้ 15,001 
เป็นต้นไป 

 
6. อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการเราชนะ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับผลการสำรวจความคิดเห็นของ (กระทรวงการคลัง, 2564: 1) ที่สำรวจความเห็น
ของประชาชนท่ัวประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของภาครัฐจากสถานการณ์โรคโควิด-19 
พ.ศ. 2564 ในส่วนของโครงการเราชนะท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ ร้อยละ 86.7 และมีความเห็นอยาก
ให้ดำเนินการต่อไป ร้อยละ 62.9 ในส่วนของความพึงพอใจในองค์ประกอบด้านต่าง ๆ ของโครงการ ได้แก่ 
ความพึงพอใจด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีธนาคาร และด้าน
ส่ิงอำนวยความสะดวกพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดการ
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สร้างความพึงพอใจเกิดจากการบริการแก่ประชาชนของ (John D. Millet, 1994: 397) ท่ีกล่าวว่าหลักการ
สร้างความพึงพอใจประกอบไปด้วย (1) การให้บริการอย่างเท่าเทียม (2) การให้บริการตรงตามเวลา (3) 
การให้บริการอย่างเพียงพอ (4) การให้บริการอย่าง และ (5) การให้บริการอย่างก้าวหน้า ยกเว้นด้าน
คุณภาพของโครงการที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากแนวทางการดำเนินโครงการและ
มาตรการเยียวยาตามโครงการถูกกำหนดมาจากภาครัฐ การดำเนินงานต้องการวางแผนกำหนดมีระเบียบ 
ขั้นตอนการปฏิบัติที ่ชัดเจน มีคุณภาพสามารถตรวจสอบและประเมินผลการทำงานได้ ซึ่งอาจส่งผลให้
ประชาชนบางกลุ่มมีความไม่พอใจ สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารสาธารณของ (ประยูร กาญจนดุล , 
2549: 108) ที่ได้ให้ความหมายว่า การบริการสาธารณะ คือ การบริการที่ภาครัฐหรือฝ่ายปกครอง เป็น
ผู้ดูแลและดำเนินการเพื่อต้องสนองความต้องการของประชาชน  

จากผลการศึกษาพบว่าผลการเปรียบเทียบข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ กลุ่ม และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน กับความพึงพอใจของประชาชนที ่มีต่อโครงการเราชนะในด้ านเพศของผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อโครงการไม่แตกต่างกัน แต่ในด้านอายุ กลุ่ม รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ
ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีความพึงพอใจต่อโครงการเราชนะแตกต่างกัน ซึ่งหมายถึงบุคคลท่ีต่างเพศกันนั้นมี
ความคาดหวังของโครงการไม่ต่างกัน แต่หากอยู่ในช่วงวัย กลุ่มและมีรายได้เฉลี่ยท่ีแตกต่างกันมีความ
คาดหวังต่อโครงการที่ต่างกัน สอดคล้องกับทฤษฎีแรงจูงใจของ (Victer H. Vroom, 1964: 328) ที่กล่าว
ว่าแรงจูงใจเกิดจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ของแต่ละบุคคลและเกิดความ
คาดหวัง ซึ่งเมื่อความคาดหวังได้รับการเติมเต็มหรือตอบสนองก็จะทำให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ แต่หาก
ความคาดหวังไม่ได้รับการตอบสนองบุคคลก็จะแสดงออกถึงความไม่พอใจ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
(Victer H. Vroom, 1964: 328) ท่ีกล่าวว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บริการโรงพยาบาลรามาธิบดีที่แตกต่างกัน แต่ปัจจัยด้านเพศ และสถานภาพ ไม่
ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลรามาธิบดี และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ  (นิดา 
ทัศนเศรษฐ, พรเพ็ญ ฐิตติสมบูรณ์ และ เพ็ญฉาย ประทีปธนากร , 2543: 6) ที่ศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ป่วยในต่อการบริการของโรงพยาบาลสุรินทร์และพบว่า เพศและสถานภาพของผู้รับบริการมีความพึง
พอใจไม่แตกต่างกันแต่อายุและรายได้ของผู้รับบริการมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการบริการ 

ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการดำเนินงานโครงการเราชนะ เป็นการดำเนินงานจากภาครัฐเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในภาพรวมท้ัง
ประเทศ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของโครงการมีความหลากหลายและแตกต่างกันเป็นอย่างมาก ดังนั้น ภาครัฐควร
วางแนวทางการดำเนินงานให้มีความยืดหยุ่น ตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับการบริการ แต่ยัง
คงไว้ในความเป็นระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและเป็นการ
บริหาร สาธารณอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
7. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. ผลการวิจัยพบว่าระดับความพึงพอใจต่อโครงการเราชนะด้านคุณภาพของโครงการ หัวข้อการ
ไม่ได้รับเงินตามโครงการเป็นเงินสด และการใช้จ่ายโดยแสกนผ่านแอพ อยู่ในระดับน้อย ซึ่งมีระดับความ
พึงพอใจน้อยกว่าด้านอื่น ดังนั้นภาครัฐควรกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินโครงการให้ประชาชน
เข้าร่วมโครงการได้โดยสะดวก ตอบสนองความต้องการช่องทางการใช้จ่ายของประชาชน 
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 2. จากผลของระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อโครงการเราชนะด้านคุณภาพของโครงการ
ที่อยู่ในระดับปานกลาง หากภาครัฐตอบสนองความพึงพอใจของประชาชนโดยจ่ายเงินโครงการเป็นเงิน
สด ภาครัฐต้องออกมาตรการควบคุมการทุจริต เช่น การฉวยโอกาสเพิ่มราคาสินค้า การใช้จ่ายซื้อสินค้า
ผิดกฎหมาย เป็นต้น โดยให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับกำดูแลการใช้จ่ายเงินตามโครงการอย่างเคร่งครัด 

 ข้อเสนอเชิงปฏิบัติการ 
1. เพิ่มวงเงินช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 และกำหนดกระบวนการคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย  เพื่อได้กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้ได้รับผลกระทบตัวจริง 
2. เพิ่มมาตรการ บทลงโทษกับผู้ทุจริตรับแสกนและเปลี่ยนเป็นเงินสดให้เข้มงวด เพื่อไม่ให้

ประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบจากการหักค่านายหน้าแลกเปล่ียนเงินโครงการเป็นเงินสด 
 

ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
1. ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการเราชนะที่ ในพื้นที่ที่มีบริบทต่างกัน เพื่อ

เปรียบเทียบแนวทางการดำเนินงานท่ีเหมาะสมกับแต่ละบริบทพื้นท่ี 

2. ศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการเราชนะ 
ในพื้นที่เทศบาลตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อให้ข้อมูลความพึงพอใจต่อ
โครงการครอบคลุมทุกองค์ประกอบ 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการป่าไม้ชุมชน      
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People's Participation For The Community Forest Management Is Influenced By A Variety 

Of Factors In San Sai District, Chiang Mai Province 
 

ปลายฟ้า ทองดอนพุ่ม*   
Plaifha Thongdonpum 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ป่าไม้ชุมชน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารจัดการป่าไม้ชุมชน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 3) เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารจัดการป่าไม้ชุมชน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  การศึกษาครั้งนี้เป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research methodology) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth 
interview) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผลการศึกษาปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าไม้ชุมชน 
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ คือการได้รับข่าวสารที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ต่างๆ ขาดความต่อเนื ่องหรือไม่สามารถชักชวนให้ประชาชนมองเห็นถึงความสำคัญก็จะทำให้การ
ดำเนินงานนั้นไม่ประสบผลสำเร็จ ขาดการได้รับการผลักดันและเกื้อหนุนทางด้านงบประมาณทั้งจาก
ภาครัฐรวมทั้งเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งการทำงานในด้านต่างๆก่อนหน้านี้ท่ีผ่านมาได้ดำเนินงานปรับปรุงด้วย
การให้ข่าวสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์สูงสุด ส่วนข้อคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งเป็นประชาชนที่ได้รับ
คุณประโยชน์จากป่าไม้ชุมชน พบว่าปัญหาท่ีมีความสำคัญท่ีสุดของการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ
การบริหารจัดการป่าชุมชนเป็นการท่ีประชาชนในพื้นท่ียังขาดการตระหนักรวมท้ังให้ความเอาใจใส่กับการ
จับกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆท่ีเกี่ยวกับการสงวนป่าไม้ชุมชน 
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Abstract 
 

The goals of this study were to 1) examine the model of people's participation in 
community forest management in San Sai District, Chiang Mai. 2) investigate the elements 
that influenced people's forest management participation. San Sai District, Chiang Mai 
Community. 3) To propose proposals for community forest management participation in 
San Sai District, Chiang Mai. This study was a qualitative research methodology by in-depth 
interview method for collecting the data.  

The findings of a research of significant elements influencing people's lack of 
participation in community forest management in San Sai District, Chiang Mai Province, are 
incomplete public relations news. The operation will fail due to a lack of continuity or an 
inability to persuade the public of the importance. Lack of governmental and private sector 
support and financial assistance, which prior work in other domains has attempted to 
address by offering the most comprehensive information. In terms of the perspectives of 
key informant groups, or people who benefit from community forestry. The absence of 
public participation in community forest management has been discovered to be caused 
by a lack of public knowledge and attention to group conservation actions in the area forest 
in a community. 

 
Keywords: participation, management, community forestry 
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1. บทนำ 
 ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศ รวมท้ังเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งในระบบนิเวศน์ 
เนื่องจากเป็นแหล่งที่ก่อเกิดทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆที่สำคัญ โดยเฉพาะเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำลำนำ้ซึ่ง
เป็นแหล่งเก็บน้ำธรรมชาติท่ีสะสมความช้ืนให้กับพื้นท่ี นอกเหนือจากนี้ป่าไม้ยังเป็นแหล่งอำนวยประโยชน์
ฐานรากท่ีสำคัญต่อผู้คนท่ีได้อาศัยในพื้นท่ี รวมทั้งต่อระบบนิเวศน์โดยรวมด้วย 

เมืองไทยในระยะเวลาหลายสิบปีให้หลังเมืองไทยได้มีการเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
รวมทั้งเทคโนโลยีซึ่งนำมาซึ่งการทำให้ทรัพยากรป่าไม้ตามธรรมชาติลดปริมาณลงอย่างเร็ว โดยเฉพาะจาก
ผลการเพิ่มขึ้นของปริมาณประชากรในแต่ละปี ทำให้มีการขยายพื้นที่พักอาศัยและก็พื้นที่สำหรับทำการ
เพาะปลูกทำการกสิกรรม รุกเข้าไปในพื้นท่ีป่า และก็ใช้ประโยชน์จากป่าในเชิงการค้ามากเพิ่มขึ้น 

ป่าไม้ของไทยจากการสำรวจด้วยภาพถ่ายดาวเทียมพบว่า ในปี พุทธศักราช 2504 ปริมาณพื้นท่ีป่า
ท้ังหมดของเมอืงไทยมีอยู่ราว ๆ 171 ล้านไร่ หรือคิดเป็นปริมาณร้อยละ 53.3 ของพื้นท่ีท้ังหมด แต่แล้วพอ
ถึงปี พุทธศักราช2541 พบว่า พื้นท่ีป่าของเมืองไทยลดเหลือเพียงแค่ 81 ล้านไร่ หรือคิดเป็นจำนวนร้อยละ 
25.28 ของพื้นที่ทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเหนือพบว่า ในปีพุทธศักราช 2541 พื้นที่ป่ายังเหลือใน
พื้นท่ีภาคเหนือเหลือเกิน 25 ล้านไร่ หรือคิดเป็นจำนวนร้อยละ 43.07 โดยในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นท่ี
ป่าไม้ซึ่งประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติราวๆ 16,609 ล้านไร่ คิดเป็นจำนวนร้อยละ 82.61 ของพื้นท่ีอีก
ท้ังจังหวัดเชียงใหม่ (กรมป่าไม้, 2550) ซึ่งหากว่ารัฐบาลจะมีการบัญญัติกฎหมายเพื่อควบคุมการบุกรุกตัด
ไม้ทำลายป่า รวมทั้งการออกพระราชกำหนดยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั้งประเทศและก็ตาม แต่ว่าก็ยังไม่
สามารถที่จะหยุดการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าไม้ได้ ในทางตรงกันข้าม ได้มีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่ามาก
ขึ้น ด้วยเหตุว่าป่าในเขตภาคเหนือเป็นป่าเขตร้อน ซึ่งมีความมากมายทางชีวภาพสูงมากมาย จากความ
มากมายทางชีวภาพนี้ทำให้มีการเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าออกจะมากมาย 

การบริหารจัดการเพื่อกำเนิดความสามารถสำหรับในการสงวนและก็ดำรงค์รักษาทรัพยากรป่าไม้
นั้นมีความจำเป็นเป็นอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจแล้วก็วิถีชีวิตชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ในท้องถิ่น แล้วก็
ยังมีหน้าที่ที่สำคัญเป็นอย่างมากต่อการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากสังคมไทย
ส่วนมากยังคงเป็นสังคมทำการเกษตรที่จำต้องอาศัยปัจจัยเบื้องต้นด้านการสร้าง จากทรัพยากรธรรมชาติ
และก็ความมากมายหลากหลายทางชีวภาพ โดยเหตุนี้ ผลจากความทรุดโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ย่อม
มีผลโดยตรงและก็โดยอ้อมต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคมในท้องถิ่น รวมถึงระบบเศรษฐกิจของประเทศด้วย 
(ระวี ถาวร, นิตยา เมี้ยมมิตร และรังสรรค์ เหตุอ๊อด, 2561: 2) 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนหรือคนภายในพื้นที่สำหรับในการช่วยการดูแลและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ ได้ถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญที่ราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี10 (พุทธศักราช 2550-2554) 
รองรับ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรและความสมดุลของประเทศ และระบบนิเวศน์ การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ล้วนมีส่วน
สำคัญเป็นอย่างมากต่อการยกฐานะคุณภาพชีวิตและก็การพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็สังคมที่ดีอย่างยั่งยืน 
รวมถึงการพัฒนาคุณประโยชน์ ความมากมายหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็ภูมิปัญญาชาวบ้าน ดังนี้ เพื่อมี
การรักษาและก็การใช้คุณประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีความมั่นคงและยั่งยืน สมดุล รวมทั้งเที่ยง
ธรรม ซึ่งมีแนวทางสำหรับเพื่อการทำงานท่ีสำคัญ ดังต่อไปนี้ 
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1. สนับสนุนสิทธิชุมชนและก็การมีส่วนร่วมสำหรับเพื่อการจัดแบ่งทรัพยากร โดยการกระจาย
อำนาจการจัดการทรัพยากรให้ชุมชนท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ สนับสนุนแนวทางการมีส่วนร่วมแล้วก็การ
สร้างโครงข่ายสงวนและก็การจัดการทรัพยากรของชุมชนท้องถิ่น ช่วยเหลือการก่อตั้งป่าชุมชน 

2. ปรับปรุงระบบการจัดการเพื่อรักษาและก็ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
สำหร ับในการปลูกฟ ื ้นฟ ูสภาพป่า ม ีการกำหนดมาตรการควบคุมการใช ้ค ุณประโยชน ์ จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเข้มงวด เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ไว้ตลอดกาล 

พื้นที่ป่าชุมชนในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหลักท่ีป่าอีกแห่งหนึ่งที ่มีการใช้
ประโยชน์จากคนภายในท้องถิ่นมานานนับต้ังแต่อดีตกาลหลายสิบปี โดยเป็นหลักท่ีป่าท่ีต้ังอยู่ในเขตอำเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหลักท่ีข้างหลังของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ความหยาวหลายกิโลเมตร เป็นสถานท่ี
สำหรับท่องเที่ยวที่ใกล้เมืองที่หลบอยู่ท่ามกลางความเจริญก้าวหน้า ด้านในชุมชนมีการจัดการสถานท่ี
สำหรับท่องเท่ียวที่น่าดึงดูดมาก 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ใช้เป็นสนามศึกษาค้นคว้าสำหรับในการทำศึกษาค้นคว้าป่าไม้ในด้านต่างๆส่วน
ประชาชนก็ใช้พื้นท่ีป่าท่ีนี้สำหรับเป็นแหล่งอาหารป่า อาทิเช่น เห็ด พืชป่าท่ีกินได้ การอนุรักษ์และรักษาป่า
ด้วยกันอาทิเช่น การใช้เป็นสถานท่ีเท่ียว การศึกษาหาความรู้จากธรรมชาติท่ีมีอยู่ ล้วนแต่มีคุณประโยชน์ต่อ
คนท่ัวๆไปอีกท้ังบุคคลในท้องถิ่นแล้วก็ประชาชนท่ีพึงพอใจอีกไม่น้อยเลยทีเดียว 

จากเหตุผลรวมทั้งความสำคัญที่กล่าวข้างต้น ผู ้ศึกษาวิจัยจึงมองเห็นถึงความสำคัญและความ
จำเป็นที่จะศึกษากระบวนการรักษาพื้นที่ป่าชุมชน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการอาศัยความ
ร่วมแรงร่วมใจของคนภายในชุมชนหรือท้องถิ่นซึ่งเป็นคนที่ได้รับคุณประโยชน์จากป่าไม้ชุมชนที่นี้อีกท้ัง
ทางตรงรวมทั้งทางอ้อม โดยผู้ศึกษาวิจัยมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการวิเคราะห์ท่ีได้ในคราวนี้จะสามารถใช้
เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเบื้องต้น สำหรับในการกำหนดรูปแบบหรือกระบวนการสร้างโครงข่าย
ความร่วมแรงร่วมใจเพื่อการบริหารจัดการป่าไม้ชุมชน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ให้สามารถเป็นป่า
ไม้ชุมชนท่ียังคุณประโยชน์ใหแ้ก่คนภายในท้องถิ่นรวมทั้งประชาชนท่ัวๆไปท่ีให้ความสนใจป่าไม้ชุมชนท่ีนี้ให้
กำเนิดคุณประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนถัดไป 
 
2. คำถามการวิจัย 

2.1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการป่าไม้ชุมชน ความรู้ ทัศนคติ นโยบายการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการ
เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกของประชาชน ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างไร 

2.2 มีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการป่าไม้ชุมชนใน
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

2.3 มีแนวทางในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการป่าไม้ชุมชน อำเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอย่างไร 

 
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

3.1 เพื่อศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการป่าไม้ชุมชน อำเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

3.2 เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการป่าไม้ชุมชน 
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
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3.3 เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการป่าไม้ชุมชน อำเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

 
4. ขอบเขตของการวิจัย 
 4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาระดับและรูปแบบของการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนหรือในท้องถิ่น
พื้นท่ีป่าไม้ชุมชนอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
 4.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ ศึกษาพื้นท่ีป่าไม้ชุมชน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
 4.3 ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ คือ ประชาชนในพื้นที่รอบบริเวณป่าไม้ชุมชน อำเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่  
 4.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ดำเนินการวิจัยต้ังแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 
5. ทบทวนวรรณกรรม 
 5.1 แนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
 Cohen and Uphoff (1980) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมโดยทั ่วไปในขั้นตอนการตัดสินใจไม่ได้
หมายความว่าจะเป็นการตัดสินใจได้เพียงอย่างเดียว ยังใช้การตัดสินใจควบคู่ไปกับการปฏิบัติการด้วย การ
ตัดสินใจยังเกี่ยวข้องกับประชาชนในเรื่องของผลประโยชน์ และการประเมินผลในกิจกรรมการพัฒนาด้วย
จะเห็นว่าการตัดสินใจนั้นเกี ่ยวข้องเกือบโดยตรงกับการปฏิบัติ และเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์และการ
ประเมินผลด้วย โดยที่ผลประโยชน์นั้นเป็นผลมาจากขั้นตอนการตัดสินใจแล้วทั้งสิ้นนอกจากนี้ก็จะมีผล
สะท้อนกลับจากการประเมินผล และการปฏิบัติการกลับไปสู่การตัดสินใจอีกด้วย 

จะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมมี 4 ขั้นตอน คือการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ทุกขั้นตอนมี
ความสัมพันธ์ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมที่ขั้นตอนการตัดสินใจเป็นประการสำคัญ ซึ่ง ในแนวทางการมีสว่น
ร่วมนั้นมุ่งให้ประชาชนเป็นผู้คิดค้นปัญหาเป็นผู้ที่มีบทบาทในทุกๆเรื่องไม่ใช่ว่ากำหนดให้ประชาชนปฏบิติั
ในเรื ่องใดเรื ่องหนึ่ง ทุกอย่างต้องเป็นเรื ่องของประชาชนที่จะคิดซึ่งแนวความคิดนี้มีกรอบพื้นฐานและ
วิเคราะห์การมีส่วนร่วม ดังนี้ 

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ การริเริ่มตัดสินใจการดำเนินการ
ตัดสินใจ และการตัดสินใจปฏิบัติการ 

2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ประกอบด้วย การสนับสนุนด้านทรัพยากร การบริการและการ
ประสานของความช่วยเหลือ 

3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ทางวัตถุ ผลประโยชน์ทางด้านสังคมหรือ
ผลประโยชน์ส่วนบุคคล 

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล เป็นการควบคุม ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมทั้งหมด และ
เป็นการแสดงถึงการปรับตัวในการมีส่วนร่วม 

สรุปได้ว่า ตามแนวคิดของ Cohen and Uphoff (1980) ในเรื่องของการมีส่วนร่วมนั้นคือการท่ี
ประชาชนมีส่วนในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใด ๆ ตั้งแต่การร่วมในการตัดสินใจการร่วมในการ
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ปฏิบัติ การร่วมในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากโครงการ และการร่วมประเมินผลโครงการปัจจัยท้ัง 4 ประการนี้
เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการมีส่วนร่วม 

 
 5.2 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
 ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้ เช่น ดิน น้ำ ป่าไม้ ทุ่งหญ้า สัตว์ป่า แร่ธาตุ ฯลฯ ทรัพยากรเหล่านี้มีบทบาทสำคัญต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของมนุษย์ ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
สูงสุด จึงได้แบ่งทรัพยากรธรรมชาติเป็น 3 ประเภท (สมคิด รัตนวงศ์ไชย, 2541 : 11) ได้แก่ 
 1. ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป หมายถึง ทรัพยากรที่นำมาใช้แล้วจะสิ้นเปลืองและหมดไปในที่สุด 
โดยไม่เกิดขึ้นมาใหม่อีก เช่น แร่ธาตุ น้ำมัน 
 2. ทรัพยากรที่ใช้ไม่หมด หมายถึง ทรัพยากรที่นำมาใช้ประโยชน์แล้วยังเกิดมาใหม่เรื่ อย ๆ เช่น 
แสงอาทิตย์ อากาศ 
 3. ทรัพยากรท่ีสามารถเกิดทดแทนหรือรักษาให้คงอยู่ได้หากรู้จักใช้ประโยชน์และจัดการให้ถูกต้อง 
ก็จะมีใช้ตลอดไป เช่น ท่ีดิน ป่าไม้ ฯลฯ 
 จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าทรัพยากรป่าไม้เป็นทรัพยากรประเภทท่ีสามารถเกิดทดแทนหรือรักษา
ให้คงอยู่ได้หากรู้จักใช้ประโยชน์และจัดการให้ถูกต้องก็จะมีใช้ได้ตลอดไป แต่ปัจจุบันพบว่าปัญหาความ
เส่ือมโทรมและการขาดแคลนป่าไม้เป็นปัญหาท่ีสำคัญยิ่งของประเทศ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ
โดยรวม จึงมีความจำเป็นท่ีจะต้องมีการจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
 Cohen and Uphoff. (อุบลวรรณ สุภาแสน 2543: 23; อ้างอิงจาก Cohen and Uphoff. Rural 
Development Participation: Concepts and Measures for Project Design, Implementation and 
Evaluation, 1977 : 16) ได้เสนอถึงการจัดการแก้ไขปัญหาทรัพยากร ป่าไม้ว่า เป็นปัญหาท่ีมีความจำเป็น
และต้องให้ความสำคัญทางด้านพฤติกรรมส่วนบุคคลและองค์ประกอบทางด้านสังคมซึ่งมีผลต่อการวางแผน
และการดำเนินการ โดยต้องทำความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศทางธรรมชาติกับสังคมของมนุษย์ 
ซึ่งสังคมมนุษย์มีความจำเป็นต้องอาศัยระบบนิเวศทางธรรมชาติเพื่อการดำรงอยู่ ดังนั้น ในการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้จึงควรมีการพิจารณาถึงปัจจัยทางด้านสังคมด้วย โดยควรดำเนินการ ดังนี้ 

1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านสังคมของมนุษย์ 
2. ทำความเข้าใจกลุ่มบุคคลท่ีมีภูมิหลังทางสังคมท่ีแตกต่าง 
3. ทำความเข้าใจวัฒนธรรมในการใช้ท่ีดินของประชาชน 
4. ให้ความสนใจคนกลุ่มน้อย และคนยากจน  
5. มีการเรียนรู้ตัวอย่างจากพื้นท่ีอื่น 
 

6. วิธีการศึกษา 
 6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ซึ่งเป็นบุคคลท่ีเกี่ยวข้องและได้รับ
ผลประโยชน์จากพื้นที่ป่าชุมชน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วยผู้นำชุมชน จำนวน 5 
ท่าน  ชาวบ้านท่ีอาศัยและได้รับผลประโยชน์จากพื้นท่ีป่าไม้ชุมชน 10 ท่าน และกลุ่มข้าราชการในพื้นท่ีป่า
ชุมชน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ อีก 3 ท่าน รวมทั้งส้ิน 18 ท่าน 
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 6.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสัมภาษณ์ปลายเปิด โดยใช้แนวคิดทฤษฎีท่ีได้ทำการศึกษา
ในบทที่ 2 เป็นแนวทางในการกำหนดคำถาม เพื่อให้ได้คำตอบที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
และได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคิด ทัศนคติ ความคาดหวังของข้อมูลท่ีต้องการ โดยผู้วิจัยได้ใช้เครื่อง
บันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์  
 6.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางการวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) และ
วิเคราะห์ข้อมูลจากกระบวนการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ตามประเด็นและเรียบเรียงเนื้อหาเสนอเป็น
รายงานในรูปแบบของการบรรยายหรือพรรณนา (Descriptive) และพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical 
Descriptive) ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลเพื่อการสรุปผลการศึกษา ตามเนื้อหาสาระท่ี
สำคัญและวัตถุประสงค์ของการศึกษา   
 
7. ผลการศึกษา 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth interview) จากกลุ่มผู ้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู ้นำชุมชน  กลุ่ม
ประชาชนในพื้นท่ีท่ีได้รับประโยชน์จากป่าไม้ชุมชน และกลุ่มข้าราชการรวมถึงเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องในป่าไม้
ชุมชน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกสามารถนำเสนอได้
ดังต่อไปนี้ 

คำถามที่ 1 สภาพโดยรวมของป่าไม้ชุมชน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
ผลจากการศึกษาข้อมูลท่ีได้รับมาจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) เกี่ยวกับสภาพป่าไม้

ชุมชน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นคล้ายคลึงตรงกันท้ังกลุ่ม
ผู้นำชุมชน รวมทั้ง กลุ่มประชาชนท่ีได้รับผลประโยชน์จากพื้นท่ีป่าไม้ชุมชน ได้มองเห็นสภาพป่าไม้ชุมชนมา
นานหลายสิบปี ทำให้มีความคิดเห็นไปในทำนองเดียวกันโดยมีความเห็นว่า ป่าไม้ชุมชนยังมีสภาพธรรมชาติ
ด้ังเดิมอยู่มาก โดยยิ่งไปกว่านั้นเมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบด้ังเดิมของระบบนิเวศน์แล้ว พบว่า ส่วนรอบ
นอกของพื้นท่ีป่าซึ่งเป็นรอบๆป่าใช้สอยของประชาชน ซึ่งโดยปกติมีลักษณะเป็นป่าไม้เต็งรัง รวมทั้งมีสภาพ
เป็นป่าโปร่งมีพืชพันธุ์ไม้สำคัญๆดังเช่น ไม้เหียง ตึง เต็ง รัง รัก พลวง นอกเหนือจากนี้ยังพบไม้ยืนต้นจำพวก
มะขามป้อม รวมทั้งแสลงใจ 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักยังได้ให้ข้อมูลอื่นๆด้วยว่า สภาพดินในพื้นที่ป่าไม้ชุมชน เป็นทรายรวมทั้งมี
กล้วยป่าบางจำพวก รวมทั้งพบว่าป่าไม้ชุมชนปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีนกหรือสัตว์ป่าเท่าไรนัก เพราะเป็นพื้นท่ีป่า
ใช้สอย รวมทั้งลึกเข้าไปจะมีลักษณะนิเวศแบบป่าไม้ดิบแล้ง ซึ่งมีไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ อาทิเช่น กระบอก 
มะเด่ือ และก็ยางนา โดยมีบางคนกล่าวว่ามีไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ท่ีหาได้ยากด้วยอาทิเช่น ตะเคียนทอง สลับ
กับป่าเบญจพรรณ ซึ่งมีไม้ยืนต้นโบราณอาทิเช่น ไม้สัก ทั้งยังมีพืชสมุนไพรต่างๆอาทิเช่น เปล้าน้อย เปล้า
หลวง อบเชย ไม้นมนาง กวาวเครือ มะไฟป่า เครืออ่อน รวมทั้งยังเจอสมุนไพรประเภทรางจืด ต้นฝาง 
โด่ไม่รู้ล้มอีกด้วย ซึ่งเป็นสมุนไพรยอดนิยมของผู้บริโภคในปัจจุบัน 

นอกเหนือจากนี้ ผู้ให้ข้อมูลหลักให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริเวณป่าลึกที่เข้าไปจนถึงเนินเขาเหตุว่า เป็น
รอบๆท่ีประชาชนเก็บหาของป่าอาทิเช่น เห็ดเผาะซึ่งสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่คนภายในท้องท่ีได้
อย่างดีเยี่ยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูฝน ที่จะมีพรรณไม้ที่เรียกกันว่าของป่าเกิดมากมาย อาทิเช่น เห็ดไข่
ห่าน เห็ดถ่าน เห็ดดิน เห็ดแค เห็ดหล่ม รวมทั้งเห็ดหัว แล้วก็ในส่วนของบริเวณป่าสงวนท่ีประชาชนและก็
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ข้าราชการได้ร่วมกันป้องกันไว้นั้น เป็นแหล่งต้นน้ำ และเป็นเขตป่าดิบแล้ง ซึ่งเป็นท่ีลุ่มดินมีความชุ่มช้ืน มี
น้ำใต้ดินมากมาย เป็นแหล่งน้ำตาผุด รอบๆน้ำมีความหลากหลายทางชีวภาพเนื่องจากว่าเป็นพื้นท่ีชุ่มน้ำสูง 
มีวัชพืชน้ำนานาชนิด ที่มีความจำเป็นแล้วก็สามารถประสบพบเห็นได้บ่อยครั้งเป็นผักกูด ผักกูดคล้อง 
ผักหนาม แล้วก็บอน เป็นต้น 

สำหรับสัตว์ที่พบได้บ่อยในพื้นท่ีป่าไม้ชุมชน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ให้ข้อมูลคล้ายคลึงตรงกันว่า สัตว์
ท่ีเจอในพื้นท่ีป่าไม้ชุมชนจะเป็นสัตว์ปีกจำพวกนก ซึ่งมีจำนวนมากรวมทั้งมีความหลากหลาย อาทิเช่น นก
ตีทอง นกแซงแซว นกเป็ดน้ำ นกเขาเขียว นอกเหนือจากนี้ยังเจอนกกระจาบ และก็เหยี่ยวด้วย ส่วนสัตว์ป่า
ท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้นมาจะพบว่าเป็นสัตว์เล้ือยคลาน แล้วก็สัตว์เลือดอุ่นขนาดเล็ก อาทิเช่น ตุ่น กระแต ตะกวด 
อีเห็น ชะนี ไก่ป่า เม่น เต่า และก็งูนานาประเภท ส่วนสัตว์ปีกขนาดเล็กพวกแมลงต่างๆก็มีจำนวนไม่น้อย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจำพวกผีเส้ือนานาชนิด ข้าวตอก เพล้ีย จ๊ักจ่ัน ผ้ึง เป็นต้น 

อ่างเก็บน้ำท่ีเกิดขึ้นจากโครงการพระราชดำริโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 ซึ่งได้มี
กระแสพระราชดำรัสให้ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร แม่โจ้ ในช่วงเวลานั้น) ได้มี
ดำริให้แนวทางสำหรับการรักษาแล้วก็ปรับปรุงต้นน้ำห้วยโจ้ อีกทั้งปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูก
ในช่วงฤดูแล้งให้แก่คนภายในท้องที่รวมทั้งบริเวณใกล้เคียง ได้ใช้ประโยชน์สำหรับการเกษตร ซึ่งถัดมาได้
เปล่ียนเป็นอ่างเก็บน้ำจนกระท่ังตอนนี้ ซึ่งปัจจุบันนี้ได้เป็นแหล่งน้ำสำคัญแหล่งหนึ่งของคนภายในท้องถิ่น 
ท้ังเพื่อการเพาะปลูกและก็เพื่อการอุปโภคบริโภค รวมทั้งยังได้มีการส่งเสริมเพาะพันธ์นานาชนิดในอ่างเก็บ
น้ำแห่งนี้ ซึ่งเหมาะสมกับการผ่อนคลายของประชาชนในพื้นท่ีและก็สำหรับนักท่องเท่ียวในละแวกใกล้เคียง
แล้วก็นักท่องเที่ยวต่างเมืองอีกด้วย โดยมีกิจกรรมหลักซึ่งสามารถทำได้ในบริเวณอ่างเก็บน้ำตัวอย่างเช่น
กิจกรรมตกปลา ท่ีสามารถผลักดันให้เปน็กิจกรรมหนึ่งของทรัพยากรนิเวศของพื้นท่ีป่าชุมชนได้ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันนี้ของป่าไม้ชุมชนจากความเห็นของกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็
ข้าราชการที่เกี ่ยวข้อง มีความเห็นว่าตลอดสามสิบปีที ่ผ่านสภาพป่าไม้ชุมชนในอำเภอสันทรายไม่มีการ
เปล่ียนแปลงมากสักเท่าไรนัก เพราะเจ้าหน้าท่ีราชการมีการเข้ามาควบคุมดูแลการใช้พื้นท่ีป่าให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ และประชาชนในพื้นท่ีร่วมมือกับทางด้านราชการอย่างดีเย่ียม 

คำถามที่ 2 ผู้ที่สมควรมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อการบริหารจัดการป่าชุมชน อำเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

ผู้ท่ีสมควรมีส่วนร่วมสำหรับในการดำเนินงานเพื่อการบริหารจัดการป่าชุมชนในอำเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีเป็นผู้นำชุมชนให้ข้อมูลตรงกันว่า ในสมัยก่อนท่ีผ่านมาประชาชนใน
พื้นที่จำนวนมากไม่ค่อยมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวพันกับการบริหารจัดการป่าสักเท่าไหร่ ด้วยเหตุว่ามี
ความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความรู้ ปราศจากความถนัด รวมทั้งจะต้องใช้เวลาสำหรับการเลี้ยงชีพ หรือมีงาน
ประจำอยู่แล้ว เรียกได้ว่าประชาชนในพื้นที่ยังไม่ให้ความเอาใจใส่กับการเข้ามามีส่วนร่วมสำหรับเพื่อการ
บริหารจัดการป่าไม้ชุมชนสักเท่าไหร่ ซึ่งจริงๆแล้วประชาชนทุกคนเป็นผู้ครอบครองป่าไม้ชุมชน เหตุเพราะ
ล้วนแต่เป็นผู้ที ่ได้รับผลประโยชน์จากป่าไม้ชุมชนทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อม ทางตรงดังเช่น ความอุดม
สมบูรณ์ของป่าไม้เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญท่ีใช้ท้ังเพื่อการเกษตรรวมทั้งการเพาะปลูก แล้วก็ยังคงใช้น้ำสำหรับ
ในการอุปโภคบริโภคด้วย ป่าไม้ชุมชนยังนับได้ว่าเป็นทรัพยากรด้านการท่องเท่ียวท่ีสามารถสร้างงาน สร้าง
รายได้กับคนภายในท้องที่รวมทั้งทำให้ระบบเศรษฐกิจในท้องที่มีการหมุนวนรวมทั้งเติบโตก้าวหน้ามาก
เพิ่มขึ้น 

สำหรับในส่วนของการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเท่ียวนั้น กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งเป็นผู้นำ
ชุมชนให้ข้อมูลสำคัญไว้อย่างน่าสนใจว่า ประชาชนไม่ค่อยให้ความใส่ใจอย่างที่ควรเป็น หรือพูดได้ว่า
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ประชาชนไม่อยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมแล้วก็การบริการการท่องเที่ยว เพราะเหตุว่ามีความคิดว่าไม่ค่อย
ได้รับข้อมูลเกี ่ยวกับกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีถูกรวมทั้งแน่ชัด ทำให้ขาดประสบการณ์ในกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไม่อาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายนัก แล้วก็
ตอนนี้ยังถือว่ายังมีอยู่ในระดับจำกัดแล้วก็ขาดความสมดุล ท้ังยังมีลักษณะของกิจกรรมท่ีมีอาชีพเสริมจาก
การท่องเท่ียวที่ค่อนข้างจะน้อยมาก เป็นการค้าขายในธุรกิจประจำมากยิ่งกว่าเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเกี่ยวกับ
การท่องเท่ียวหรือเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อการท่องเท่ียว 

ในประเด็นเกี่ยวกับผู้ที่สมควรมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการป่าไม้ชุมชน ในทรรศนะของ
ประชาชนท่ีได้รับคุณประโยชน์จากพื้นท่ีป่าไม้ชุมชน มีความเห็นเพิ่มอีกว่า เนื่องด้วยในขณะนี้การเข้าไปทำ
กินในพื้นท่ีใกล้เคียงพื้นท่ีป่าเกิดเรื่องท่ีไม่สามารถท่ีจะทำได้ มีแต่เพียงการเข้าไปหาของป่านิดๆหน่อยๆเพียง
แค่นั้น แต่ประชาชนทุกคนล้วนแต่มองเห็นจุดสำคัญและเกี่ยวกับการรักษาป่าไม้ชุมชนท่ีนี้ เนื่องจากเป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่าเป็นอย่างมากของท้องที่แห่งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเป็นแหล่งต้นน้ำ แล้วก็
ความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นดิน สภาพทำเลท่ีต้ัง แล้วก็ลักษณะอากาศ ซึ่งประชาชนมั่นใจว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง
สโมสรกับพื้นท่ีป่าไม้ชุมชน เนื่องจากว่าหลายสิบปีให้หลังยังไม่เคยเจอกับปัญหาแล้งน้ำมากมายเสมือนพื้นท่ี
ที่อื่น โดยมีความคิดเห็นว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นเกี่ยวกับการบริหารจัดการป่าชุมชนใน
อดีตกาลที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ประชาชนในพื้นที่สามารถได้รับข่าวสาร ในวิธีการจัดการป่าชุมชน
พอควร โดยส่วนหนึ่งส่วนใดมีความคิดเห็นว่าหลักเกณฑ์แล้วก็แนวปฏิบัติสำหรับเพื่อการควบคุมรักษาป่า
ชุมชนจะมาจากส่วนกลางหรือภาครัฐ แม้กระนั้น บางกรณีข้อพึงปฏิบัติบางสิ่งบางอย่างจะมีการระดม
ความคิดจากประชาชนในพื้นที่ มีการตั้งกฎระเบียบขึ้นมาใช้บังคับ พูดอีกนัยหนึ่ง จะต้องมีการเริ่มแล้วก็
เห็นชอบโดยคนภายในท้องถิ่น แม้เป็นส่ิงสำคัญ รวมทั้งควรจะมีการได้รับความร่วมแรงร่วมมือจาก
ประชาชนสำหรับในการดำเนินงาน และก็จะต้องได้รับการผลักดันและสนับสนุนจากบุคคลภายนอกชุมชน
ด้วย 

ในส่วนของผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งเป็นข้าราชการมีความเห็นเป็นไปในแนวทางเดียวกันว่าหน้าท่ีสำหรับ
การบริหารจัดการป่าไม้ชุมชน อำเภอสันทรายเป็นหน้าท่ีของผู้มีส่วนเกี่ยวเนื่องทุกฝ่าย ท้ังทางด้านราชการ 
หัวหน้าชุมชน ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ภายในเขตพื้นท่ี แล้วก็นักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาท่องเท่ียวในเขตพื้นท่ีป่าไม้
ชุมชน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ด้วย 

คำถามที่ 3 ผลการดำเนินงานของผู้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนต่อการบริหาร
จัดการป่าชุมชน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลของการดำเนินงานของทั้งภาครัฐรวมทั้งเอกชนต่อการบริหารจัดการป่าไม้
ชุมชนในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้นำชุมชนและก็ข้าราชการมีความเห็นสอดคล้องต้องกัน 
เกี่ยวกับหลักสำคัญผลจากการดำเนินงานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐแล้วก็เอกชนต่อการบริหารจัดการ
ป่าชุมชน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ว่า ก่อนหน้าที่ผ่านมาข้าราชการที่มีความเกี่ยวข้องของภาครัฐ 
และก็กลุ่มผู้นำชุมชน ได้มีการนำหลักความสามัคคีมาใช้สำหรับในการบริหารจัดการป่าชุมชน โดยได้
ดำเนินงานแต่งต้ังคณะกรรมการ เพื่อร่วมกันปฏิบัติภารกิจสำหรับการรักษาป่าให้กำเนิดความอุดมสมบูรณ์ 
ซึ่งมีบุคคลรวมทั้งประชาชนหลายฝ่ายในพื้นท่ีป่าไม้ชุมชน ดังเช่น คณะสงฆ์ ประชาชนในชุมชน รวมถึงเด็ก
และเยาวชนด้วย เพื่อเรียนรู้ลักษณะของการสร้างความสามัคคีรวมทั้งการมีส่วนร่วมที่ทำให้คนภายในชุมชน
กำเนิดความรักรวมทั้งหวงแหนในพื้นท่ีป่า ได้มีการดำเนินกิจกรรม พิธีกรรมต่างๆดังเช่นว่า พิธีกรรมบวชป่า
ประจำปี มีการนิมนต์ภิกษุมาร่วมในพิธีกรรมดังท่ีกล่าวมาแล้ว คนภายในชุมชนทุกครอบครัวก็จะได้ออกมา
ทำกิจกรรม ซึ่งพิธีการดังท่ีกล่าวมาแล้วนี้จะมีการให้ทุกคนได้ปฏิญาณตนว่าจะไม่ตัดต้นไม้ทำลายป่าไม้หรือ
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มีส่วนร่วมสำหรับเพื่อการนำมาซึ่งความทรุดโทรมต่อป่าไม้ชุมชน รวมทั้งจะช่วยเหลือกันสงวนป่าอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งถือว่าบรรลุความสำเร็จเป็นอย่างมากต่อการกระตุ้นให้มีการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับในการ
ร่วมกันบริหารจัดการป่าไม้ชุมชน ที่สามารถช่วยสร้างความสำนึกและก็การตระหนักถึงคุณประโยชน์ของ
ทรัพยากรป่าไม้ชุมชน การแจ้งหรือร้องทุกข์ปัญหาเรื่องการรุกล้ำหรือตัดไม้ทำลายป่าไม้ชุมชน ยกตัวอย่าง
เช่น การต้ังหน่วยคุ้มครองป่าชุมชนเพื่อชี ้ร่องรอยผู้รุกรุกป่า เพื่อสามารถจับผู้บุกรุกตัดไม้ทำลายป่าไม้ 
รวมทั้งการบังคับใช้ระเบียบข้อบังคับอย่างเอาจริงเอาจังและก็ทั่วถึง ซึ่งก่อนหน้านี้สามารถควบคุมและก็
ดูแลให้ปัญหาต่างๆพวกนี้ไม่เกิดขึ้นในพื้นท่ีป่าไม้ชุมชนอะไร 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งเป็นกลุ่มประชาชนท่ีได้รับคุณประโยชน์จากพื้นท่ีป่าไม้ชุมชนได้มีความเห็น
เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ก่อนหน้าที่ผ่านมาหน้าที่สำหรับเพื่อการช่วยภาครัฐในการควบคุมดูแลแล้วก็รักษาป่าไม้
ชุมชนถือว่าประชาชนในพื้นท่ีทุกคนร่วมมืออย่างดีเย่ียม มีการตรวจตรา ถ่วงดุล ติดตามหลักการทำงานของ
คณะกรรมการท่ีทำงานป่าไม้ชุมชน โดยมีการแบ่งระดับข้ัน 

คำถามที่ 4 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับป่าไม้
ชุมชน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบันเม่ือเทียบกับปีที่ผ่านๆมา 

ข้อคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีเป็นกลุ่มผู้นำชุมชนในหัวข้อเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมสำหรับการ
ปกป้องและก็จัดการกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นอยู่กับป่าไม้ชุมชนเมื่อเทียบกับปีให้หลังนั้น ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนี้มีความ
คิดเห็นในลักษณะเดียวกันว่าในอดีตกาลท่ีผ่านมามีความต่างหรือความไม่ลงรอยกันระหว่างรัฐกับคนภายใน
ชุมชนเกี่ยวกับกลไกการดูแลและรักษาทรัพยากรป่าไม้ชุมชนค่อนข้างจะมาก อาทิเช่น ประชาชนรู้สึกว่าการ
เข้าไปหาทรัพยากรป่าไม้บางจำพวก ยกตัวอย่างเช่น เห็ดป่า สัตว์ป่าขนาดเล็ก เป็นส่ิงซึ่งสามารถปฏิบัติได้
และไม่ถือได้ว่าส่ิงที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับอะไรก็ตามแต่ว่าเมื่อช่วงเวลาผ่านมา มีการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้าใจในเรื่องจุดสำคัญของข้อบังคับที่จำต้องประพฤติตาม 
แล้วก็อีกเหตุท่ีสำคัญเป็นวิถีทางการเปิดรับข่าวสารของประชาชนมีเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ แล้วก็ประชาชนในท้องท่ี
มีระดับการศึกษาสูงมากขึ้น ทำให้ปัญหาในประเด็นนี้ต่ำลงไปมาก 

โดยเฉพาะบทบาทของผู้นำชุมชนที่ได้นำแนวนโยบายของรัฐในการพัฒนาป่าไม้ชุมชนให้เป็นไป
ตามขั้นตอนเปลี่ยนด้านสังคมที่จะต้องไปร่วมกันได้กับกระแสความเคลื่อนไหวของสังคม เป็นมีการสร้าง
ความทันสมัย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบางประการท่ีอาจมีผลพวงต่อป่าไม้ชุมชนในบางพื้นท่ีรอบนอก 
แต่ว่าได้มีการติดต่อสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนในท้องถิ่นอย่างดีเยี่ยม ว่าสิ่งดังที่กล่าวมาข้างต้น
เป็นไปเพื่อยกฐานะคุณภาพชีวิต ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นร่วมมือกับรัฐแล้วก็ผู้นำชุมชนในด้านต่างๆด้วยดี
มากขึ้นตลอดมา 

ในส่วนของข้อคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ีท่ีได้รับคุณประโยชน์จากป่าไม้ชุมชน มีความคิดเห็นใน
เรื่องเดียวกันซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันว่า ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาประชาชนในท้องถิ่นได้รับข่าวสารอกีท้ัง
จากภาครัฐรวมท้ังผู้นำชุมชน ตลอดจนข้อมูลท่ีเผยแพร่ในช่องทางต่างๆเกี่ยวกับคุณประโยชน์แล้วก็การใช้
ทรัพยากรป่าไม้ชุมชนเพื่อกำเนิดคุณประโยชน์รวมทั ้งสามารถอยู่ร่วมกันได้ พูดอีกนัยหนึ่ง มีการใช้
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ทำให้ก่อนหน้าท่ีผ่านมาประชาชนในท้องถิ่นได้ช่วยกันดูแลทรัพยากรป่าไม้อย่างเต็ม
เป่ียม ซึ่งผู้ให้ข้อมูลรายหนึ่งมีความเห็นได้อย่างน่าดึงดูดว่าตนเคยได้ปฏิบัติงานในโครงการท่ีผู้นำชุมชนและ
ก็ภาครัฐได้ก่อตั ้งขึ ้น มีลักษณะของโครงข่าย กล่าวอีกนัยหนึ ่ง มีการจัดตั ้งประธาน รองประธาน 
คณะกรรมการ แล้วก็ท่ีปรึกษา โดยตนปฏิบัติภารกิจเป็นคณะกรรมการ ซึ่งด้านในกลุ่มจะมีการดำเนินการ
กันเพื่อถ่ายทอดองค์วิชาความรู้ให้กับสมาชิกในกลุ่ม เพื่อสมาชิกในกลุ่มสามารถนำไปปฏิบัติรวมทั้งถ่ายทอด
รายละเอียดท่ีได้จากการฝึกอบรมไปยังสมาชิกในพื้นท่ีอื่นๆโดยในกลุ่มจะมีการมอบหมายอำนาจหน้าท่ีแล้ว
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ก็ความรับผิดชอบให้ตามแต่ละความสามารถของแต่ละบุคคล รวมทั้งความพึงพอใจของสมาชิกด้วย ซึ่งตน
เห็นว่าเป็นการคุ้มครองป้องกันความไม่ลงรอยกันของสมาชิกในกลุ่ม เพื่อสมาชิกแต่ละคนได้รับไม่ถูกถูกใจ
หน้าท่ีท่ีเต็มอกเต็มใจและไม่ทับซ้อนกับหน้าท่ีของสมาชิกคนอื่น ๆ เพราะว่าธรรมดาแล้วสมาชิกแต่ละคนจะ
มีบทบาทความรับผิดชอบในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว ทำให้เวลาของสมาชิกแต่ละคนมีความจำกัด ผู้นำกลุ่มจึง
ควรจะมีวุฒิภาวะ มีความแข็งแกร่ง สามารถระดมความร่วมแรงร่วมใจพร้อมใจจากสมาชิกในกลุ่ม รวมถึง
เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถและก็ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการป่าไม้ชุมชน มีความสามารถต่อ
ปัญหาแล้วก็ส่ิงท่ีจำเป็นของสมาชิกในกลุ่ม 

ในส่วนของข้าราชการราชการมีความเห็นว่าไม่มีการเปลี ่ยนแปลงเท่าไรนัก เนื ่องมาจาก
พระราชบัญญัติรวมทั้งข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลป่าไม้ไม่มีการเปล่ียนแปลงมากสักเท่าไรนัก หลักการ
จากภาครัฐเกี่ยวกับการบริหารจัดการป่าไม้ชุมชนก็ไม่มีการเปล่ียนแปลง ปัจจัยหลักอยู่ท่ีการดูแลดูแลและก็
การนำหลักการสำคัญมาปฏิบัติ รวมถึงการได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากหัวหน้าชุมชน รวมทั้งประชาชนใน
พื้นท่ี 

คำถามที่ 5 ปัจจัยที่มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนให้การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหาร
จัดการป่าไม้ชุมชน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ประสบความสำเร็จ 

ผู้นำชุมชนมีความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนให้การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารจัดการป่าไม้ชุมชน บรรลุเป้าหมาย สามารถสรุปได้ว่า ป่าไม้ชุมชนในอำเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ นับว่าเป็นพื้นท่ีป่าท่ีไม่เกิดปัญหาการบุกรุกท่ีดินทำกิน ปัญหาเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้แล้วก็การ
หาของป่าร้ายแรงเสมือนพื้นที่ป่าอื่นๆ เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ทั้งยังภาครัฐรวมทั้งผู้นำชุมชนได้มีการใช้
กระบวนการประนีประนอมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างป่าไม้กับชุมชน โดยได้มีการสนับสนุนให้
การปฏิบัติการในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นไปอย่างเอาจริงเอาจังแล้วก็เที่ยง
ธรรม ซึ ่งกรณีของการหาของป่าเพื่อการบริโภคในครอบครัวทั ่วๆไป รัฐรวมทั ้งผู ้นำชุมชนได้มีการ
ติดต่อส่ือสารประชาสัมพันธ์ให้กับทุกคนในพื้นท่ีรู้ว่าปา่ไม้ชุมชนเป็นป่าท่ีคณะกรรมการและก็กลุ่มสงวนป่า
จำเป็นต้องกระทำการดูแล คุ้มครองพื้นท่ีป่าไว้ ซึ่งแม้ว่าจะเป็นหลักท่ีป่าไม้ก็จริง แม้กระนั้นผลประโยชน์ท่ี
เกิดขึ้นในป่าชุมชน ซึ่งเป็นผลมาจากการช่วยกันดูแลปกป้องรักษาป่าไม้ ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นก็จะเป็นของ
ทุกคน โดยถ้ามีการกระทำความผิดหรือการฝ่าฝืนข้อบังคับรวมทั้งระเบียบข้อบังคับ ชุมชนจะมีการพิจารณา
ว่าการกระทำท่ีได้ทำลงไปนั้นควรท่ีจะต้องลงโทษหรือไม่ โดยให้โอกาสให้มีการพิจารณาของคณะกรรมการ
ป่าชุมชน เป็นผู้อนุญาตว่าสามารถดำเนินการหาของป่าได้หรือไม่ ไม่ใช่เป็นการดำเนินงานโดยชอบด้วย
กฎหมายแต่อย่างเดียว แต่ควรจะมีการประนีประนอมบ้างในบางครั้ง ได้แก่ ตัดไม้ไปสร้างกุฏิพระท่ีท่านได้มี
ส่วนร่วมสำหรับเพื่อการคุ้มครองป้องกันดูแลป่า หรือสร้างโบสถ์วิหาร สร้างห้องประชุมสถานท่ีเรียน พวกนี้
ก็มีการผ่อนผันให้บ้างในบางครั้งบางคราว 

ในส่วนของความเห็นจากประชาชนที่ได้รับคุณประโยชน์จากพื้นที่ป่าไม้ชุมชน มีความเห็นท่ี
ใกล้เคียงกับข้อคิดเห็นของกลุ่มผู้นำชุมชนในประเด็นนี้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง มีความคิดเห็นว่าปัจจัยที่เป็นเหตุ
ให้เกิดการบรรลุเป้าหมายต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับในการบริหารจัดการป่าไม้ชุมชนเป็นการ
ใช้หลักความประนีประนอมของผู้ดูแลป่าแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ไม่สมควรใช้หลักกฎหมาย
สำหรับในการดำเนินการในทุกกรณี แต่ว่าต้องมีการไตร่ตรองตามสมควร ว่าส่ิงใดสามารถทำได้และก็ส่ิงใดท่ี
ทำไม่ได้ ด้วยเหตุผลเช่นไร เพื่อประชาชนในพื้นที่เกิดความวางใจ เต็มอกเต็มใจ และก็พร้อมท่ีจะเสียสละ
พลังกายพลังใจเพื่อคุ้มครองป้องกันรักษาป่าแห่งนี้ เพราะเหตุว่าทุกคนมีส่วนได้เสียและก็เป็นเจ้าของป่าไม้
ชุมชนด้วยเหมือนกัน พูดอีกอย่างหนึ่งเป็น การบริหารจัดการป่าไม้ควรจะตั้งอยู่บนรากฐานทางด้านสงัคม
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ไม่ใช่สาเหตุทางกฎหมาย โดยมีการยึดโยงกับเบื ้องต้นสาเหตุทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
คุณประโยชน์ แล้วก็ความเชื่อถือของคนภายในท้องถิ่น เพราะคนภายในพื้นที่มีขนบธรรมเนียมประเพณี 
และก็วัฒนธรรมที่มีพื้นฐานมาใกล้เคียงกัน สามารถทำความเข้าใจกันได้ง่าย ประสานงานรวมทั้งความ
สามัคคีกันได้ง่ายตามรูปแบบของคนภายในพื้นที่ แต่ว่าจำต้องอยู่บนพื้นฐานของการประนีประนอม 
มองเห็นจุดสำคัญของกันและกัน มากยิ่งกว่ายึดตัวกฎหมายเพียงอย่างเดียว 

ในส่วนของความเห็นจากกลุ่มข้าราชการ มีความคิดเห็นในประเด็นนี้ว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเพื่อการบริหารจัดการป่าไม้ชุมชนให้บรรลุความสำเร็จนั้น ควรจะระบุแนวทางสำคัญ ให้ทุกคนให้
ความเอาใจใส่ว ่าตนเองเป็นเจ้าของป่าไม้ชุมชน ผู้นำชุมชนอาทิเช่นผู้ใหญ่บ้านและก็กำนัน รวมท้ัง
อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ควรจะได้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รู้ถึงกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการป่าไม้ชุมชน อาทิเช่น การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การใช้เสียงตามสาย เพื่อโฆษณาให้
ชุมชนได้รู้ถึงกิจกรรมต่างๆท่ีได้มีการปฏิบัติงานและก็ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้เช่นไร โดย จาก
การสังเกตพบว่าคนภายในท้องถิ่นน่าจะเป็นญาติพี ่น้องกันหรือรู้จักกันมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งการขอ
ความร่วมมือด้วยการประชาสัมพันธ์คงจะไม่ได้ทำยากและก็สามารถมีการถ่ายทอดไปยังประชาชนในพื้นท่ี
ได้อย่างท่ัวถึง 

คำถามที่ 6 ปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อผลสำเร็จของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ
การบริหารจัดการป่าไม้ชุมชน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

ปัจจัยท่ีเป็นปัญหารวมท้ังอุปสรรคท่ีมีความสำคัญต่อความสำเร็จของการมีส่วนร่วมของประชาชน
ต่อการบริหารจัดการป่าไม้ชุมชน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ว่าเป็นสาเหตุเกี่ยวกับการได้รับข่าวสาร
ท่ีไม่ครบบริบรูณ์ ถึงแม้ว่าการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆจะเป็นเรื่องท่ีไม่ได้ยากเย็นมากเท่าไรนัก แต่ว่าถ้า
เกิดการประชาสัมพันธ์ขาดความต่อเนื่องก็ไม่สามารถโน้มน้าวให้ประชาชนมองเห็นถึงความสำคัญแล้วก็
จำเป็นต้องต่อการมีส่วนร่วมก็จะมีผลให้การปฏิบัติงานนั้นมีความผิดพลาด ก่อนหน้านี้ขาดการได้รับการ
ผลักดันและสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมทางด้านงบประมาณท้ังยังจากภาครัฐรวมทั้งเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการ
ปฏิบัติการในด้านต่างๆล้วนแต่จะต้องอาศัยเงินลงทุนงบประมาณสำหรับเพื่อการทำงานทั้งหมด ซึ่งก่อน
หน้านี้ท่ีผ่านมาได้จัดการปรับปรุงด้วยการให้ข่าวสารในด้านต่างๆให้สูงท่ีสุด ครบถ้วนสมบูรณ์มากท่ีสุดแล้ว
ก็ผ่านไปยังส่ือต่างๆให้มากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อประชาชนสามารถรู้ข่าวสารได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อย้ำเตือนจิตสำนึก
และก็ปลูกฝังสามัญสำนึกให้กับประชาชน 

ข้อคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งเป็นประชาชนที่ได้รับคุณประโยชน์จากป่าไม้ชุมชนมีความ
คิดเห็นเพิ่มอีกในหัวข้อเดียวกันว่า ปัญหาท่ีมีความสำคัญท่ีสุดของการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ
การบริหารจัดการป่าชุมชนเป็น การที่ประชาชนในพื้นที่ยังขาดการตระหนักและก็ให้ความใส่ใจกับการจับ
กลุ่มหรือด้วยกันทำกิจกรรมต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกัน แล้วก็รักษาป่าไม้ชุมชน หรือแม้กระท้ังภาครัฐ
เองก็มิได้ให้ความเอาใจใส่กับการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมสำหรับในการสงวนและก็
บริหารจัดการป่าชุมชนเท่าท่ีควร หรือหากต้องการจะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลก็จะมาแบบเป็นบางโอกาส 
กล่าวอีกนัยหนึ่ง ถ้าเกิดชุมชนไม่ขอความช่วยเหลือไปก็จะมิได้รับความช่วยเหลือเกื้อกูล ทำให้ขาดการสร้าง
แนวทางในการศึกษาเรียนรู้ด้วยกัน และก็ขาดการสร้างกิจกรรมอนุรักษ์อย่างสม่ำเสมอ ทำให้การมีส่วนร่วม
ของประชาชนต่อการบริหารจัดการป่าชุมชนยังไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าไหร่นัก 

ความเห็นของข้าราชการมีความเห็นเพิ่มเกี่ยวกับปัญหารวมท้ังอุปสรรคดังท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นว่า 
การมีส่วนร่วมของประชาชนควรจะเกิดขึ้นได้เนื่องมาจากความเต็มใจ ด้วยการเห็นจุดสำคัญรวมทั้งควรต้อง
มีการดูแลและก็บริหารจัดการป่าไม้ชุมชน ให้มีคุณภาพ ไม่สมควรจะขึ้นกับว่าภาครัฐเพียงแค่นั ้นแต่ว่า



237 
 

 
 

ประชาชนในพื้นท่ีควรกำหนดถึงปัญหารวมท้ังหน้าท่ีของพวกเขาเองว่าจะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้เช่นไร 
รวมทั้งมีความต้องการอย่างไรบ้าง เนื่องมาจากแม้มิได้เป็นผลมาจากปัญหาความต้องการของคนภายใน
ท้องถิ่น สิ่งที่รัฐบาลหรือแม้กระทั้งผู ้นำชุมชนได้ปฏิบัติการบางครั้งก็อาจจะไม่ใกล้เคียงต่อสิ่งที ่ม ีความ
ต้องการของคนภายในท้องถิ่น ซึ่งสุดท้ายก็จะมิได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากประชาชนเท่าไหร่นัก 
 
8. สรุปผลการวิจัย 
  สภาพโดยรวมของป่าไม้ชุมชน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

ผลการวิจัยพบว่าข้อมูลท่ีได้รับมาจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) เกี่ยวกับสภาพป่าไม้
ชุมชน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ท้ังสามกลุ่มมีความเห็นใกล้เคียงกันว่าป่าไม้ชุมชนยังมีสภาพความ
เป็นธรรมชาติอยู่ค่อนข้างมาก โดยมีองค์ประกอบของระบบนิเวศน์ครบถ้วนสมบูรณ์ สำหรับพื้นท่ีรอบนอก
ของพื้นที่ป่าซึ่งเป็นรอบๆป่าใช้สอยของประชาชน มีลักษณะเป็นป่าไม้เต็งรัง แล้วก็มีสภาพเป็นป่าโปร่งมี
พันธุ์พืชสำคัญๆอาทิเช่น ไม้เหียง ตึง เต็ง รัง รัก พลวง รวมทั้งมีไม้ยืนต้นจำพวกมะขามป้อม แล้วก็แสลงใจ 
นอกจากนั้น สภาพดินในพื้นท่ีป่าไม้ชุมชน เป็นทรายและก็มีกล้วยป่าบางจำพวก รวมทั้งพบว่าป่าไม้ชุมชน
ตอนนี้ไม่ค่อยมีนกหรือสัตว์ป่ามากเท่าไรนัก ท่ีเป็นอย่างนี้ก็เพราะเป็นพื้นท่ีป่าใช้สอย รวมท้ังลึกเข้าไปจะมี
ลักษณะนิเวศแบบป่าไม้ดิบแล้ง ซึ่งมีไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ได้แก่ กระบอก มะเด่ือ และก็ยางนา โดยมีบางคน
พูดว่ามีไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ท่ีหาได้ยากด้วยอาทิเช่น ตะเคียนทอง สลับกับป่าแบบเบญจพรรณ ซึ่งมีไม้ยืนต้น
โบราณอาทิเช่น ไม้สัก อ้อยช้าง ท้ังยังมีพืชสมุนไพรต่างๆอาทิเช่น เปล้าน้อย เปล้าหลวง อบเชย ไม้นมนาง 
กวาวเครือ มะไฟป่า เครืออ่อน รวมทั้งยังเจอสมุนไพรพวกรางจืด ต้นฝาง โด่ไม่รู้ล้มอีกด้วย ซึ่งเป็นสมุนไพร
ยอดนิยมของผู้บริโภคในขณะนี้ 

ผู้ที่สมควรมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อการบรหิารจัดการป่าชุมชน อำเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ 

ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีเป็นผู้นำชุมชนให้ข้อมูลตรงกันว่า ในอดีตประชาชนในพื้นท่ี
จำนวนมากไม่ค่อยมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี ่ยวกับการบริหารจัดการป่าสักเท่าไหร่ เนื่องมาจากรู้สึกว่า
ตัวเองไม่มีความรู้ ปราศจากความถนัด และก็จำต้องใช้เวลาสำหรับในการดำรงชีพ หรือมีงานประจำอยู่แล้ว 
พูดได้ว่าประชาชนในพื้นที่ยังไม่ให้ความเอาใจใส่กับการเข้ามามีส่วนร่วมสำหรับการบริหารจัดการป่าไม้
ชุมชนสักเท่าไหร่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ กลุ่มผู้นำชุมชนมีความคิดเห็นว่าประชาชนใน
พื้นที่ร่วมมือน้อยกว่าที่ควรเป็นคือ การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยว กล่าวอีกนัยหนึ่ง 
ประชาชนไม่ค่อยให้ความเอาใจใส่อย่างที่จะต้องเป็น หรือเรียกได้ว่าประชาชนไม่ต้องการที่จะอยากมีสว่น
ร่วมในกิจกรรมรวมทั้งการบริการการท่องเที่ยว เนื่องจากรู้สึกว่าไม่ค่อยได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวที่ถูกและก็กระจ่างแจ้งเท่าท่ีควร 

ผลการดำเนินงานของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนต่อการบริหารจัดการป่าชุมชน 
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

ผลการวิจัยพบว่าผลจากการดำเนินงานของทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนต่อการบริหารจัดการป่าไม้
ชุมชน ในมุมมองของผู้นำชุมชนรวมทั้งเจ้าหน้าท่ีราชการมีความเห็นสอดคล้องต้องกันว่า ก่อนหน้าท่ีผ่านมา
ข้าราชการที่มีความเกี่ยวข้องของภาครัฐ รวมทั้งกลุ่มผู้นำชุมชน ได้มีการนำหลักความสามัคคีมาใช้เพื่อ
สำหรับการบริหารจัดการป่าชุมชน โดยได้ดำเนินการต้ังคณะกรรมการ เพื่อร่วมกันทำหน้าท่ีสำหรับในการ
รักษาป่าให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งมีบุคคลแล้วก็ประชาชนหลายฝ่ายในพื้นท่ีป่าไม้ชุมชน อาทิเช่น คณะ
สงฆ์ ประชาชนในชุมชน รวมถึงเด็กและเยาวชนด้วย เพื่อเรียนรู้ลักษณะของการสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจ
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เดียวรวมท้ังการมีส่วนร่วมที่ทำให้คนภายในชุมชนเกิดความรักรวมท้ังหวงในผืนป่า ได้มีการดำเนินกิจกรรม
พิธีกรรมต่างๆ ซึ่งพิธีการดังที่กล่าวถึงแล้วนี้จะมีการให้ทุกคนได้ปฏิญาณตนว่าจะไม่ตัดต้นไม้ทำลาย
ธรรมชาติหรือมีส่วนร่วมสำหรับการทำให้เกิดความทรุดโทรมต่อป่าไม้ชุมชน และก็จะช่วยเหลือกันรักษาป่า
อย่างยั่งยืน เป็นต้น ส่วนกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งเป็นกลุ่มประชาชนท่ีได้รับคุณประโยชน์จากพื้นท่ีป่าไม้ชุมชน
ได้มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องเดียวกันนี้ว่า ก่อนหน้าท่ีผ่านมาหน้าท่ีสำหรับเพื่อการช่วยภาครัฐสำหรับเพื่อ
การควบคุมดูแลรวมทั้งรักษาป่าไม้ชุมชนนับได้ว่าประชาชนในพื้นที่ทุกคนร่วมมืออย่างดีเยี ่ยม มีการ
พิจารณา ถ่วงดุล ติดตามรูปแบบการทำงานของคณะกรรมการท่ีจัดการป่าไม้ชุมชนโดยมีการแบ่งระดับข้ัน 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับป่าไม้ชุมชน อำเภอสัน
ทราย จังหวัดเชยีงใหม่ในปัจจุบันเม่ือเทียบกับปีที่ผ่านๆมา 

ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มผู้นำชุมชนมีความคิดเห็น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมสำหรับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับป่าไม้ชุมชนเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาว่ามีไม่เหมือนกันหรือการขัดกันระหว่างรัฐกับ
คนภายในชุมชนเกี่ยวกับกลไกการดูแลและรักษาทรัพยากรป่าไม้ชุมชนค่อนข้างจะมากมาย ได้แก่ 
ประชาชนมีความคิดว่าการเข้าไปหาทรัพยากรป่าไม้บางชนิด อาทิเช่น เห็ดป่า สัตว์ป่าขนาดเล็ก เป็นส่ิงซึ่ง
สามารถปฏิบัติได้และไม่นับได้ว่าเป็นส่ิงท่ีไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับอะไรก็แล้วแต่แม้กระนั้น
เมื่อช่วงเวลาผ่านมา มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้าใจในเรื ่องจุดสำคัญของ
ข้อบังคับท่ีจำต้องกระทำตาม รวมทั้งอีกสาเหตุท่ีสำคัญเป็นวิถีทางการเปิดรับข่าวสารของประชาชนมีเยอะ
ขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งประชาชนในท้องที่มีระดับการศึกษาสูงมากขึ้น ทำให้ปัญหาในประเด็นนี้ลดลงไปๆมาก 
ส่วนความเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับคุณประโยชน์จากป่าไม้ชุมชน มีความคิดเห็นว่า ก่อนหน้านี้ท่ี
ผ่านมาประชาชนในท้องถิ่นได้รับข่าวสารทั้งจากภาครัฐและก็ผู ้นำชุมชน ตลอดจนข้อมูลที่เผยแพร่ใน
ช่องทางต่างๆเกี่ยวกับคุณประโยชน์รวมทั้งการใช้ทรัพยากรป่าไม้ชุมชนเพื่อเกิดคุณประโยชน์รวมท้ัง
สามารถอยู่ร่วมกันได้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง มีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ทำให้ก่อนหน้านี้ประชาชนในท้องถิ่น
ได้ช่วยเหลือกันดูแลทรัพยากรป่าไม้อย่างมาก 

ปัจจัยที่มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนให้การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารจัดการป่าไม้
ชุมชน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ประสบความสำเร็จ 

ผลการวิจัยพบว่าพื้นท่ีป่าในเขตอำเภอสันทรายไม่เกิดปัญหาการบุกรุกท่ีดินในการประกอบอาชีพ 
ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการลักลอบตัดไม้แล้วก็การหาของป่าร้ายแรงเสมือนพื้นท่ีป่าอื่นๆ เหตุเพราะก่อนหน้า
นี้ท่ีผ่านมาท้ังยังภาครัฐแล้วก็ผู้นำชุมชนได้มีการใช้กระบวนการประนีประนอมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบ
สุขระหว่างป่าไม้กับชุมชน โดยได้มีการสนับสนุนให้การปฏิบัติงานในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการโดย
ชอบด้วยกฎหมายเป็นไปอย่างเอาจริงเอาจังรวมทั้งเป็นกลาง ซึ่งกรณีของการหาของป่าเพื่อการบริโภคใน
ครอบครัวทั่วๆไป รัฐแล้วก็ผู้นำชุมชนได้มีการติดต่อประชาสัมพันธ์ให้กับทุกคนในพื้นท่ีรู้ว่าป่าไม้ชุมชนเป็น
ป่าท่ีคณะกรรมการแล้วก็กลุ่มสงวนป่าจะต้องทำการดูแล คุ้มครองพื้นท่ีป่า และก็ข้อคิดเห็นจากประชาชนท่ี
ได้รับคุณประโยชน์จากพื้นที่ป่าไม้ชุมชน มีความคิดเห็นว่าปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดการบรรลุ
เป้าหมายต่อการมีส่วนร่วมของประชากรสำหรับในการบริหารจัดการป่าไม้ ชุมชนเป็นการใช้หลักความ
ประนีประนอมของผู้ดูแลป่ารวมทั้งประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ไม่สมควรใช้หลักกฎหมายสำหรับการ
ดำเนินงานในทุกกรณี แต่ว่าต้องมีการไตร่ตรองตามสมควร ว่าส่ิงใดสามารถทำได้แล้วก็ส่ิงใดท่ีทำไม่ได้ ด้วย
เหตุผลเช่นไร เพื่อประชาชนในพื้นที่กำเนิดความไว้ใจ เต็มอกเต็มใจ รวมทั้งพร้อมที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผพ่ลัง
กายแล้วก็พลังใจเพื่อป้องกันรักษาป่าแห่งนี้ 
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กลุ่มข้าราชการมีความคิดเห็นว่ามีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับในการบริหารจัดการป่าไม้ชมุชน
ให้ประสบผลสำเร็จนั้น ควรจะระบุแนวทางสำคัญ ให้ทุกคนให้ความเอาใจใส่ว่าตัวเองเป็นเจ้าของป่าไม้
ชุมชน ผู้นำชุมชนอาทิเช่นผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งกำนัน แล้วก็อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ควรจะได้มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รู้ถึงกิจกรรมต่างๆท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการป่าไม้ชุมชน 

ปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อผลสำเร็จของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหาร
จัดการป่าไม้ชุมชน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

ผลการวิจัย พบว่าปัจจัยเกี ่ยวกับการได้รับข่าวสารที่ไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ การประชาสัมพันธ์
ข่าวสารต่างๆจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากเย็นมากเท่าไรนัก แม้กระนั้นถ้ าหากการประชาสัมพันธ์ขาดความ
เกี่ยวเนื่องหรือไม่สามารถชักชวนให้ประชาชนมองเห็นถึงความสำคัญรวมทั้งจำเป็นจะต้องต่อการร่วมก็จะมี
ผลให้การดำเนินงานนั้นมีความผิดพลาด ขาดการได้รับการผลักดันและสนับสนุนและก็ส่งเสริมทางด้าน
งบประมาณทั้งยังจากภาครัฐรวมทั้งเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการปฏิบัติงานในด้านต่างๆก่อนหน้าที่ผ่านมาได้
ทำงานปรับแก้ด้วยการให้ข่าวสารในด้านต่างๆให้สูงท่ีสุด ครบท่ีสุดแล้วก็ผ่านไปยังส่ือต่างๆให้มากขึ้นเรื่อยๆ 
ส่วนความเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมลูหลักซึ่งเป็นประชาชนท่ีได้รับคุณประโยชน์จากป่าไม้ชุมชน พบว่า ปัญหาท่ี
สำคัญท่ีสุดของการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารจัดการป่าชุมชนเป็น การท่ีประชาชนใน
พื้นท่ียังขาดการตระหนักแล้วก็ให้ความเอาใจใส่กับการจับกลุ่มหรือร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆท่ีเกี่ยวกับการ
ปกป้องคุ้มครอง และก็สงวนป่าไม้ชุมชน หรือแม้กระท้ังภาครัฐเองก็มิได้ให้ความใส่ใจกับการกระตุ้นเตือนให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมสำหรับการรักษาและก็บริหารจัดการป่าชุมชนสักเท่าไหร่ หรือหากต้องการจะให้
การช่วยเหลือก็จะมาแบบเป็นบางโอกาส พูดอีกนัยหนึ่ง หากชุมชนไม่ขอความช่วยเหลือไปก็จะมิได้รับการ
ช่วยเหลือ 
9. ข้อเสนอแนะ 

9.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. ภาครัฐต้องมีการปรับแก้ข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบกฎเกณฑ์สำหรับปฏิบัติที่มีความกระจ่าง
แจ้ง เอาจริงเอาจังมากขึ้น รวมทั้งมีการติดต่อประสานงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยการจั ดการ
สัมมนาอธิบายระเบียบข้อบังคับต่างๆให้ประชาชนในพื้นที่รวมทั้งผู ้นำชุมชน มีความรู้ความ เข้าใจใน
แนวทางเดียวกัน เพราะประชาชนยังไม่รู้ถึงกฎของภาครัฐท่ีได้กำหนดไว้ หรือมีการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ท่ัวถึง 

2. ภาครัฐควรศึกษาค้นคว้าภาพรวมของกฎระเบียบและก็แนวทางการปฏิบัติสำหรับเพื่อการ
ปรับปรุงแก้ไขที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ป่าไม้ชุมชน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ อาทิเช่นปัญหาด้านการรุก
พื้นท่ีป่าปัญหาความเส่ือมโทรมของพื้นท่ีป่า รวมถึงการเกิดปัญหาไฟไหม้ป่า ว่าเกิดข้ึนจากต้นสายปลายเหตุ
ใดบ้างและก็สามารถคุ้มครองปกป้องรวมทั้งแก้ไขได้เช่นไร 

9.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรจะมีการเรียนรู้ความร่วมแรงร่วมมือระหว่างภาครัฐรวมท้ัง
ประชาชนและก็หน่วยงานเอกชนสำหรับการจัดการกับปัญหาและแก้ไขพื้นที่ป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์
ขึ้น เพื่อนำผลการค้นคว้ามาพินิจพิจารณาถึงกระบวนการร่วมกันจัดการกับปัญหารวมทั้งปรับปรุงแก้ไข
พื้นท่ีป่าไม้ต่อไป 

2. จะต้องมีการเรียนรู้รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำชุมชน ข้าราชการภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง แล้วก็
ประชาชนในพื้นที่ เพื ่อนำผลที่เกิดมาพินิจพิจารณาถึงแนวโน้มที่ประชาชนจะร่วมมือเพื่อกา รทำตาม
ข้อบังคับและก็กฎข้อปฏิบัติกฎเกณฑ์ต่างๆ 

ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะท้ังหมด สามารถสรุปได้ตามภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

ผลการศึกษา 

ข้อเสนอแนะ 

- ภาครัฐควรมีการปรับปรุงกฎหมาย ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่มีความ
ชัดเจน เข้มงวดมากยิ ่งขึ ้น และมีการประสานงานกับทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง   โดยการจัดตั้งการประชุมชี้แจงระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ให้
ประชาชนในพื ้นที ่และผู ้นำชุมชน มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 
เนื่องจากประชาชนบางส่วนยังไม่ทราบถึงกฎระเบียบของภาครัฐที่ได้
กำหนดไว้หรือมีการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ท่ัวถึง 

- ภาครัฐควรศึกษาภาพรวมของระเบียบและวิธีการปฏิบัติในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ป่าไม้ชุมชน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
เช่นปัญหาการรุกพื้นที่ป่า ปัญหาความทรุดโทรมของพื้นที่ป่า รวมไปถึง
การเกิดปัญหาไฟไหม้ป่า ว่ามีสาเหตุมาจากปัจจัยใดบ้างและสามารถ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล่าน้ันได้อย่างไร 

- เพื ่อศึกษารูปแบบการมีส ่วน
ร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการป่าไม้ชุมชน อำเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

- เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการป่าไม้ชุมชน อำเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

- เพื ่อจ ัดทำข้อเสนอแนะใน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบร ิหารจ ัดการป่าไม้
ชุมชน อำเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ 

- กลุ่มผู้นำชุมชนมีความคิดเห็นให้มีการ
ประชาส ัมพ ันธ ์ ข ้ อม ู ล ข ่ า วส าร ให้
ประชาชนในท้องถ่ินเข้าใจถึงความสำคัญ
ของกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตาม และอีก
ปัจจัยที ่สำคัญคือช่องทางการเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารของประชาชนมีเพิ ่มมาก
ขึ ้น และประชาชนในท้องท ี ่ม ี ระดับ
การศึกษาสูงข้ึน ทำให้ปัญหาในเรื่องน้ีลด
น้อยลงไปมาก 

- ประชาชนในท ้อง ถ่ิน
ได้รับข้อมูลข่าวสารทั้งจาก
ภาครัฐและผู ้นำชุมชนมี
การใช ้ทร ัพยากรอย่าง
ย ั ่ งย ืน ทำให ้ท ี ่ ผ ่ านมา
ประชาชนในท้องถิ ่นได้
ช ่ ว ย ก ั น ด ู แ ล ร ั ก ษ า
ทรัพยากรป่าไม้อย่างเต็มที่ 

- ทั้งภาครัฐและผู้นำชุมชนได้มีการใช้
วิธ ีการประนีประนอมเพ่ือการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติระหว่างป่าไม้กับ
ชุมชน โดยได้มีการผลักดันให้การ
ดำเนินการในเรื่องของการดำเนินการ
ตามกฎหมายเป็นไปอย่างจริงจังและ
เป็นธรรม 

- การใช้หลักความประนีประนอม
ของผู้ดูแลป่าและประชาชนในพื้นที่
ใกล้เคียง ไม่ควรใช้หลักกฎหมายใน
การดำเนินการในทุกกรณี แต่ควรมี
การพิจารณาตามความเหมาะสม    
ว่าสิ่งใดสามารถทำได้และสิ่งใดที่ทำ
ไม่ได้ ด้วยเหตุผลอย่างไร เพื ่อให้
ประชาชนในพื้นที่เกิดความไว้วางใจ 
เต็มใจ และพร้อมที่จะเสียสละกำลัง
กายและกำลังใจเพื ่อปกป้องดูแล
รักษาป่าแห่งน้ี 
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มหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  
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การกำหนดมาตรการเยียวยาและพัฒนาทักษะแรงงานในกลุ่มธุรกิจการบิน                       
ท่ีได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 

 
Determination of Labor remedies and Labor Skill Development Measures 

in the Aviation Business Affected by COVID-19 

เพชรรัตน์ สุดวัน* 
Petcharat Sudwan 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่องการกำหนดมาตรการเยียวยาและพัฒนาทักษะแรงงานในกลุ่มธุรกิจการบินที่ได้รับ
ผลกระทบจาก โควิด-19 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพผลกระทบต่อแรงงานในกลุ่มธุรกิจการบิน ท่ี
ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 และเสนอแนวทางในการกำหนดมาตรการเยียวยาและพัฒนาทักษะแรงงาน
ในกลุ ่มธุรกิจการบิน โดยจำกัดขอบเขตการศึกษาไว้เฉพาะแรงงานในระบบประกันสังคม ซึ ่งเป็น
ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในกลุ่มธุรกิจการ
บินเชิงพาณิชย์สัญชาติไทย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผ่านเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสาร (Document research) ใช้การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) และการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  

ผลจากการศึกษา พบว่า แรงงานในระบบประกันสังคม ซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ
มาตรา 39 ในกลุ่มธุรกิจการบินเชิงพาณิชย์สัญชาติไทย อยู่ในภาวะการต้องการความช่วยเหลือในด้านการ
เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน การรักษาไว้ซึ่งสถานะการจ้างงาน และการสร้างรายได้หรือการประกอบอาชีพ
ใหม่ ดังนั้น การกำหนดมาตรการเยียวยาแรงงานในกลุ่มธุรกิจการบินเชิงพาณิชย์สัญชาติไทย ภาครัฐจึงควร
กำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือทางด้านสภาพคล่องทางการเงิน อีกท้ังยังควรมีกำหนด
มาตรการในด้านการรักษาการจ้างงาน เพื่อลดโอกาสในการเกิดการล้มสลายของตลาดแรงงาน นอกจากนี้ 
ยังควรมีการกำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมการจ้างงานใหม่  โดยมุ ่งเน้นการจ้างงานในระยะยาวเพื่อ
ความสามารถในการดำรงชีพและเพื่อฟื้นฟูตลาดแรงงาน ท้ังนี้ นอกจากการกำหนดมาตรการเยียวยาแรงาน
แล้ว ยังควรกำหนดมาตรการด้านการพัฒนาทักษะแรงงานควบคู่กัน เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้ใช้บริการ
ท่ีจะเปล่ียนแปลงไปตามกระแสภูมิทัศน์ใหม่ (New normal) 

 

คำสำคัญ: มาตรการ เยียวยาแรงงาน พัฒนาทักษะแรงงาน แรงงานในกลุ่มธุรกิจการบิน 
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Abstract 

 This study on the determination of labor remedies and labor skill development 
measures in the aviation business affected by COVID-19 aimed at studying the impact on 
labor in the aviation business affected by COVID-19 and propose guidelines for 
determination of labor remedies and labor skill development measures in the aviation 
business affected by COVID-19. Limiting the scope of education to labor in the social 
security system who are insured under section 33 and section 39 under the Social Security 
Act B.E. 2533 in the commercial aviation business group of Thai nationality. By using a 
qualitative research methodology consisting of studying and analyzing data from relevant 
documents and using inductive analysis and content analysis.  

The findings showed that labor in the social security system who are insured under 
section 33 and section 39 in the Thai nationality commercial aviation business is in need of 
assistance in increasing liquidity, maintaining employment status and generating income or 
starting a new career. So, determination of labor remedies the government should set up 
measures to promote liquidity; should have taken measures to maintain employment in 
order to reduce the likelihood of the collapse of the labor market; and should be put in 
place to promote new hires with a focus on long-term employment for a living capacity 
and to restore the labor market.  In addition, measures for the development of labor skills 
should also be put in place. To be in line with the behavior of service users that will change 
according to New normal. 

 
Keyword: Labour remedies measure, Labour skill development, aviation business 
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1. บทนำ 

 การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 หรือ โควิด-19 นับเป็น 
"การระบาดใหญ่" (pandemic) โดยสถานการณ์ปัจจุบันทั่วโลกมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออย่างรุนแรง
และขยายวงการแพร่กระจายเชื้อไปอย่างมาก จากรายงานผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก 152 ประเทศ  ในวันที่ 20 
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 มีจำนวนผู้ป่วย 165,549,323 ราย และเสียชีวิต 3,431,495 ราย โดยสำหรับ
ประเทศไทย พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ โควิด-19 จำนวน 119,585 ราย รักษาหายและแพทย์ให้กลับบ้าน 
76,636 ราย และผู้ป่วยยืนยันท่ีเสียชีวิตจำนวน 703 ราย (กรมควบคุมโรค, 2564) 

 สถานการณ์วิกฤติ โควิด-19 ส่งผลรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจไทยในทุกภาคส่วนจากอุปสงค์
ต่างประเทศท่ีซบเซา รวมถึงการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน โดยทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ เปิดเผย
ว่า เศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวมได้เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยต้ังแต่ไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2563 
นอกจากนี้ หลังจากจำนวนผู้ติดเช้ือภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมปี
เดียวกัน ทำให้รัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉิน (State of emergency) ในช่วงปลายเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 
ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วงครึ่งแรกของไตรมาสท่ี 2 หยุดชะงักลง โดยแม้จะมีการปรับตัวดีขึ้นใน
ไตรมาสที่ 3 และ 4 เป็นร้อยละ 6.2 และ 1.3 ตามลำดับ แต่ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดที่ขยายตัวขึ้น
ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ส่งผลให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยในไตรมาสท่ี 1 ปี พ.ศ. 2564 หดตัวลงมาอยู่ท่ีร้อยละ 0.2 (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2564) 

 ทั้งนี้ เนื่องด้วยการควบคุมการแพร่ระบาดมีความสำคัญเป็นอันดับแรกในการจัดการกับวิกฤต โค
วิด-19 ภาครัฐจึงได้มีการจำกัดการเดินทางข้ามประเทศ ปิดพื้นท่ีทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ภาคธุรกิจหลักของ
เศรษฐกิจไทยอย่างภาคการท่องเที่ยวหดตัวลง ทำให้การบริโภคภายในประเทศต้องหยุดชะงักลงช่ัวคราว 
แม้ว่าการออกมาตรการควบคุมจะเป็นผลดีทางด้านสาธารณสุข  แต่ผลข้างเคียงที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ คือ ความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ โดยการวิเคราะห์ผลกระทบของ โควิด-19 ต่อภาคอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลรวมของทั้งการระบาดระลอกแรกและระลอกใหม่ พบว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
บริการเป็นภาคธุรกิจที ่ได้รับผลกระทบมากที ่สุด นำโดย อุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมโรงแรม 
อุตสาหกรรมร้านอาหาร (ศูนย์วิจัยกรุงศรี, 2564) ดังแผนภูมิท่ี 1 

 

ภาพท่ี 1 แสดงผลกระทบของ โควิด-19 ต่อแต่ละภาคธุรกิจ 

ที่มา: ศูนย์วิจัยกรุงศรี, 2564 

 ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในแต่ละภาคอุตสาหกรรมถูกส่งต่อมายังตลาดแรงงานผ่านความพยายามในการ
ปรับลดต้นทุนของผู้ประกอบการ เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถในการหารายได้ที่ลดลง แต่ละภาค
ธุรกิจจึงทำการลดต้นทุนด้านค่าจ้างแรงงานและจำนวนชั่วโมงการทำงาน โดยอุตสาหกรรมที ่ได ้รับ
ผลกระทบรุนแรงส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการบริการและการท่องเที่ยวซึ่งมีการลดลงของค่าจ้างใน
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ระดับสูงอยู่ท่ีร้อยละ 18 ถึงร้อยละ 45 นำโดย ธุรกิจการบิน โรงแรมและท่ีพัก และกิจการให้บริการอาหาร
และเครื่องด่ืม (ศูนย์วิจัยกรุงศรี, 2564) 

 นอกจากนี้ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจธนาคารทหารไทยยังได้เปิดเผยข้อมูลการวิเคราะห์การฟื้นตัว
ของแต่ละภาคธุรกิจ ซึ ่งพิจารณาจาก 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 1) ความน่าจะเป็นในการทยอยผ่อนคลาย
มาตรการปิดพื้นที่ ทั้งตลาดในประเทศและตลาดการส่งออก รวมถึงความจำเป็นของลักษณะสินค้าต่อการ
ดำรงชีวิตประจำวันของผู้บริโภค 2) ปัจจัยเสี ่ยงด้านโครงสร้างธุรกิจที่มีอยู ่เดิมและมีแนวโน้มจะได้รับ
ผลกระทบอย่างหนัก แม้ผ่อนคลายมาตรการปิดพื้นท่ีไปแล้ว โดยผลการวิเคราะห์ พบว่า อุตสาหกรรมการ
บินเป็นภาคธุรกิจท่ีมีแนวโน้มการฟื้นตัวแบบ L-Shape  (ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจธนาคารทหารไทย, 2564) 
ซึ่งมีนัยยะว่า อุตสาหกรรมการบินมีโอกาสในการฟื้นตัวค่อนข้างช้า โดยต้องใช้เวลามากกว่า 6 เดือน ในการ
ฟื้นตัว และอาจต้องใช้เวลามากกว่า 2 ปีหลังการแพร่ระบาด ในการเข้าสู่แนวโน้มเดิม (ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ
และธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์, 2563) 

 ทั้งนี้ จึงอาจกล่าวได้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ได้สร้างผลกระทบด้านลบต่อ
อุตสาหกรรมการบินอย่างรวดเร็วและรุนแรง ทั้งในด้านสัดส่วนความเสียหายทางเศรษฐกิจ ผลกระทบต่อ
แรงงานในภาคธุรกิจ และโอกาสในการฟื้นตัว เมื่อสถานประกอบการด้านธุรกิจการบินตกอยู่ในภาวะท่ีต้อง
สูญเสียรายได้จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หนึ่งในแนวทางที่หลายสายการบินเลือกนำมา
ประกาศใช้กับองค์การของตน คือ การเลิกจ้างแรงงาน, การลดช่ัวโมงการทำงาน และการลดค่าจ้างแรงงาน 
โดยข้อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า มีแรงงานที่ถูกเลิก
จ้างสะสมต้ังแต่เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 จำนวน 388,972 คน โดยในกลุ่ม
ธุรกิจการบินเชิงพาณิชย์สัญชาติไทยมีแรงงานในระบบประกันสังคม 164,324 คน เลิกจ้างไปแล้ว 19,322 
คน (สำนักงานสถติิแห่งชาติ, 2564) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 11.75 ของแรงงานในกลุ่มธุรกิจการบินเชิงพาณิชย์
สัญชาติไทยที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และร้อยละ 4.96 ของแรงงานทั้งระบบเป็นผู้ประกันตนตา
มาตรา 33 (สำนักงานประกันสังคม, 2564) ดังแผนภูมิท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 2 แสดงผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนจากการว่างงานในระบบประกันสังคม 
ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2564 
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 ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องการกำหนดมาตรการเยียวยาและพัฒนาทักษะ
แรงงานในระบบประกันสังคม ซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 3313 และมาตรา 3914 ในกลุ่มธุรกิจการบินท่ี
ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ผ่านการศึกษาจากข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อเสนอในการ
จัดทำแนวทางในการกำหนดมาตรการเยียวยาและพัฒนาทักษะแรงงานในกลุ่มธุรกิจการบินว่าควรมี
รูปแบบและลักษณะการดำเนินการเช่นไร เพื่อให้ความช่วยเหลือและเร่งให้เกิดการฟื้นตัวของตลาดแรงงาน
ในกลุ่มธุรกิจการบินเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย 

2. วัตถุประสงค์ในการศึกษา  
 เพื่อศึกษาสภาพผลกระทบต่อแรงงานในกลุ่มธุรกิจการบินที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด -19 และ
เสนอแนวทางในการกำหนดมาตรการเยียวยาและพัฒนาทักษะแรงงานในกลุ่มธุรกิจการบิน โดยจำกัด
ขอบเขตการศึกษาไว้เฉพาะแรงงานในระบบประกันสังคม ซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 
39 ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในกลุ่มธุรกิจการบินเชิงพาณิชย์สัญชาติไทย15 

3. คำถามการศึกษา 
 3.1 การกำหนดมาตรการเยียวยาแรงงานในระบบประกันสังคม ซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 
และมาตรา 39 ในกลุ่มธุรกิจการบินเชิงพาณิชย์สัญชาติไทย ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ภาครัฐควร
ดำเนินการอย่างไร  
 3.2 การกำหนดมาตรการพัฒนาทักษะแรงงานในระบบประกันสังคม ซึ่งเป็นผู้ประกั นตนตาม
มาตรา 33 และมาตรา 39 ในกลุ่มธุรกิจการบินเชิงพาณิชย์สัญชาติไทย ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 
ภาครัฐควรดำเนินการอย่างไร 

4. สมมุติฐานการศึกษา 

 4.1 ภาครัฐควรกำหนดมาตรการเยียวยาแรงงานในระบบประกันสังคม ซึ่งเป็นผู้ประกันตนตาม
มาตรา 33 และมาตรา 39 ในกลุ่มธุรกิจการบินเชิงพาณิชย์สัญชาติไทย ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 
ผ่านการสนับสนุนด้านสภาพคล่องทางการเงิน, การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรักษาระบบการจ้างงาน และ
ส่งเสริมการจ้างงานใหม่ เพื่อความสามารถในการเล้ียงชีพและเพื่อการฟื้นฟูของตลาดแรงงานกลุ่มเป้าหมาย 

 4.2 ภาครัฐควรกำหนดมาตรการพัฒนาทักษะแรงงานในระบบประกันสังคม ซึ่งเป็นผู้ประกันตน
ตามมาตรา 33 และมาตรา 39ในกลุ่มธุรกิจการบินเชิงพาณิชย์สัญชาติไทย ท่ีได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 
โดยพัฒนาทักษะตามความเหมาะสมของแต่ละสายงาน และควรเป็นไปในลักษณะที่สอดรับกับกระแส     
ภูมทัิศน์ใหม่ (New Normal) ท้ังสำหรับแรงงานในสายอาชีพเดิม และแรงงานในสายอาชีพใหม่ 

5. การทบทวนวรรณกรรม 

 5.1 ผลกระทบจาก โควิด-19 ต่อภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจการบินในประเทศไทย 
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ระบุว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ใน

ระลอกแรกส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวไทยถึง 7 เดือน และสูญเสียรายได้ประมาณ 250,000,000,000 

 
13 ลูกจ้างที่ทำงานให้กับนายจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต้ังแต่ 1 คนขึ้นไป 
14 ผู้ที่เคยทำงานประจำ เคยส่งประกันสังคมมาก่อน และต้องการความคุ้มครองต่อเน่ือง 
15 ประกอบด้วย สายการบินไทย สายการบินไทยสมายล์ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินไทยแอร์เอเชีย
เอกซ์ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ สายการบินนกแอร์ สายการบินนกสกู๊ต และสายการบินไทยเวียดเจ็ท 
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ล้านบาท ท้ังนี้ การระบาดใหญ่ของ โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาคการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมการบิน ท้ังในแง่ของจำนวนนักท่องเท่ียวขาเข้า และรายได้จากการท่องเท่ียว ดังแผนภูมิท่ี 3, 
4 และ 5 ตามลำดับ 

 

 
 
ภาพท่ี 3 เปรียบเทียบจำนวนนักท่องเท่ียวขาเข้าในปี พ.ศ. 2562 และ 2563 แบบรายเดือน 
ที่มา: กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาแห่งประเทศไทย, 2564 

 

 
ภาพท่ี 4 เปรียบเทียบจำนวนนักท่องเท่ียวขาเข้าในเดือนมกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2562-2564  
ที่มา: กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาแห่งประเทศไทย, 2564 

 

 

 
ภาพท่ี 5 เปรียบเทียบรายได้นักท่องเท่ียวในปี พ.ศ. 2562 และ 2563 แบบรายเดือน 
ที่มา: กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาแห่งประเทศไทย, 2564 

 ข้อมูลจากแผนภาพข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ปริมาณนักท่องเท่ียวที่เดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงปี 
พ.ศ. 2563 ลดลงจาก พ.ศ. 2562 ถึง 33,213,855 ราย โดยลดลงจาก 39,916,215 ราย ในปี พ.ศ. 2562 
เหลือเพียง 6,702,36 ราย ในปี พ.ศ. 2563 ทำให้ประเทศที่พึ่งพาการท่องเที่ยวอย่างประเทศไทยได้รับ
ผลกระทบอย่างหนัก ซึ่งจากแผนภูมิที่ 3 จะเห็นว่า จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยในช่วง
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เดือนมกราคม – กันยายน พ.ศ. 2563 มีจำนวนเป็นศูนย์ และเมื่อพิจารณาจากแผนภูมิที่ 4 จะเห็นว่า 
ปริมาณนักท่องเที่ยวขาเข้าในเดือนมกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2564 ลดลงอย่างมากหากเทียบกับปี พ.ศ. 
2562 และ 2563 โดยปริมาณนักท่องเที่ยวช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2562, 2563 และ 2564 มี
จำนวน 10,796,666 ราย 6,691,574 ราย และ 20,172 ราย ตามลำดับ (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา
แห่งประเทศไทย, 2564) 

ท้ังนี้ เมื่อพิจารณาแผนภูมิท่ี 3 และ 4 ควบคู่กับ แผนภูมิท่ี 5 จะเห็นได้ว่า ปริมาณนักท่องเท่ียวขา
เข้าท่ีลดลง ส่งผลให้รายได้จากการท่องเท่ียวในประเทศไทยลดลงตามไปด้วย โดยจากแผนภูมิท่ี 4 ได้แสดง
ให้เห็นว่ารายได้จากการท่องเท่ียวในปี พ.ศ. 2563 ลดลงจาก พ.ศ. 2562 ถึง 1,579,794.92 ล้านบาท โดย
ลดลงจาก 1,911,807.95 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2562 เหลือเพียง 332,013.03 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2563 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาแห่งประเทศไทย, 2564)  

 5.2 มาตรการเยียวยาและพัฒนาทักษะแรงงานในกลุ่มธุรกิจการบินของภาครัฐในประเทศไทย 

(1) มาตรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เพื่อกระตุ้นผู้ประกอบการเข้ามากู้เงินจากสถาบัน     
ต่าง ๆ ด้วยอัตราดอกเบ้ียท่ีต่ำ เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจท่ียังมีความไม่แน่นอนสูง  

(2) โครงการสินเช่ือดอกเบี้ยต่ำโดยธนาคารออมสิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการท่ีได้รับผลกระทบ
ท้ังทางตรงและทางอ้อมจาก โควิด-19  

(3) มาตรการขยายเวลาลดหย่อนส่งเงินสมทบประกันสังคมท้ังสำหรับลูกจ้างและนายจ้าง  
(4) มาตรการชดเชยกรณีว่างงานโดยกองทุนประกันสังคม กรณีว่างงานจากการถูกเลิกจ้าง ได้เงิน

ชดเชยร้อยละ 70 ของค่าจ้างปกติ  
(5) มาตรการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ท่ี

ส่งเงินสมทบครบ 6 เดือนใน 15 เดือน  
(6) มาตรการสินเชื ่อเสริมพลังฐานรากโดยธนาคารออมสิน เพื่อปล่อยสินเชื ่อให้ครอบคลุมถึง

ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และผู้มีรายได้ประจำ 
(7) มาตรการผ่อนคลายทางด้านลูกหนี้ อาทิ มาตรการพักชำระหนี้ และมาตรการขยายระยะเวลา

ชำระหนี้ ท้ังสำหรับผู้ประกอบการและแรงงานท่ีได้รับผลกะทบ 
(8) มาตรการเราเท่ียวด้วยกัน เพื่อกระตุ้นการท่องเท่ียวในประเทศ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง16” 

และใช้บริการร่วมกับร้านค้าท่ีมีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน17”  
(9) มาตรการคนละครึ่ง เป็นโครงการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ประชาชน โดยรัฐสนับสนุนเงินร้อยละ 

50 ในการใช้จ่ายซื้อสินค้า ไม่เกิน 150 บาท/วัน/คน  
(10) มาตรการ ม. 33 เรารักกัน เป็นโครงการช่วยเหลือลูกจ้างและพนักงานในกลุ ่มที ่เป็น

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
(11) มาตรการจ้างงานประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค

โรน่า 2019   
(12) มาตรการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เป็นโครงการจ้างงานระยะสั ้น ที ่ดำเนินการโดย

มหาวิทยาลัยมี่เข้าร่วม จะทำการวางโครงการและจ้างงานในพื้นท่ี 3,000 ตำบลท่ัวประเทศ 

 
16 แอปพลิเคชันกระเป๋าเงินออนไลน์ หรือ E-wallet ของธนาคารกรุงไทย ที่ทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน” 
17 แอปพลิเคชันสำหรับรับชำระค่าสินค้าจากผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน Mobile Application หรือ Tablet 
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 5.3 มาตรการเยียวยาและพัฒนาทักษะแรงงานในกลุ่มธุรกิจการบินของภาครัฐในต่างประเทศ 

ประเทศ มาตรการเยียวยาและพัฒนาทักษะแรงงาน 

เยอรมน ี (1) มาตรการสนับสนุนด้านสภาพคล่องและค้ำประกันสินเชื่อให้กับบริษัทเอกชน ผ่านการผ่อนคลาย 
    กฎเกณฑ์ของ KfW-Unternehmerkredit ให้ยืดหยุ่นมากข้ึน  
(2) มาตรการช่วยเหลือลูกหน้ี อาทิ มาตรการพักชำระหน้ี และมาตรการขยายระยะเวลาชำระหน้ี  
    ทั้งสำหรับผู้ประกอบการและแรงงานที่ได้รับผลกะทบ  
(3) มาตรการผ่อนคลายทางด้านภาษี ท้ังสำหรับผู้ประกอบการและแรงงานที่ได้รับผลกะทบ  
(4) มาตรการ Kurzarbeit หรือ โครงการทำงานระยะสั้น (short-time work) เป็นโครงการที่อนุญาต 
    ให้นายจ้างลดเวลาทำงานให้แก่พนักงานของตน และจ่ายค่าจ้างแรงงานตามเวลาทำงานจริง 

ฝร่ังเศส (1) มาตรการเพ่ิมสภาพคล่องทางการเงินเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการ ผ่านการปล่อยสินเชื่อ 
    ให้แก่ภาคธุรกิจ และจัดสรรเงินกูค้้ำประกันจากสถาบันต่าง ๆ ของยุโรป  
(2) มาตรการ No penalties on public contracts for delays in payments เป็นการลด 
    ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ  
(3) มาตรการ Bank loan rescheduling เป็นมาตรการที่อนุญาตให้บริษัทที่ได้รับผลกระทบ 
    จากโควิด-19 ปรับปรุงโครงสร้างหน้ี  
(4) มาตรการผ่อนผันการชำระภาษี โดยไม่มีค่าปรับสำหรบัการชำระภาษีครั้งถัดไป ท้ังสำหรับ 
    ผู้ประกอบการและแรงงานทีไ่ด้รับผลกะทบ  
(5) มาตรการ Simplification and greater flexibility in short-time working schemes  
    เป็นมาตรการซึ่งรัฐจะเป็นผู้จ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างทีต้่องสูญเสียชั่วโมงการทำงาน  
(6) มาตรการจ้างงานระยะสั้น เป็นมาตรการที่อนุญาตให้บริษัทเอกชนสามารถยืมตัวพนักงานระหว่าง 
    กันได้ เพ่ือบรรเทาค่าใช้จ่ายของรัฐบาลและส่งเสริมการจ้างงานสำหรับแรงงานที่ถูกพักงานในระยะสั้น 

สิงคโปร์ (1) มาตรการ Sector-based Support เป็นโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพ่ือช่วยค่าจ้าง ร้อยละ 75  
    ของค่าจ้างต่อแรงงานต่อเดือน ให้แก่แรงงานในธุรกิจการบินและการท่องเท่ียว 
(2) มาตรการ Job support scheme เพ่ือช่วยเหลือแรงงานในกลุ่มธุรกิจการบิน โดยรัฐบาล 
    จะชดเชยค่าใช้จ่ายแรงงานจำนวนร้อยละ 30 ของค่าใช้จ่ายแรงงานทั้งหมดให้กับธุรกิจการบิน 
(3) มาตรการ Temporary Bridging Loan Programme เปน็โครงการปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ 
    ให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบให้แก่ธุรกิจทุกประเภท 
(4) มาตรการให้เงินช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการที่พนักงานได้รับ Quarantine Order (QO)  
    โดยจะได้รับเงินชดเชยวันละ 100 พันล้านดอลลาร์สิงคโปรห์ลังจากพนักงานกักตัวครบระยะเวลา 
(5) มาตรการให้เงินช่วยเหลือแก่ประชาชนที่เป็นพลเมืองของสิงคโปร์ ท่ีมีอายุ 21 ปีข้ึนไป ในวงเงิน  
    600, 900 หรือ 1,200 ดอลลาร์สิงคโปร ์
(6) มาตรการ COVID Support Grant (CSG) เพ่ือช่วยเหลือพลเมืองสิงคโปร์ที่ตกงานและไม่ได้รับ 
     ค่าจ้าง หรือถูกตัดเงินเดือนเป็นจำนวนมาก 
(7) มาตรการ Arts & Culture เพ่ือพัฒนาทักษะแรงงานในกลุ่มศิลปะและวัฒนธรรม และ 
    กลุ่มกระบวนการในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(8) มาตรการพัฒนาแรงงานในกลุ่มธุรกิจการเงินและเทคโนโลยี (Fintech) 
(9) มาตรการ SG United skills เพ่ือพัฒนาทักษะให้แรงงานใหม่ 30,000 ตำแหน่ง พร้อมเบี้ยเลี้ยง  
    1,200 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6-12 เดือน ในทุกสายอาชีพ 

 
ที่มา: Federal Foreign Office. (2021); French Government. (2021); Singapore Government.  
        (2021). 
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5.4 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 5.4.1 งานวิจยัที่เก่ียวกับผลกระทบจาก โควิด-19 ต่อตลาดแรงงานไทยในแต่ละสายอาชีพ 
 นิภาพรรณ เจนสันติกุล (2563) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ได้ทำการศึกษา แรงงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา: มาตรการของรัฐบาลและ
ผลกระทบ จากแหล่งข้อมูลออนไลน์ และวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางของไดเคลแมนและอัลเลน 
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) อ่านข้อความที่ได้จากข่าวเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ในขั้นตอนนี้ผู้เขียน
รวบรวมข้อมูลจากข่าวออนไลน์ (2) เขียนสรุปข้อความ ดำเนินการจัดระบบข้อมูล และจำแนกข้อมูลข่าว
ออนไลน์ (3) วิเคราะห์ข้อความที่ได้รับจากขั้นตอนที่ 1-2 และ (4) ตีความข้อมูลและศึกษาเพิ่มเติมจาก
เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง พบว่า  (1) แรงงานที่มีความเสี่ยงจากการถูกเลิกจ้างสูงกว่ากลุ่มอื่น คือ 
แรงงานสูงอายุ (2) ผลกระทบต่อแรงงานในแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจและ
ลักษณะของอาชีพ (3) แรงงานบางส่วนขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น รัฐบาลและหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องควรส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีให้กับแรงงาน ปรับรูปแบบการจ้างงานและกระบวนการทำงาน
ใหม่ ลดช่องว่างเชิงดิจิทัล และให้ความรู้ด้านกฎหมายกับแรงงาน 

 ท้ังนี้ ผู ้วิจัยได้นำผลการศึกษาในประเด็นด้าน “แรงงานบางส่วนขาดความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ” จากงานศึกษา เรื่อง แรงงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา: มาตรการของ
รัฐบาลและผลกระทบ ของ นิภาพรรณ เจนสันติกุล มาใช้เพื่อประเมินสภาพปัญหาและวางแนวทางเพื่อ
กำหนดมาตรการในด้านการพัฒนาทักษะแรงงานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 กนกวรา พวงประยงค์ (2564) อาจารย์ประจำว ิทยาล ัยพ ัฒนศาสตร์ ป๋วย อ ึ ๊งภากรณ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ทำการศึกษาสถานการณ์ ผลกระทบ ความต้องการการช่วยเหลือและการ
ปรับตัวของคนวัยทำงานในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19: การศึกษาเชิงประจักษ์ในกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ผลกระทบ ความต้องการการช่วยเหลือ และการปรับตัวในช่วงการแพร่
ระบาดของโควิด-19 ของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,200 ราย ท่ีมีอายุมากกว่า 20 ปี เรื ่อง ผลกระทบ การปรับตัว และการมี
พฤติกรรมช่วยเหลือสังคมในภาวะวิกฤติ โควิด-19 ของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา พบว่า คนวัยทำงานในกรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจในระดับปานกลางและได้รับผลกระทบด้านสังคมในระดับมาก โดยคนวัยทำงานร้อยละ 88.25 
ต้องการได้รับการเยียวยาช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 

 โดยนำผลการศึกษาในประเด็น “คนวัยทำงานร้อยละ 88.25 ต้องการได้รับการเยียวยาช่วยเหลือ
ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19” และข้อเสนอในการศึกษาในประเด็น “ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงควรมี
บทบาทในการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน การส่งเสริมทักษะทางอาชีพ” จากงาน
ศึกษา เรื่อง สถานการณ์ ผลกระทบ ความต้องการการช่วยเหลือและการปรับตัวของคนวัยทำงานในช่วง
การแพร่ระบาดของโควิด-19: การศึกษาเชิงประจักษ์ในกรุงเทพมหานครของ กนกวรา พวงประยงค์ มา
พิจารณาถึงสภาพปัญหาและการต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐในกลุ่มนวัยทำงาน และพิจารณาแนว
ทางการกำหนดมาตรการในด้านการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และการส่งเสริม
ทักษะทางอาชีพให้แก่ภาคประชาชน 
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 ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ (2563) อาจารย์คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ทำการศึกษา ความ
ปกติรูปแบบใหม่หรือวิถีชีวิตปกติแบบใหม่ภายหลังโรคอุบัติใหม่ โควิด-19 : ธุรกิจออนไลน์ ธุรกิจค้าปลีก 
และธุรกิจร้านอาหาร กับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ไทย โดยการ
ศึกษาวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพได้มีการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มธุรกิจออนไลน์ ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจ
ร้านอาหาร รวมทั้งรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประเภทธุรกิจกลุ่มเป้าหมายเพื่อประมวลและ
วิเคราะห์ผล โดยจะนำเสนอผลการศึกษาในรูปแบบกรณีศึกษาของสามธุรกิจเป้าหมาย พบว่า พฤติกรรม
การจัดซื้อจัดหาสินค้าของประชาชนและภาคธุรกิจในประเทศไทย จะส่งผลต่อภาคการผลิตและการ
ให้บริการของประเทศจะต้องปรับตัวและตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ไทย รวมทั้งได้เสนอแนะแนว
ทางการปรับตัวและการตอบสนองในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้หน่วยงานภาครัฐท่ีต้องกำหนด
นโยบายสามารถนำไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจในการพัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกส์ของ
ประเทศ 

 โดยนำผลการศึกษาในส่วน “พฤติกรรมการจัดซื้อจัดหาสินค้าของประชาชนและภาคธุรกิจใน
ประเทศไทย จะส่งผลต่อภาคการผลิตและการให้บริการของประเทศ” จากงานศึกษา เรื่อง ความปกติ
รูปแบบใหม่หรือวิถีชีวิตปกติแบบใหม่ภายหลังโรคอุบัติใหม่ โควิด-19 : ธุรกิจออนไลน์ ธุรกิจค้าปลีก และ
ธุรกิจร้านอาหาร กับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ไทย ของ ทวีศักด์ิ เทพ
พิทักษ์ เพื่อมาพิจารณาเพื่อกำหนดมาตรการต่าง ๆ ในสอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปล่ียนไปตามความ
ปกติใหม่ (New normal) 

 ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ และคณะ (2563) ซึ่งเป็นคณะนักวิจัยในโครงการวิจัยคนจนเมืองท่ีเปล่ียนไปใน
สังคมเมืองท่ีกำลังเปล่ียนแปลง ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดย
มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อต้องการทราบสถานการณ์ของคนจนเมืองในภาวะวิกฤติ โควิด -19 การ
เข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของรัฐ ตลอดจนเพื่อนำเสนอข้อเสนอแนะทางนโยบายต่อรัฐบาลและหน่วยงานท่ี
เกี ่ยวข้อง และทำการศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพร่วมกัน โดยเก็บข้อมูลเชิง
ปริมาณจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล เชียงใหม่ สงขลา ชลบุรี ขอนแก่น และ
จังหวัดอื่น ๆ รวม 18 จังหวัด จำนวน 507 ราย โดยใช้เวลาในการสำรวจ 4 วัน คือ วันที่ 9-12 เมษายน 
พ.ศ. 2563 เรื่อง การสำรวจคนจนเมืองในภาวะวิกฤติ โควิด-19  พบว่า ด้านสภาพความเป็นอยู่และการ
ดูแลตนเองของคนจนเมืองในสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 คนจนเมือง ร้อยละ 89.90 มีการดูแลตนเอง ด้วย
การใส่หน้ากาก อนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน โดยคนจนเมือง ร้อยละ 44.27 พกเจลหรือแอลกอฮอล์ล้าง
มือทุกครั้งท่ี ออกจากบ้าน และส่วนอีกร้อยละ 29.45 พกเจลหรือแอลกอฮอล์ล้างมือเป็นบางครั้งท่ีออกจาก
บ้าน ส่วนอีกร้อยละ 26.28 ไม่พกเจลล้างมือหรือแอลกอฮอล์เมื่ออกจากบ้านทั้งนี้อาจเป็นเพราะเจลหรือ
แอลกอฮอล์มีราคาแพงกว่าหน้ากากอนามัย  

 ส่วนด้านผลกระทบจากมาตรการของรัฐบาลในการป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด-19 พบว่า 
คนจนเมืองไม่สามารถประกอบอาชีพและหารายได้ตามปกติ ในลักษณะแตกต่างกัน  ดังนี้ ถูกนายจ้างให้
หยุดงาน โดยสิ้นเชิงร้อยละ 18.87, นายจ้างให้ลดเวลาทำงานและรายได้ลดลงร้อยละ 18.00, ผู้ประกอบ
อาชีพค้าขายหาบเร่แผงลอย ไม่สามารถค้าขายได้ เพราะพื้นที่ที ่ค้าขายถูกจำกัดร้อยละ 18.22 ส่วนผู้
ประกอบอาชีพอิสระเช่น ช่างต่าง ๆ คนขับ มอเตอร์ไซด์รับจ้าง คนขับรถรับจ้าง รถตู้ ฯลฯ ก็ได้รับ
ผลกระทบมีผู้ว่าจ้างน้อยลงหรือไม่มีเลยร้อยละ 18.44 ดังนั้น เมื่อไม่สามารถประกอบอาชีพได้ดังปกติจึงทำ
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ให้รายได้ลดลง โดยผู้ตอบแบบสำรวจร้อยละ 60.24 รายได้ลดลงเกือบทั้งหมด ส่วนอีกร้อยละ 31.21 
รายได้ลดลงราวครึ่งหนึ่ง หรือกล่าวได้ว่าคนจนเมืองมากกว่าร้อยละ 90 ได้รับ ผลกระทบด้านรายได้จาก
วิกฤติโควิด-19 มีเพียงผู้ท่ีทำงานมีเงินเดือนประจำไม่ถึงร้อยละ 10 ของผู้ตอบแบบ สำรวจท่ีได้รับผลกระทบ
น้อยหรือไม่ได้รับผลกระทบเลย และหากคำนวณเป็นรายได้ที ่ลดลงของผู้ตอบแบบสำรวจคนจนเมืองมี
รายได้ลดลง โดยเฉล่ียร้อยละ 70.84 จากเดิมรายได้เฉล่ียเดิม 

 โดยนำผลการศึกษาในส่วน “คนจนเมืองไม่สามารถประกอบอาชีพและหารายได้ตามปกติ ใน
ลักษณะแตกต่างกัน ดังนี้ ถูกนายจ้างให้หยุดงาน โดยส้ินเชิงร้อยละ 18.87, นายจ้างให้ลดเวลาทำงานและ
รายได้ลดลงร้อยละ 18.00 โดยผู้ตอบแบบสำรวจร้อยละ 60.24 รายได้ลดลงเกือบทั้งหมด ส่วนอีกร้อยละ 
31.21 รายได้ลดลงราวครึ่งหนึ่ง” จากงานศึกษา เรื่อง การสำรวจคนจนเมืองในภาวะวิกฤติ โควิด-19 ของ 
ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ และคณะ มาปรับใช้ในส่วนของการวิเคราะห์ละสรุปประเด็นด้านผลกระทบทางด้าน
เศรษฐกิจและการจ้างงานของแรงงานในกลุ่มธุรกิจการบิน 

 ทนงศักดิ์ แสงสว่างวัฒนะ (2564) งานศึกษาสารนิพนธ์ระดับปริญญาโท ของคณะรัฐประศาสน
ศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น เรื่อง "New Normal" วิถีชีวิตใหม่และการปรับตัวของคน
ไทยหลัง โควิด-19: การงาน การเรียน และธุรกิจ ใช้ระเบียบวิธ ีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ผ่านเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary research) พบว่า เนื่องจากไวรัส โควิด-
19 มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก การใช้ชีวิตภายใต้สถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ใน
ประเทศไทยจำเป็นต้องมีปรับตัวและการป้องกันตนเองไม่ให้แพร่เชื้อให้ผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
ดังนั้น คนไทยต้องปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต คือ ไม่ออกจากบ้าน สั่งอาหารผ่านเดลิเวอรี่ จับจ่ายอย่าง
ระมัดระวัง ทำงานอยู่ที่บ้าน ใช้สื่อออนไลน์ในการสื่อสารระหว่างกัน ทำให้การงาน การเรียน และธุรกิจ 
ต้องปรับตัว จะเห็นได้ว่าในด้านการทำงานพนักงานต้องปรับเปลี่ยนการทำงานโดยทำที่บ้าน และใช้
เทคโนโลยีในการสื่อสาร การทำงานไม่ว่าจะเป็นการประชุมผ่าน Zoom Application และการทำงาน
ร่วมกับกับทุกคนในองค์กรผ่าน Google Doc ในด้านการเรียน นักเรียนต้องเปลี่ยนรูปแบบเป็นการเรียน
ผ่านระบบออนไลน์แทน เพื่อไม่ให้การเรียนต้องหยุดชะงักลง ภาครัฐและเอกชนต้องร่วมมือกันพัฒนาชอ่ง
ทางการเรียนรู้แบบใหม่ สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ช่ัวคราว เพื่อแก้ปัญหาในช่วงเวลาวิกฤติแบบนี้ ส่วนใน
ด้านธุรกิจพบว่ากลุ่มธุรกิจต่าง ๆ หันมาสนใจการทำการตลาดออนไลน์มากขึ้น และใช้เทคโนโลยีให้เกิด
ประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อให้ธุรกิจมีรายได้และดูแลพนักงานต่อไป จึงก่อให้เกิดวิถีชีวิตใหม่ (New 
Normal) และการปรับตัวทั้งด้านการงาน ด้านการเรียน และด้านธุรกิจท่ี เปล่ียนแปลงไปจากอดีต 

 โดยได้นำผลการศึกษาในส่วน “การใช้ชีวิตภายใต้สถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-
19 ในประเทศไทย จำเป็นต้องมีปรับตัวตามวิถีชีวิตใหม่ ซึ่งในด้านการทำงานพนักงานต้องปรับเปล่ียนการ
ทำงานและใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารในการทำงานมากขึ้น” จากงานศึกษา เรื่อง "New Normal" วิถีชีวิต
ใหม่และการปรับตัวของคนไทยหลัง โควิด-19: การงาน การเรียน และธุรกิจ ของ ทนงศักดิ์ แสงสว่างวัฒนะ 
มาปรับใช้ในส่วนของการวิเคราะห์ละสรุปประเด็นกด้านการกำหนดมาตรการเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานให้
เป็นไปตามวิถชีีวิตใหม่ (New normal)  
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 5.4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวกับผลกระทบจาก โควิด-19 ของกลุ่มธุรกิจการบิน และแนวทางในการ
ปรับตัว 

 ทักษิณา แสนเย็น และคณะ (2563) โดยประกอบด้วยอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยศรีประทุม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ทำการศึกษา บทวิเคราะห์การรับมือโรค
โควิด-19: ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบิน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเช่ิงคุณภาพ ผ่านการศึกษาจากเอกสาร
ต่าง ๆ (Documentary research) นำมาวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ เพื่อสนับสนุนการปรับตัวของอุตสาหกรรม
การบิน รวมถึงเป็นการประเมินสถานการณ์ผลกระทบในปัจจุบัน นำไปสู่การสร้างแนวทางเพื่อพัฒนาใน
อนาคตหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง โดยจากการศึกษาพบว่า ผลกระทบของโควิด-19 ต่อ
อุตสาหกรรมการบินได้ทวีความรุนแรงในหลายมิติ เพื่อให้เกิดการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมการบนิใน
อนาคต ผู้วิจัยมีแนวทางในการปรับตัวของอุตสาหกรรมการบินในอนาคต กล่าวคือ ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้อง
จำเป็นต้องเรียนรู้จากสถานการณ์โควิด-19 อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ประเมินผลกระทบและมีการวางแผนและ
การดำเนินงานของภาคอุตสาหกรรมการบินในอนาคต เข้าใจและหาวิธีรับมือจากประสบการณ์การแพร่
ระบาดของโรคดังกล่าว จะแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมการบินจะต้องพร้อมท่ีจะรับมือต่อภัยคุกคามต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นการระบาดครั้งใหญ่หรือเหตุการณ์สำคัญอื่น ๆ ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสายใน  
สถานการณ์ต่าง ๆ ดังนั้น อุตสาหกรรมการบินจึงเป็นธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นและจำเป็นต้องมีโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีสำคัญในการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมการบริการ 

 ท้ังนี้ ผู้วิจัยได้นำผลการศึกษาในประเด็นด้าน “ผลกระทบของโควิด-19 ต่ออุตสาหกรรมการบินได้
ทวีความรุนแรงในหลายมิติ เพื่อให้เกิดการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมการบินในอนาคต” และ “ความท้า
ทายต่อกลุ่มธุรกิจการบินในอนาคต” จากงานศึกษา เรื่อง บทวิเคราะห์การรับมือโรคโควิด-19: ผลกระทบ
ต่ออุตสาหกรรมการบิน ของ ทักษิณา แสนเย็น เพื่อศึกษาถึงผลกระทบจาก โควิด-19 ต่อธุรกิจการบิน และ
ความท้าทายในอนาคตเพื่อนำมาให้เป็นข้อมูลในการพิจารณาการกำหนดมาตรการเยียวยาและพัฒนา
ทักษะแรงงานในกลุ่มธุรกิจการบินให้สอดคล้องการสภาพการณ์และความเป็นไปในอนาคต 

 โดยนำผลการศึกษาในประเด็นด้าน “อุตสาหกรรมการบินจะผ่านไปอย่างไรกับโควิค 19” จากงาน
ศึกษา เรื่อง บทวิเคราะห์การรับมือโรคโควิด-19: ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบิน ของ ธนกร ณรงค์วานิช 
โดยนำข้อเสนอในการปรับตัวของธุรกิจการบินในอนาคตมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์การกำหนดมาตรการ
เยียวยาและพัฒนาทักษะแรงงานในกลุ่มธุรกิจการบินในอนาคต 

 5.4.3 งานวิจัยที่เก่ียวกับมาตรการต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจาก โควิด-19 

 ภาคภูมิ แสงกนกกุล (2563) อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที ่ได้
ทำการศึกษา การศึกษานโยบายการรับมือการระบาดโควิด-19โดยใช้กรอบวิเคราะห์ร ัฐสวัสดิการ
เปรียบเทียบ: กรณีศึกษาเปรียบเทียบเยอรมนีและไทย โดยเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพผ่านการเก็บรวบรวม
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นใช้กรอบแนวคิดรัฐสวัสดิการเปรียบเทียบ และกรอบแนวคิดรั ฐเวชกรรม
เป็นกรอบวิเคราะห์ และเลือกการเปรียบเทียบประเทศเยอรมนีในฐานะตัวแทนประเทศตะวันตก และ
ประเทศไทยในฐานะตัวแทนโลกตะวันออก พบว่า ระบอบรัฐสวัสดิการเยอรมนีเป็นรูปแบบบรรษัทนิยม 
(Corporatist welfare regime) ชุดนโยบายจึงเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและสังคม ลด
ผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยรักษาการจ้างงานและรายได้ครัวเรือนจากเงินช่วยเหลือภาครัฐ ส่วนระบบ
สุขภาพมีสมรรถนะสูง องค์ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวหน้า มีการกระจายอำนาจและจำกัดอำนาจใน
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ระบบสุขภาพ นโยบายสุขภาพจึงมีการใช้อำนาจฉุกเฉินเป็นไปตามสัดส่วนของการระบาดและมอบอำนาจ
บางส่วนให้รัฐบาลท้องถิ่นในขณะที่ประเทศไทยมีระบอบรัฐสวัสดิการรูปแบบทุนนิยมผลิตภาพรูปแบบรัฐ
พัฒนาการแบบจําเพาะ ชุดนโยบายจึงกระจายสวัสดิการได้ไม่ท่ัวถึง และต้องอาศัยการช่วยเหลือกันเองจาก
ภาคเอกชน และการกุศล ส่วนระบบสุขภาพมีสมรรถนะที่จํากัด รัฐไม่สามารถแจกจ่ายทรัพยากรป้องกัน
โรคได้เพียงพอต่อความต้องการและต้องผลักภาระให้ประชาชนรับผิดชอบกันเอง นอกจากนี้มีการใช้อำนาจ
สภาวะฉุกเฉินรวมศูนย์ท่ีรัฐบาลกลางและไม่ได้สัดส่วนกับการระบาด 

 ท้ังนี้ ผู้วิจัยได้นำข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการในการประกาศใช้นโยบายทางเศรษฐกิจในการรับมือการ
ระบาดโควิด-19 ของประเทศเยอรมนี ในส่วนการทบทวนวรรณกรรม เรื่อง การศึกษานโยบายการรับมือ
การระบาดโควิด-19โดยใช้กรอบวิเคราะห์รัฐสวัสดิการเปรียบเทียบ: กรณีศึกษาเปรียบเทียบเยอรมนีและ
ไทย ของภาคภูมิ แสงกนกกุล เพื่อนำมาสู่การพิจารณาถึงความเหมาะสมในการนำมาปรับใช้ในประเทศไทย 

6. วิธีการศึกษา 
 การศึกษาเรื่องการกำหนดมาตรการเยียวยาและพัฒนาทักษะแรงงานในกลุ่มธุรกิจการบินที่ได้รับ
ผลกระทบจาก โควิด-19 เป็นการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผ่าน
เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Document research) เพื่อเสนอการกำหนดมาตรการเยียวยาและพัฒนา
ทักษะแรงงานในกลุ่มธุรกิจการบินท่ีได้รับผลกระทบจาก โควิด-19   

สำหรับการศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ดังนี้ 
 6.1 เอกสารช้ันต้น (Primary sources) 

 (1) ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการเยียวยาและพัฒนาทักษะแรงงานของภาครัฐในประเทศ
ไทย ท่ีมีขอบเขตการดำเนินการครอบคลุมถึงแรงงานในระบบประกันสังคม ซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 
33 และมาตรา 39 ในกลุ่มธุรกิจการบินเชิงพาณิชย์สัญชาติไทย จำนวน 12 มาตรการ โดยทำการศึกษาและ
เก็บรวบรวมข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย เว็บไซต์ข่าวและเว็บไซต์ทางการของกระทรวงแรงงาน 
กระทรวงการคลัง กรมประชาสัมพันธ์ และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

(2) ข้อมูลเกี ่ยวกับมาตรการเยียวยาและพัฒนาทักษะแรงงานของภาครัฐในต่างประเทศ ที่มี
ขอบเขตการดำเนินการครอบคลุมถึงแรงงานในกลุ่มธุรกิจการบินเชิงพาณิชย์ของประเทศนั้น โดยศึกษาจาก
ประเทศเยอรมนี 4 มาตรการ, ฝรั่งเศส 6 มาตรการ และสิงคโปร์ 9 มาตรการ โดยทำการศึกษาและเก็บ
รวบรวมข้อมูล จากธนาคารแห่งประเทศไทย เว็บไซต์ข่าวในประเทศไทย เว็บไซต์ทางการของรัฐบาล
เยอรมัน ฝรั่งเศส และสิงคโปร์ และจากงานศึกษาจากงานศึกษาของ ภาคภูมิ แสงกนกกุล (2563) อาจารย์
ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งดำเนินการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
ผ่านการศึกษาจากเอกสาร (Documentary research) เรื่อง การศึกษานโยบายการรับมือการระบาด โค
วิด-19 โดยใช้กรอบการวิเคราะห์รัฐสวัสดิ: กรณีศึกษาเปรียบเทียบเยอรมนีและไทย  

 6.2 เอกสารช้ันรอง (Secondary source) 
 (1) ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจาก โควิด-19 ต่อแรงงานในระบบประกันสังคม ซึ่งเป็นผู้ประกันตน
ตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ในกลุ่มธุรกิจการบินในประเทศไทย โดยทำการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล
จาก ธนาคารแห่งประเทศไทย ศูนย์วิจัยกรุงศรี ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจธนาคารทหารไทย สภาอุตสาหกรรม
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ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาแห่งประเทศไทย กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม และเว็บไซต์ข่าวที่เกี่ยวข้อง 
 (2) งานเขียน บทความ วารสารวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับผลกระทบ
จาก โควิด-19 ต่อตลาดแรงงานไทยในแต่ละสายอาชีพ จำนวน 10 บทความ งานศึกษาท่ีเกี่ยวกับผลกระทบ 
แนวทางการปรับตัว และรับมือกับ โควิด-19 ในกลุ่มธุรกิจการบิน จำนวน 3 บทความ และ งานศึกษาท่ี
เกี่ยวกับมาตรการรับมือผลกระทบจาก โควิด-19 ด้านแรงงาน จำนวน 3 บทความ 

7. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษา 

 เมื่อผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงเอกสารทั้งที่เป็นเอกสารชั้นต้นและเอกสารชั้นรองท่ี
เกี่ยวข้องตามเกณฑ์การคัดเลือกข้อมูลดังแนวทางของ Scott ซึ่งประกอบด้วย ความถูกต้อง (Authenticity) 
ความน ่าเ ช่ือถือ (Credibility) ความเป ็นต ัวแทน (Representativeness) และความหมายช ัดเจน 
(Meaning) โดยผู้วิจัยได้กำหนดขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย 

 (1) การวิเคราะห์บริบทและสภาพปัญหาผลกระทบจาก โควิด-19 ต่อแรงงานในระบบประกันสังคม 
ซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ในกลุ่มธุรกิจการบินในประเทศไทย เพื่อประเมิน
สถานการณ์ความเดือดร้อน ด้านแรงงานในกลุ่มธุรกิจการบินท่ีได้รับผลกระทบ 

 (2) การวิเคราะห์รูปแบบของมาตรการเยียวยาและพัฒนาทักษะแรงงานในระบบประกันสังคม ซึ่ง
เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ในกลุ่มธุรกิจการบินของภาครัฐในประเทศไทย เพื่อศึกษา
การตอบสนองต่อรูปแบบการต้องการความช่วยเหลือของแรงงานผู้ได้รับผลกระทบ 

 (3) การวิเคราะห์รูปแบบของมาตรการเยียวยาและพัฒนาทักษะแรงงานในกลุ่มธุรกิจการบินของ
ภาครัฐในต่างประเทศ เพื่อศึกษาแนวทางการกำหนดมาตรการช่วยเหลือของแต่ละประเทศ ว่าเป็นไปใน
ลักษณะใด และสามารถนำส่วนใดมาปรับใช้ในประเทศไทยได้หรือไม่ 

 (4) การวิเคราะห์แนวทางการกำหนดมาตรการเยียวยาและพัฒนาทักษะแรงงานในระบบ
ประกันสังคม ซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ในกลุ่มธุรกิจการบินท่ีได้รับผลกระทบจาก 
โควิด-19 เพื่อสรุปแนวทางการกำหนดมาตรการเยียวยาและพัฒนาทักษะในกลุ่มธุรกิจการบินเชิงพาณิชย์
สัญชาติไทย ท่ีได้รับผลกระทบ 

8. ผลการศึกษา 

 8.1 บริบทและสภาพการณ์ของปัญหาผลกระทบจาก โควิด-19 ต่อแรงงานในกลุ่มธุรกิจการบิน
ในประเทศไทย 

ผู้วิจัยได้จำแนกประเด็นการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ผลกระทบด้านสถานะการจ้าง
งาน ผลกระทบด้านสภาพคล่องทางการเงิน และ โอกาสในการฟื ้นตัวของภาคธุรกิจการบิน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

ผลกระทบด้านสถานะการจ้างงาน พบว่า แรงงานในกลุ่มธุรกิจการบินกำลังเผชิญกับปัญหาการเลิก
ข้างค่อนข้างสูง โดยข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานประกันสังคม ได้ระบุว่า มีแรงงานใน
ระบบประกันสังคมถูกเลิกจ้างสะสมตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึงมกราคม พ.ศ.2564 จำนวนถึง 
388,972 ราย โดยเป็นแรงงานในกลุ่มธุรกิจการบินเชิงพาณิชย์สัญชาติไทยถึง 19,322 ราย (สำนักงานสถิติ
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แห่งชาติ, 2564) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 11.75 ของแรงงานในระบบประกันสังคม ท่ีเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 
33 ในกลุ่มธุรกิจการบินเชิงพาณิชย์สัญชาติไทย และร้อยละ 4.96 ของแรงงานในระบบประกันสังคม ท่ีเป็น
ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ท้ังระบบ (สำนักงานประกันสังคม, 2564)  

ผลกระทบด้านสภาพคล่องทางการเงิน พบว่า อุตสาหกรรมการบินในประเทศไทยมีการลดลงของ
อัตราค่าจ้างแรงงานอยู่ที่ร้อยละ 18 ถึง 45 และบางสายการบินยังมีการประกาศใช้มาตรการหยุดงานโดย
ไม่รับค่าจ้าง เพื่อจำกัดค่าใช้จ่ายด้านค่าจ้างแรงงานของผู้ประกอบการ (ศูนย์วิจัยกรุงศรี, 2564) 

โอกาสในการฟื้นตัวของภาคธุรกิจการบิน พบว่า กลุ ่มธุรกิจการบินเป็นภาคธุรกิจที ่ต้องใช้
ระยะเวลาในการฟื้นตัวมากกว่า 6 เดือน ซึ่งส่งผลให้แรงงานในกลุ่มธุรกิจการบินมีแนวโน้มที่จะได้รั บ
ผลกระทบในด้านสถานะการจ้างงานและสภาพคล่อง เป็นระยะเวลามากกว่า 6 เดือน (ศูนย์วิเคราะห์
เศรษฐกิจธนาคารทหารไทย, 2564) 

 ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงได้ข้อสรุปว่า แรงงานในระบบประกันสังคม ซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 
และ 39 ในกลุ่มธุรกิจการบินเชิงพาณิชย์สัญชาติไทย อยู่ในภาวะการต้องการความช่วยเหลือในด้านการ
ส่งเสริมสภาพคล่อง การรักษาไว้ซึ ่งสถานะการจ้างงาน และการสร้างร ายได้หรือประกอบอาชีพใหม่ 
นอกจากนี้ ด้วยแนวโน้มที่ว่าสภาพสังคมหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 จะเปลี่ยนแปลงไปใน
ลักษณะของกระแสภูมิทัศน์ใหม่ (New normal) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า ควรมีการกำหนดมาตรการ
ด้านการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อสร้างการปรับตัวตามกระแสภูมิทัศน์ใหม่ (New normal) 

 8.2 รูปแบบของมาตรการเยียวยาและพัฒนาทักษะแรงงานในระบบประกันสังคม ซึ่งเป็น
ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ 39 ในกลุ่มธุรกิจการบินเชิงพาณิชย์ของภาครัฐในประเทศไทย  

 จากการวิเคราะห์มาตรการช่วยเหลือด้านแรงงานท่ีครอบคลุมถึงแรงงานในระบบประกันสังคม ซึ่ง
เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ 39 ในกลุ่มธุรกิจการบิน พบว่า ประเทศไทยไม่มีการกำหนดมาตรการ
ให้ความช่วยเหลือที่เจาะจงเฉพาะแรงงานในกลุ่มธุรกิจการบิน โดยมีเพียงการกำหนดมาตรการช่วยเหลือ
แรงงานในภาพรวม โดยมาตรการที่ครอบคลุมถึงแรงงานในกลุ่มธุรกิจการบิน เป็นไปในลักษณะที่มุ่งเน้น
การให้ความช่วยเหลือด้านสภาพคล่องทางการเงินให้แก่แรงงานท่ีได้รับผลกระทบ และการส่งเสริมการจ้าง
งานในระยะส้ัน 

 8.3 รูปแบบของมาตรการเยียวยาและพัฒนาทักษะแรงงานในกลุ่มธุรกิจการบินของภาครฐัใน
ต่างประเทศ ประกอบด้วย เยอรมนี ฝร่ังเศส และสิงคโปร์  

 รูปแบบมาตรการเยียวยาและพัฒนาทักษะแรงงานในกลุ่มธุรกิจการบินของภาครัฐในต่างประเทศ 
ซึ่งประกอบด้วย ประเทศเยอรมนี ฝรั่งเศส และสิงคโปร์ พบว่า ประเทศเยอรมนีและฝรั่งเศส มีเพียงการ
กำหนดมาตรการช่วยเหลือแรงงานในภาพรวมท่ีไม่เจาะจงเฉพาะแรงงานในกลุ่มธุรกิจการบิน ดังตารางท่ี 1 
ซึ ่งมาตรการที ่ครอบคลุมถึงแรงงานในกลุ ่มธุรกิจการบินของประเทศเยอรมนีและฝรั่งเศส เป็นการ
ดำเนินการเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านสภาพคล่องให้แก่แรงงานท่ีได้รับผลกระทบ เช่นเดียวกับประเทศไทย 
โดยมีข้อแตกต่างที่ประเทศเยอรมนีและฝรั่งเศส มีการกำหนดมาตรการเพื่อรักษาระบบการจ้างงาน
ภายในประเทศควบคู่ไปด้วย ซึ่งใกล้เคียงกับการกำหนดมาตรการช่วยเหลือของสิงคโปร์ ท่ีมุ่งเน้นการรักษา
ระบบการจ้างงาน และให้ความช่วยเหลือด้านสภาพคล่องต่อแรงงานท่ีได้รับผลกระทบ โดยมีข้อแตกต่างใน
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ส่วนที่ประเทศสิงคโปร์มีการกำหนดมาตรการช่วยเหลือท่ีเจาะจงกลุ่มผู้ประกอบการและแรงงานในกลุ่ม
ธุรกิจการบิน และการกำหนดมาตรการพัฒนาทักษะแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ ดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 ตารางสรุปรูปแบบของมาตรการเยียวยาและพัฒนาทักษะแรงงานในกลุ่มธุรกิจการบินของ
ภาครัฐในประเทศเยอรมนี ฝรั่งเศส และสิงคโปร์ 

ประเทศที่
ทำการศึกษา 

มาตรการที่
เจาะจง 

กลุ่มธุรกิจ
การบิน 

มาตรการ
เสริมสภาพ
คล่องแก่

ผู้ประกอบการ 

มาตรการเสริม
สภาพคล่องแก่

แรงงาน 

มาตรการ
รักษาระบบ
การจ้างงาน 

มาตรการเพื่อ
ส่งเสริมการ

จ้างงาน 

มาตรการเพื่อ
พัฒนาทักษะ

แรงงาน 

ไทย - ✓ ✓ - ✓ - 
เยอรมนี - ✓ ✓ ✓ - - 
ฝรั่งเศส - ✓ ✓ ✓ ✓ - 
สิงคโปร ์ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

หมายเหตุ: มาตรการเยียวยาและพัฒนาทักษะแรงงานที่ครอบคลุมถึงแรงงานในกลุ่มธุรกิจการบินของภาครัฐในเยอรมนี 
ฝรั่งเศส และสิงคโปร์บางมาตรการ มจีุดมุ่งหมายมากกว่า 1 ด้าน 

 

8.4 แนวทางการกำหนดมาตรการเยียวยาและพัฒนาทักษะแรงงานในกลุ่มธุรกิจการบินที่ได้รับ
ผลกระทบจาก โควิด-19 

 ผู้วิจัยได้จำแนกผลการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ การกำหนดมาตรการเพื่อเยียวยาแรงงาน และ 
การกำหนดมาตรการเพื่อพัฒนาทักษะแรงงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1) การกำหนดมาตรการเยียวยาแรงงานในระบบประกันสังคม ซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 
และมาตรา 39 ในกลุ่มธุรกิจการบินเชิงพาณิชย์สัญชาติไทย ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด -19 สามารถ
จำแนกได้ 2 ส่วน คือ ส่วนแรก แรงงานซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 พบว่า ภาครัฐควรดำเนิน
มาตรการด้านการสนับสนุนสภาพคล่องทางการเงินให้แก่แรงงานที่ได้รับผลกระทบต่อไป โดยควรมีการ
พิจารณาการกำหนดมาตรการด้านการรักษาสถานะการจ้างงานของกลุ่มธุรกิจการบินภายในประเทศ
เพิ่มเติม เพื่อให้สอดรับกับบริบทและสภาพปัญหา ส่วนที่สอง แรงงานซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 
พบว่า ภาครัฐควรดำเนินมาตรการด้านการส่งเสริมสภาพคล่องให้แก่แรงงานที่ได้รับผลกระทบต่อไป โดย
ควรมีการพิจารณาการกำหนดมาตรการด้านการสร้างรายได้หรือการส่งเสริมการประกอบอาชีพใหม่ใน
ระยะยาว ของแรงงานที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติม ให้มีปริมาณการสร้ างงานที่สอดคล้องกับระดับการ
ต้องการความช่วยเหลือ 

2) การกำหนดมาตรการพัฒนาทักษะแรงงานในระบบประกันสังคม ซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 
33 และมาตรา 39 ในกลุ่มธุรกิจการบินเชิงพาณิชย์สัญชาติไทย ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 สามารถ
จำแนกได้ 2 ส่วน คือ ส่วนแรก แรงงานในสาขาอาชีพเดิม ซึ่งประกอบด้วย (1) แรงงานท่ีจำเป็นต้องปฏิบัติ
หน้าท่ีภาคสนาม พบว่า เป็นส่วนงานท่ีพัฒนาทักษะได้ยาก เนื่องจากเป็นแรงงานท่ีจำเป็นต้องอาศัยทักษะ
เฉพาะ และมีการปฏิบัติงานภาคสนาม ดังนั้น การกำหนดมาตรการช่วยเหลือในส่วนนี้ จึงจำเป็นต้องมุ่งเน้น
การรักษาสถานะการจ้างงาน และพัฒนาทักษะแรงงานตามสายอาชีพ โดยมุ่งเน้นให้เป็นไปตามกระแสภูมิ
ทัศน์ใหม่ (New normal) ของกลุ่มธุรกิจการบิน (2) แรงงานท่ีไม่จำเป็นต้องปฏิบัติหน้าท่ีภาคสนาม พบว่า 
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เป็นส่วนงานที่มีแนวโน้มจะไม่มีความจำเป็นในอนาคต เนื่องจากอาจมีการนำเทคโนโลยีเข้ ามาปฏิบัตงิาน
แทน ดังนั้น การกำหนดมาตรการพัฒนาทักษะแรงงานในส่วนนี้ จึงควรส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางด้าน
เทคโนโลยีต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น ตามกระแสภูมิทัศน์ใหม่ (New normal) ส่วนท่ีสอง แรงงานในสาขาอาชีพ
ใหม่ พบว่า ควรส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม ภาษา และอื่น ๆ เพื่อเพิ่ม
ทักษะในการทำงาน และสนับสนุนให้เกิดการปรับตัวและนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพตามกระแส
ภูมิทัศน์ใหม่ (New normal) ต่อไป 
 
9. การสรุปผลการศึกษา  
 จากการศึกษาเรื่องการกำหนดมาตรการเยียวยาและพัฒนาทักษะแรงงานในกลุ่มธุรกิจการบินท่ี
ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 สามารถสรุปและอภิปรายผลการศึกษา ได้ดังนี้ 

 9.1 แรงงานในระบบประกันสังคม ซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ในกลุ่มธุรกิจ
การบินเชิงพาณิชย์สัญชาติไทย อยู่ในภาวะการต้องการความช่วยเหลือในด้านการเพิ่มสภาพคล่อง การ
รักษาไว้ซึ่งสถานะการจ้างงาน และการสร้างรายได้หรือการประกอบอาชีพใหม่ 

 โดยผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานศึกษาของ กนกวรา พวงประยงค์ (2563) อาจารย์ประจำ
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์
ผลกระทบ ความต้องการการช่วยเหลือ และการปรับตัวในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ของคนวัย
ทำงานในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,200 
ราย ท่ีมีอายุมากกว่า 20 ปี เรื่อง ผลกระทบ การปรับตัว และการมีพฤติกรรมช่วยเหลือสังคมในภาวะวิกฤติ 
โควิด-19 ของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่พบว่า คนวัยทำงานร้อยละ 88.15 
ต้องการได้รับความช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดของ โควิด-19 และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับ งานศึกษาของ ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ และคณะ (2563) ซึ่งเป็นคณะนักวิจัยในโครงการวจัิย
คนจนเมืองท่ีเปล่ียนไปในสังคมเมืองท่ีกำลังเปล่ียนแปลง โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อต้องการทราบ
สถานการณ์ของคนจนเมืองในภาวะวิกฤติ โควิด-19 การเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของรัฐ ตลอดจนเพื่อ
นำเสนอข้อเสนอแนะทางนโยบายต่อรัฐบาลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยทำการศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจัย
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพร่วมกัน เรื่อง การสำรวจคนจนเมืองในภาวะวิกฤติ โควิด-19 ที่พบว่า กลุ่ม
แรงงานประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านเศรษฐกิจอย่างมาก เนื่องจากไม่สามารถประกอบอาชีพและหา
รายได้ได้ตามปกติ จากการถูกให้หยุดงาน การลดเวลาทำงาน และการเลิกจ้าง 

 9.2 การกำหนดมาตรการเยียวยาแรงงานในระบบประกันสังคม ซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 
และมาตรา 39 ในกลุ่มธุรกิจการบินเชิงพาณิชย์สัญชาติไทย ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ภาครัฐควร
กำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือทางด้านสภาพคล่องของแรงงานผู้ได้รับผลกระทบผ่าน
การให้เงินช่วยเหลือในโครงการต่าง ๆ อีกท้ังยังควรมีกำหนดมาตรการในด้านการรักษาการจ้างงาน เพื่อลด
โอกาสในการเกิดการล้มสลายของระบบการจ้างงานภายในประเทศ นอกจากนี้ ยังควรมีการกำหนด
มาตรการเพื่อส่งเสริมการจ้างงานใหม่ โดยมุ่งเน้นการจ้างงานในระยะยาวเพื่อความสามารถในการดำรงชีพ
และเพื่อฟื้นฟูตลาดแรงงานในกลุ่มธุรกิจการบินเชิงพาณิชย์สัญชาติไทย 
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10. อภิปรายผลการศึกษา  

โดยผลการศึกษานี้ สอดคล้องกับงานศึกษาของ กนกวรา พวงประยงค์ (2563) อาจารย์ประจำ
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์
ผลกระทบ ความต้องการการช่วยเหลือ และการปรับตัวในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -29 ของคนวัย
ทำงานในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,200 
ราย ท่ีมีอายุมากกว่า 20 ปี เรื่อง ผลกระทบ การปรับตัว และการมีพฤติกรรมช่วยเหลือสังคมในภาวะวิกฤติ 
โควิด-19 ของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีข้อเสนอว่าภาครัฐควรเข้ามามีบทบาท
ในการช่วยเหลือและแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่คนวัยทำงานท่ีได้รับ
ผลกระทบ และยังเป็นไปในทิศทางเดียวกับรายงานการศึกษาแนวทางการฟื้นฟูตลาดแรงงานไทยจาก
ผลกระทบของ โควิด-19 ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย (2563) ที่พบว่า ในระยะต่อไป มาตรการด้าน
แรงงานควรเร่งฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านมาตรการสร้างงาน มาตรการพัฒนาทักษะแรงงาน และ
มาตรการอุดหนุนผู้ประกอบการเพื่อรักษาการจ้างงาน (wage subsidy) ซึ่งจะมีส่วนช่วยลดผลกระทบของ 
โควิด-19 ต่อเศรษฐกิจไทยได้ในระยะยาว 

 8.3 นอกจากการกำหนดมาตรการช่วยเหลือแรงงานผ่านการเยียวยาแล้ว ยังมีความจำเป็นต้อง
ศึกษาและกำหนดมาตรการด้านการพัฒนาทักษะแรงงานในระบบประกันสังคม ซึ่งเป็นผู้ประกันตนตาม
มาตรา 33 และมาตรา 39 ในกลุ่มธุรกิจการบินเชิงพาณิชย์สัญชาติไทย ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 
ควบคู่กัน เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้ใช้บริการท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสภูมิทัศน์ใหม่ (New 
normal) 

 โดยผลการศึกษานี้ สอดคล้องกับงานศึกษาของ ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ (2564) อาจารย์คณะโลจิ
สติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ความปกติรูปแบบใหม่หรือวิถีชีวิตปกติแบบใหม่ภายหลังโรคอุบัติใหม่ โค
วิด-19: ธุรกิจออนไลน์ ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจร้านอาหาร กับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม
ขนส่งและโลจิสติกส์ไทย ที่ระบุว่า พฤติกรรมการจัดซื้อจัดหาสินค้าของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
ความปกติร ูปแบบใหม่ จะส่งผลต่อภาคการผลิตและการให้บริการของประเทศ ให้ต้องปรับตัวเพื่อ
ตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนไป และเป็นไปตามงานศึกษาสารนิพนธ์ระดับปริญญาโท ของ
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น เรื่อง "New Normal" วิถีชีวิตใหม่และการ
ปรับตัวของคนไทยหลัง โควิด-19: การงาน การเรียน และธุรกิจ ของ ทนงศักดิ์ แสงสว่างวัฒนะ (2564) ท่ี
พบว่า การใช้ชีวิตภายใต้สถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในประเทศไทย จำเป็นต้องมี
ปรับตัวตามวิถีชีวิตใหม่ ซึ่งในด้านการทำงานพนักงานต้องปรับเปลี่ยนการทำงานและใช้เทคโนโลยีในการ
สื ่อสารในการทำงานมากขึ ้น โดยงานศึกษาทั ้ง 2 ชิ ้น ข้างต้น ใช้ระเบียบวิธ ีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ผ่านเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Document research) 
 

11. ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 9.1.1 การกำหนดมาตรการเยียวยาและพัฒนาทักษะแรงงานในระบบประกันสังคม ซึ่งเป็น
ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ในกลุ่มธุรกิจการบินเชิงพาณิชย์สัญชาติไทย ท่ีได้รับผลกระทบ
จาก โควิด-19 ภาครัฐควรกำหนดมาตรการเยียวยาแรงงาน ผ่านการสนับสนุนด้านสภาพคล่องทางการเงิน , 
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การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรักษาระบบการจ้างงานไว้ และส่งเสริมจ้างงานใหม่ เพื่อความสามารถในการ
เลี้ยงชีพและเพื่อการฟื้นฟูของตลาดแรงงานกลุ่มเป้าหมาย และกำหนดมาตรการพัฒนาทักษะแรงงานใน
กลุ่มธุรกิจการบินเชิงพาณิชย์สัญชาติไทย ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 โดยพัฒนาทักษะตามความ
เหมาะสมของแต่ละสายงาน และควรเป็นไปในลักษณะท่ีสอดรับกับกระแสภูมิทัศน์หรือ New Normal ท้ัง
สำหรับแรงงานในสายอาชีพเดิม และแรงงานในสายอาชีพใหม่ 
 9.1.2 ผลของการศึกษาครั้งนี ้อาจสามารถนำไปเป็นแนวคิดประกอบการพิจารณาการกำหนด
มาตรการเยียวยาและพัฒนาทักษะแรงงานของภาครัฐในภาคธุรกิจอื่นได้ โดยอาจมีการปรับเปล่ียนมุมมอง
บางส่วนตามความเหมาะสมของภาคธุรกิจนั้น ๆ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป  
 9.2.1 เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาโดยใช้การเก็บข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
(Document research) จึงทำให้อาจขาดข้อมูลเชิงประจักษ์หรือข้อมูลเชิงปริมาณในบางส่วนไป ดังนั้น ใน
การศึกษาครั้งต่อไปจึงควรทำการเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์หรือเชิงปริมาณเพิ่มเติมในส่วนท่ีมีความจำเป็น 
 9.2.1 เนื่องด้วยการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาท่ีกำหนดขอบเขตการศึกษาไว้เพียงแค่ระดับแรงงาน 
แต่ในความเป็นจริงการกำหนดมาตรการช่วยเหลือแรงงาน มักดำเนินการควบคู่หรือดำเนินการผ่าน
มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ดังนั้น เพื่อครอบคลุมในการศึกษาครั้งต่อไป จึงควรขยายขอบเขต
การศึกษาท่ีครอบคลุมถึงการกำหนดมาตรการช่วยเหลือต่อผู้ประกอบการท่ีได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 
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การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 นั้น เป็นทั้งวิกฤตด้านสุขภาพ 
มนุษยธรรม ความมั่นคง สิทธิมนุษยชน รวมทั้งด้านเศรษฐกิจด้วย ส่งผลให้รัฐบาลทุกประเทศพยายาม
ดำเนินมาตรการเชิงนโยบายต่าง ๆ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ซึ่ งประเทศไทยเคย
ได้รับการจัดอันดับโดย Global Covid-19 Index ให้อยู่ในอันดับท่ี 1 ในมิติการฟื้นตัวและมิติความรุนแรง
ของการแพร่ระบาด ในวันท่ี 29 กรกฎาคม 2563 แต่ตกมาอยู่อันดับท่ี 45 ในขณะท่ีทำการศึกษา บทความ
นี้จึงมุ่งเปรียบเทียบมาตรการเชิงนโยบายระหว่างประเทศไทยและต่างประเทศที่อยู ่ในอันดับต้น ๆ โดย
เลือกศึกษาประเทศท่ีอยู่ในอันดับท่ี 1 และ 2 ได้แก่ สหราชอาณาจักรและสิงคโปร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาและเปรียบเทียบให้เห็นถึงความสอดคล้องและความแตกต่างของมาตรการเชิงนโยบายในการป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของแต่ละประเทศ รวมทั้งศึกษาการนำมาประยุกต์ใช้ในประเทศ
ไทย โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยกระบวนการวิจัยเชิงเอกสารจากแนวคิดและทฤษฎี รวมทั้งข้อมูล  
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีอยู่ในขณะทำการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ประเทศไทยมีการใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
ในลักษณะเดียวกับสหราชอาณาจักรและสิงคโปร์ท่ีให้อำนาจแก่ภาครัฐในการออกข้อบังคับ ส่วนมาตรการ
และแผนการดำเนินงานก็มีความเกี่ยวเนื่องจากการใช้กฎหมาย เช่น มีข้อบังคับที่กำหนดให้มีการเว้น
ระยะห่างทางสังคม เป็นต้น โดยประเทศไทยไม่มีการล็อคดาวน์ประเทศ ในขณะท่ีอีกสองประเทศมีการล็อค
ดาวน์ทั่วประเทศ แต่ทั้งประเทศไทยและสหราชอาณาจักรตอบสนองต่อภาวะวิกฤตในเชิงรับ ในขณะท่ี
สิงคโปร์ใช้การตอบสนองเชิงรุก นอกจากนี้ในด้านงบประมาณในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด 
เมื่อคิดเป็นงบประมาณต่อหัวพบว่าประเทศไทยมีจำนวนงบประมาณน้อยกว่าอีกสองประเทศอย่างชัดเจน 
ส่วนโครงสร้างองค์การของหน่วยงานท่ีจัดการเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประเทศไทยและสิงคโปร์ใช้
รูปแบบของการรวมอำนาจ ในขณะที่สหราชอาณาจักรจะใช้รูปแบบกระจายอำนาจ ทั้งนี้ผลการศึกษายัง
พบว่าการดำเนินมาตรการเชิงนโยบายที่มีความเข้มงวดในคราวเดียวซึ่งคือการล็อกดาวน์ประเทศ รวมท้ัง
การถอดบทเรียนการดำเนินมาตรการเชิงนโยบายที่เคยดำเนินไปก่อนหน้านี้หรือกำลังดำเนินการอยู่เพื่อ
พัฒนาการตอบสนองวิกฤตเชิงรุก จะช่วยให้ประเทศไทยควบคุมสถานการณ์ได้ 
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Abstract 
 

The pandemic of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) is a public health, 
humanitarian, security, human rights, and economic crisis. As a result, all governments are 
attempting to implement a variety of policy measures in order to prevent and control the 
pandemic. Thailand was formerly ranked first in the Global Covid-19 Index in terms of 
recovery and severity of the pandemic on July 29, 2020, but has since dropped to 45th 
place (while studying). As a result, the aim of this article is to compare policy measures 
between Thailand and other top-ranked countries, with a focus on the first and second-
placed countries, respectively, the United Kingdom and Singapore. Its purpose is to study 
and compare the consistency and differences of policy measures used to the prevention 
and control of the pandemic of COVID-19 in each of the countries studied, as well as to 
studying its use as a guideline for policymaking in Thailand. This study employs a qualitative 
research approach with a documented research process that is based on concepts and 
theories as well as pertinent data at the time of the study. 

The findings revealed that Thailand follows the same laws as the United Kingdom 
and Singapore, which provide the government the authority to enact regulations. Measures 
and action plans are linked to the laws such as social distancing. Thailand does not have a 
country lockdown, whereas the other two countries do. Thailand and the United Kingdom 
both react to the situation reactively, however Singapore reacts proactively. Furthermore, 
when comparing the budgets for pandemic prevention and control per capita, Thailand has 
a substantially lower budget than the other two countries. In terms of the COVID-19 
pandemic agency's organizational structure, Thailand and Singapore utilize a centralized 
model, whilst the UK uses a decentralized model. The study also discovered that enacting 
stringent policy measures at once, by the national lockdown, and learning from past or 
current policy measures in order to develop a proactive crisis response will aid Thailand in 
controlling the situation. 

 
Keywords: Prevention and control the pandemic, COVID-19, Crisis management 
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1. บทนำ 
 ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 เป็นไวรัสท่ีพบได้ในท้ังคนและสัตว์ ซึ่งเป็นสาเหตุ
ทำให้เกิดความเจ็บป่วยต่าง ๆ ตั้งแต่โรคไข้หวัดธรรมดาไปจนถึงโรคที่ทำให้เกิดความเจ็บป่วยอย่างรนุแรง 
(กรมควบคุมโรค, ม.ป.ป.) ซึ่งการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นทั้งวิกฤตด้านสุขภาพ มนุษยธรรม ความ
มั่นคง และสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเศรษฐกิจด้วย เนื่องจากก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อชีวิตมนุษย์และ
เศรษฐกิจโลกซึ่งมีการขนส่งทางทะเลและทางอากาศเป็นกิจกรรมสำคัญที่สนับสนุนการค้าและการ
เคลื่อนย้ายทั่วโลกและเป็นกุญแจสำคัญในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน โดยองค์การ
อนามัยโลกได้ประกาศยกระดับให้การแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวเป็นการระบาดใหญ่  (Pandemic) 
เพื ่อให้รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ดำเนินมาตรการที่มีความเข้มงวดและจริงจังมากขึ้น (World Health 
Organization, 2021; United Nations, 2020; บีบีซีไทย, 2563)  

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้บริษัทท่ีปรึกษา PEMANDU ได้ทำการจัด
อันดับประเทศด้วยดัชนีที ่เรียกว่า Global Covid-19 Index (GCI)1 ที่ใช้ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาด
ใหญ่และดูภาพรวมในมิติด้านการฟื้นตัว (Global Recovery Index) และด้านความรุนแรงของการระบาด 
(Global Severity Index) (รัฐบาลไทย, 2563) โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อให้ประเทศต่าง ๆ เปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของการดำเนินการกับประเทศอื่นที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งจะช่วยให้สามารถระบุแนวทาง
ปฏิบัติท่ีดีและมีความเหมาะสม (PEMANDU, n.d.)  

ซึ่งวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ประเทศไทยเคยได้รับการจัดอันดับให้อยู่อันดับที่ 1 ของโลก ทั้งใน
มิติการฟื้นตัวด้วยคะแนน 82.27 จัดอยู่ในกลุ่มระดับ 52 และมิติความรุนแรงของการแพร่ระบาดด้วย
คะแนน 10.70 อยู่ในกลุ่มระดับ 13 (รัฐบาลไทย, 2563) โดยขณะนั้นประเทศไทยได้มีการประกาศใช้พระ
ราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 25484 และก่อตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ร่วมกับการประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์5ทั่วประเทศ 
พร้อมท้ังมาตรการเคอร์ฟิว6 ซึ่งมีสาระสำคัญว่า “ห้ามบุคคลใดท่ัวราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่าง
เวลา 22.00 นาฬิกาถึง 04.00 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น  ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่

 
1 การจัดอันดับด้วย GCI ได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยองค์การอนามัยโลก (PEMANDU, ม.ป.ป.)  
2 กลุ่มระดับคะแนนของการฟื้นตัว มี 5 ระดับ ดังน้ี ระดับ 5 -3 หมายถึง ประเทศที่มีความคืบหน้าในการลดการแพร่ระบาดของโรคระบาดมาก
ที่สุดและสามารถใช้เป็นตัวอย่างแนวทางปฏิบัติที่ ดีที่สุด และ ระดับ 2 - 1 หมายถึง ประเทศที่กำลังด้ินรนเพื่อรับมือกับวิกฤตและผู้ที่อาจต้อง
พิจารณารักษามาตรการที่ไม่ใช่ยาที่เข้มงวด (PEMANDU, n.d.) โดยมาตรการที่ไม่ใช่ยา เช่น มาตรการ Social distancing เป็นต้น (สุโชติ ถิรว
รรณรัตน์, 2563) 
3 กลุ่มระดับคะแนนของความรุนแรงของการแพร่ระบาด มี 5 ระดับ ดังน้ี ระดับ 1 - 2 หมายถึง ประเทศที่กำลังเผชิญกับวิกฤตที่มีร้อยละของ
การติดเชื้อต่ำและจำนวนผู้เสียชีวิตน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนประชากร และระดับ 3 - 5 หมายถึง ประเทศที่อาจเผชิญกับวิกฤตที่มีร้อยละของ
การติดเชื้อสูงและมีจำนวนผู้เสียชีวิตมากเมื่อเทียบกับจำนวนประชากร (PEMANDU, n.d.) 
4 พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เป็นกฎหมายความมั่นคงฉบับหน่ึงที่รัฐบาลใช้เป็นเคร่ืองมือในการแก้ไข
สถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐที่มีหลายรูปแบบ และในบางกรณียังนำมาใช้ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากภัยพิบัติสาธารณะ 
(สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563) 
5 มาตรการล็อกดาวน์ (Lockdown) คือ มาตรการปิดเมืองหรือปิดพื้นที่ ซึ่งแต่ละประเทศมีระดับการล็อกดาวน์ที่ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของ
สถานการณ์ โดยมาตรการมีต้ังแต่จำกัดการเดินทาง ปิดสนามบิน ปิดพรมแดนอย่างสิ้นเชิง และรวมไปถึงการกำกับดูแลคนในประเทศ ได้แก่ 
การให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้าน การปิดบริการทุกอย่างยกเว้นที่จำเป็น (ร้านอาหาร ร้านยา ธนาคาร) ห้ามจัดกิจกรรมที่คนรวมตัวกันเป็นจำนวน
มาก เว้นระยะห่างในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น (เนชั่น, 2563) 
6 เคอร์ฟิว (Curfew) หรือ การห้ามออกจากเคหสถานเวลาค่ำคืน หมายถึง คำสั่งของรัฐบาลให้ประชาชนกลับเคหสถานก่อนเวลาที่กำหนดอีก
นัยหน่ึงคือการห้ามประชาชนออกจากเคหสถานภายในระยะเวลาที่กำหนด (มักเป็นเวลากลางคืน) ซึ่งเป็นการกำหนดขึ้นเพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อย หรือให้ความสะดวกต่อการปราบปรามกลุ่มเป้าหมาย (สำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้, 2558) 
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เกินส่ีหมื่นบาทหรือท้ังจำท้ังปรับ” มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 3 เมษายน 2563 จนถึงวันท่ี 14 มิถุนายน 2653 
(ประชาชาติธุรกิจ, 2563; ไทยรัฐ, 2563; มติชนออนไลน์, 2564)

ทว่าต่อมาประเทศไทยได้ประสบกับการแพร่ระบาดระลอกใหม่ถึง 2 ครั้ง โดยการระบาดระลอก
ใหม่ครั้งท่ีหนึ่งคือกรณีการแพร่ระบาดท่ีจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งพบผู้ติดเช้ือคนแรกเป็นหญิงไทยวัย 67 ปีใน
วันท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกอบอาชีพค้าขายท่ีตลาดกลางกุ้ง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร 
ซึ่งไม่พบประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ ทำให้เกิดการตามหาผู้ท่ีเป็นต้นเช้ือด้วยการค้นหาเชิงรุกและพบ
ผู้ติดเชื ้อจำนวนมาก (บีบีซีไทย, 2563) และการระบาดระลอกใหม่ครั ้งที ่สองคือกรณีการแพร่ระบาด
จากคลัสเตอร์สถานบันเทิงในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ซึ่งมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตมากที่สุดในการ
ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย (บีบีซีไทย, 2564) 

ภายหลังการแพร่ระบาดระลอกใหม่ท่ีรุนแรงดังกล่าว ประเทศไทยตกจากอันดับท่ี 1 ไปยังอันดับท่ี 
45 ด้วยคะแนนการฟื้นฟู 52.28 ซึ่งอยู่ในกลุ่มระดับ 3 และคะแนนความรุนแรงของการแพร่ระบาด 10.90 
ซึ่งอยู่ในกลุ่มระดับ 1 (PEMANDU, 2564) จะเห็นได้ว่าความรุนแรงของการแพร่ระบาดของประเทศไทย
โดยรวม ยังคงไม่เปล่ียนแปลงมากนัก จาก 10.70 เป็น 10.90 และยังคงอยู่ในกลุ่มระดับ 1 เช่นเคย แต่การ
ฟื้นฟูกลับมีคะแนนลดลงจาก 82.27 เป็น 52.28 เป็นผลให้เล่ือนจากกลุ่มระดับ 1 เป็นระดับ 3  

ดังนั้นผู้เขียนจึงมีมุมมองว่าการศึกษาและเปรียบเทียบมาตรการเชิงนโยบายในการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของประเทศที ่ถูกจัดให้อยู ่ในอันดับต้น ๆ จะช่วยให้เห็นถึงข้อได้เปรียบและ
ข้อบกพร่องของมาตรการเชิงนโยบายท่ีดำเนินการอยู่ รวมท้ังสามารถนำมาตรการเชิงนโยบายท่ีดี เหมาะสม 
และมีความเป็นไปได้มาประยุกต์เป็นแนวทางสำหรับมาตรการของประเทศไทยได้ โดยประเทศที่ถูกจัดให้
อยู่ในอันดับต้น ๆ ท่ีผู้วิจัยเลือกศึกษา ได้แก่ อันดับท่ี 1 สหราชอาณาจักร และอันดับท่ี 2 ประเทศสิงคโปร์ 
(PEMANDU, n.d.) โดยสามารถดูรายละเอียดการจัดอันดับได้จากตารางท่ี 1 ต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 1 แสดงอันดับ คะแนนการฟื้นตัว และคะแนนความรุนแรงของการแพร่ระบาดโควิด-19  
             ของสหราชอาณาจักร ประเทศสิงคโปร์ และประเทศไทย 

อันดับ ประเทศ 
คะแนน 

การฟื้นตัว 
กลุ่ม
ระดับ 

คะแนนความ
รุนแรงของการ

แพร่ระบาด 

กลุ่ม
ระดับ 

ทวีป 

1 สหราชอาณาจักร 88.22 5 43.08 2 ยุโรป 
2 สิงคโปร์ 83.69 5 13.81 1 เอเชีย 
45 ไทย 52.28 3 10.90 1 เอเชีย 

ที่มา: PEMANDU, n.d. (ข้อมูล ณ วันท่ี 19 พฤษภาคม 2564) 
 

2. คำถามการวิจัย 
2.1 มาตรการเชิงนโยบายในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 

2019 ของประเทศไทย สหราชอาณาจักร และสิงคโปร์ มีความสอดคล้องหรือแตกต่างกันอย่างไร  
2.2 ประเทศไทยจะสามารถนำมาตรการเชิงนโยบายในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ของสหราชอาณาจักรและสิงคโปร์มาปรับใช้ในประเทศได้หรือไม่ อย่างไร 
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3. สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานของคำถามวิจัยท่ี 1 มาตรการเชิงนโยบายในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ของประเทศไทย สหราชอาณาจักร และสิงคโปร์นั ้น มีส่วนที่มี ความ
สอดคล้องกัน ในด้านการดำเนินมาตรการโดยมุ่งเน้นการเว้นระยะห่างทางสังคมและการฉีดวัคซีนให้แก่
ประชาชน และมีส่วนที่มีความแตกต่างกัน เช่น จากการแพร่ระบาดระลอกล่าสุดของประเทศไทยไม่มกีาร
ประกาศมาตรการล็อคดาวน์ในระดับประเทศ ในขณะที่สหราชอาณาจักรและสิงคโปร์มีการประกาศล็อก
ดาวน์ท่ัวประเทศ  

สมมติฐานของคำถามวิจัยท่ี 2 ประเทศไทยไม่สามารถนำมาตรการเชิงนโยบายในการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ของสหราชอาณาจักรและสิงคโปร์มาปรับใช้ใน
ประเทศได้ อาทิ การกระจายวัคซีน เนื่องจากมีงบประมาณเกินกว่าจะจัดหาวัคซีนให้รวดเร็วและเพยีงพอ 
ในขณะที่สหราชอาณาจักรมีงบประมาณมากและสิงคโปร์ที ่มีขนาดประเทศเล็ก ทำให้สามารถกระจาย
วัคซีนได้เร็วและเพียงพอ อย่างไรก็ตามประเทศไทยสามารถนำการประกาศมาตรการล็อคดาวน์ท้ังประเทศ
ของสหราชอาณาจักรและสิงคโปร์มาดำเนินการได้ ซึ่งประเทศไทยก็เคยดำเนินมาตรการนี้เช่นกัน 

 
4. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อศึกษามาตรการเชิงนโยบายในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสาย
พันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ของประเทศท่ีผู้วิจัยเลือกศึกษา ได้แก่ ไทย สหราชอาณาจักร และสิงคโปร์ 

2) เพื่อเปรียบเทียบลักษณะของมาตรการเชิงนโยบายในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของประเทศท่ีผู้วิจัยเลือกศึกษา ได้แก่ ไทย สหราชอาณาจักร และสิงคโปร์ 

3) เพื่อศึกษาการนำมาตรการเชิงนโยบายในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของสหราช-
อาณาจักรและสิงคโปร์มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการเชิงนโยบายในประเทศไทย 

 
5. ขอบเขตของการศึกษา 

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับมาตรการเชิงนโยบายที่ภาครัฐดำเนินการเพื่อป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ของแต่ละประเทศที่ผู้วิจัยเลือกศึกษา 
ได้แก่ ไทย สหราชอาณาจักร และสิงคโปร์ โดยผู้วิจัยทำการศึกษาวิจัยมาตรการเชิงนโยบายในการป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดท่ีมีการดำเนินการระหว่างวันท่ี 1 มกราคม – 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 
6. การทบทวนวรรณกรรม 
 ผู้วิจัยได้ทำการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีสาระโดยสรุปดังนี้ 
 6.1 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 เป็นโรคที่เกิดจากไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ท่ีเรียกว่า SARS-CoV-2 ซึ่งมีวิธีการแพร่โรคโดยการแพร่จากคนสู่คนผ่านทางละอองทางจมูก
และน้ำลายทางปาก ท้ังนี้ อาการท่ัวไปของโรคโควิด-19 พี่พบมากท่ีสุดคือ เป็นไข้ ไอ ล้ินไม่รับรส จมูกไม่ได้
กลิ่น และอ่อนเพลีย อาการที่พบน้อยกว่าแต่อาจมีผลต่อผู้ป่วยบางรายคือ ปวดเมื่อย ปวดหัว คัดจมูก 
น้ำมูกไหล เจ็บคอ ท้องเสีย ตาแดง หรือผ่ืนตามผิวหนัง หรือสีผิวเปล่ียนตามนิ้วมือนิ้วเท้า (World Health 
Organization, 2020) 
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 6.2 การจัดการภาวะวิกฤต Pauchant and Mitroff (1992 อ้างถึงใน ชาตรี ปรีดาอนันทสุข, 
2556: 27-38) ได้นำเสนอแนวคิดเรื่อง “The three essential types of crisis management and their 
five phases” ซึ่งมองว่าการจัดการกับวิกฤตประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 5 ระยะ คือ  

1) การจัดการว ิกฤตเชิงรุก (Proactive Crisis Management) เป็นการจัดการวิกฤตก ่อนท่ี
เหตุการณ์จะกลายเป็นวิกฤต การจัดการวิกฤตในขั้นนี้จะใช้กระบวนวิธีในการจัดการวิกฤตได้แก่ ระยะการ
จับสัญญาณบอกเหตุล่วงหน้า (Signal Detection) และระยะการเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตหรือการสร้าง
กลไกในการหลีกเล่ียงวิกฤต (Preparation /Prevention)   

2) การจัดการวิกฤตเชิงรับ (Reactive Crisis Management) เป็นการจัดการวิกฤตหลังจากท่ี
เกิดขึ้นแล้ว การจัดการวิกฤตในขั้นนี้จะใช้กระบวนวิธีในการจัดการวิกฤตได้แก่ ระยะการควบคุมความ
เสียหายจากวิกฤต (Damage Limitation / Containment) และระยะการฟื ้นฟูเข ้าสู ่สภาวะปกติ 
(Recovery)  

3) การจัดการวิกฤตเชิงการโต้ตอบ ( Interactive Crisis Management) เป็นการจัดการวิกฤต
ภายหลังวิกฤตสิ้นสุด การจัดการวิกฤตในขั้นนี้จะใช้กระบวนวิธีในการจัดการวิกฤตได้แก่ ระยะการถอด
บทเรียน (Learning) ซึ่งจะช่วยทำให้องค์การเตรียมความพร้อมรับมือกับวิกฤตในครั้งต่อไป 
 6.3 มาตรการเชิงนโยบายในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของประเทศไทย จากการ
รวบรวมข้อมูล ประเทศไทยประสบการแพร่ระบาดระลอกใหม่สองครั้ง ซึ่งเป็นการระบาดครั้งที่ 2 และ 3 
ของประเทศไทย โดยเกิดข้ึนในช่วงเดือนธันวาคม 2563 (มาตรการเชิงนโยบายถูกดำเนินการต่อเนื่องมาถึง
ขณะทำการศึกษา) และช่วงเดือนเมษายน 2564 ซึ ่งสามารถสรุปรายละเอียดการดำเนินมาตรการเชิง
นโยบายได้ดังนี้ 

1) กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ พบว่าประเทศไทยมีการใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พุทธศักราช 2548 (พ.ร.ก. ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548) ร่วมกับพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 
พุทธศักราช 2558 (พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558) โดย พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 นั้น เป็นกฎหมายท่ี
บัญญัติเพื่อจัดการกับโรคติดต่อ เพื่อให้กลไกในการกำหนดนโยบาย แผนปฏิบัติการ หรือแนวทางปฏิบัติ ใน
การเฝ้าระวัง ป้องกัน ติดตามสอบสวนโรคและควบคุมโรคติดต่อมีความเป็นระบบ รวดเร็ว ทันต่อ
สถานการณ์และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีกลไกในการปกป้องการเปิดเผยข้อมูลส ่วนบุคคลให้ต้องเปน็ไป
เท่าท่ีจําเป็นเฉพาะเพื่อการคุ้มครองป้องกันสุขภาพอนามัยของสาธารณชน ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ยังรวมไปถึง
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและการกำหนดบทลงโทษอีกด้วย (ณิชาภา ตรีชัยศรี, ม.ป.ป.) ซึ่งใน
วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 
19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
และควบคุมโรคติดต่ออันตราย (ราชกิจจานุเบกษา, 2563) 

ส่วน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 คือ การประกาศใช้ข้อกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อออก
มาตรการในการควบคุมสถานการณ์โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 9 เป็นหลัก และมีการกำหนดโทษฝ่าฝืน
เอาไว้ด้วย โดยต้ังแต่การประกาศใช้ครั้งแรกเมื่อวันท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 ได้ขยายระยะเวลาการบังคับ
ใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นระยะอย่างต่อเนื่องจนถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
รวม 12 ครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564) ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 จนถึงเดือน
พฤษภาคม พ.ศ.2564 ภาครัฐได้ขยายเวลาบังคับใช้ทั้งสิ้น 6 ฉบับ (ฉบับที่ 17 - 23) (ข้อมูล ณ วันที่ 21 
พฤษภาคม 2564) โดย พ.ร.ก. ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 แต่ละฉบับจะมีการกำหนดพื้นท่ีสถานการณ์ ซึ่งจะแบ่ง
พื้นที่ออกเป็น 5 พื้นที่ตามระดับความรุนแรงของสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่นั้น ๆ โดยใช้สี เป็น
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สัญลักษณ์แทนการบอกความหมายร่วมด้วย แต่ละพื้นท่ีจะมีมาตรการในการควบคุมโรคตามระดับการแพร่
ระบาดดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการสำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม โดยจะครอบคลุม
ถึงการเปิดดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบและระเบียบ รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคท่ี
ทางราชการกำหนด (ประชาชาติธุรกิจ, 2564; ไทยรัฐ, 2564; กรมควบคุมโรค, 2564; บีบีซีไทย, 2564; 
เดลินิวส์, 2564; ราชกิจจานุเบกษา, 2564) 

2) มาตรการและแผนการดำเนินงาน มีการดำเนินมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมซึ่งเป็น
มาตรการที่มีความต่อเนื่องมาจาก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ที่กล่าวถึงไปในข้อก่อนหน้า โดยมีผลจำกัด
จำนวนความหนาแน่นของประชากรในการใช้สถานที่ส่วนรวมและหลักการปฏิบัติตัวเมื่ออู่ในที่สาธารณะ
ของประชาชน เช่น การสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน และอีกมาตรการคือมาตรการการฉีด
วัคซีน โดย นพ.ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 
กล่าวถึงแผนในการจัดหาวัคซีนของประเทศไทยว่าแผนการฉีดวัคซีนของรัฐบาลภายในปี 2564 นี้ ให้ครบ
ทุกกลุ่มเป้าหมายจำนวน 100 ล้านโดสครอบคลุมอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือประชากร 50 ล้านคนภายในสิ้นปี 
2564 ส่วนการท่องเที่ยวประเทศไทยได้จัดให้มีการกักตัวก่อนที่จะเดินทางเข้าประเทศ และจะต้องทำการ
สแกนแอปพลิเคช่ันไทยชนะทุกครั้งท่ีเข้าสถานท่ีต่าง ๆ (พีพีทีวี ออนไลน์, 2564; ราชกิจจานุเบกษา, 2564) 

3) ทรัพยากรด้านงบประมาณ โดยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 มี
การกำหนดงบประมาณรายจ่ายงบกลางซึ่งรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการบรรเทา ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา 
และค่าใช้จ่ายในการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน
ทั้งสิ ้น 40,325 ล้านบาท นอกจากนี้พระราชบัญญัติดังกล่าวยังจัดสรรงบให้กรมควบคุมโรค แผนงาน
ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที ่ดี จำนวน 768 ,743,600 บาท (สำนักงบประมาณ สำนัก
นายกรัฐมนตรี, 2564; ราชกิจจานุเบกษา, 2563) 

อีกท้ังกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2561 –
2580 ให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ในระดับชาติและนโยบายรัฐอื่น ๆ  เป็นผลให้กรมควบคุมโรคจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (พ.ศ. 2561-2580) และได้
กำหนดนโยบายและจุดเน้นสำคัญของกรมฯ ตอบสนองและมุ่งสู่เป้าหมายลดโรค โดยแบ่งงาน เป็น 3 ส่วน 
ซึ่งในส่วนแรกเป็น งานตามนโยบาย ซึ่งประกอบด้วย 1) โครงการตามแนวพระราชดำริและโครงการเฉลิม
พระเกียรติ 2) ขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 3)โครงการตามแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
และ 4) การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งงานตามนโยบายนี้จะได้รับจัดสรร
งบประมาณจำนวนร้อยละ 50 ของกรม หรือประมาณ 384,371,800 บาท โดยไม่มีการแจกแจงว่ากระจาย
ไปยังโครงการใดในจำนวนเท่าใด (ราชกิจจานุเบกษา, 2563; กรมควบคุมโรค, 2564) 

4) หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) หรือ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและ
มาตรการเร่งด่วนของประเทศไทย ถูกจัดต้ังขึ้นวันท่ี 10 มีนาคม 2563 ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดยต่อมา
วันที่ 26 เมษายน 2564 รัฐบาลได้ยกระดับศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ให้เป็นแบบเบ็ดเสร็จ โดยมี
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการศูนย์ดังกล่าวและบัญชาการด้วยตัวเองแบบ “Single Command” ซึ่งศูนย์
นี้ทำหน้าที่บริหารจัดการวัคซีนร่วมกับภาคเอกชน ทั้งวางแผนจัดหาวัคซีนทางเลือก วางแผนเรื่องสถานท่ี
และพื้นที่ในการฉีดวัคซีน รวมทั้งกำหนดการฉีดวัคซีนให้ประชาชนและภาคเศรษฐกิจ (ประชาชาติธุรกิจ, 
2563; บีบีซีไทย, 2564) 
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ท้ังนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมความคืบหน้าของการดำเนินมาตรการเชิงนโยบายดังกล่าว โดยประเทศไทย
ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนไปแล้วจำนวน 3,024,313 โดส คิดเป็นร้อยละ 4.32 ของคนไทยทั้งประเทศและ
ประชากรแฝงรวม 70 ล้านคน กล่าวคือมีอัตราการฉีดวัคซีนโดยเฉล่ียอยู่ที่ 34,762 คนต่อวัน ซึ่งผู้ที่ได้รับ
วัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว มีจำนวน 980,190 ราย หรือประมาณร้อยละ 1.4 ของประชากรทั้งหมด โดยอีก 
2,044,123 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 2.92 ได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564) 
(World Health Organization, 2021; Our World In Data, 2564; กรมควบคุมโรค, 2564; บีบีซีไทย, 
2564) ท้ังนี้ แม้จะมีการดำเนินมาตรการเชิงนโยบายต่าง ๆ แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทย
ยังคงไม่ดีขึ้นเท่าท่ีควร ดูได้จากภาพท่ี 1 ต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 จำนวนผู้ป่วย-ผู้ติดเช้ือในประเทศรายวัน กทม.และปริมณฑล และภาพรวมประเทศ  
  ระลอกเดือนเมษายน 2564 

ที่มา: กรมควบคุมโรค อ้างถึงใน ไทยรู้สู้โควิด, 2564 
 
6.4 มาตรการเชิงนโยบายในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในสหราชอาณาจักร 

ในช่วงท่ีผ่านมามีการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ท่ีทำให้ผู้ติดเช้ือเพิ่มข้ึนร้อยละ 50 - 70 โดยเมื่อ
วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564 มีรายงานผู้เสียชีวิต 454 ราย รวมเป็น 4 ,228 รายในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ซึ่ง
เพิ ่มขึ ้นร้อยละ 24 จากช่วง 7 วันก่อนหน้า นอกจากนี ้ในขณะนั้นมีผู ้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวอยู่
โรงพยาบาลในประเทศอังกฤษจำนวน 26,626 ราย เพิ่มข้ึนกว่าร้อยละ 30 ในหนึ่งสัปดาห์ (ข้อมูล ณ วันท่ี 
4 มกราคม พ.ศ. 2564) (Government of the United Kingdom, 2021; สำนักข่าวเดลินิวส์, 2564)   
โดยสามารถสรุปมาตรการเชิงนโยบายท่ีดำเนินการได้ดังนี้ 

1) กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ สหราชอาณาจักรมีการดำเนินมาตรการต่าง ๆ ภายใต้ 
Coronavirus Act 2020 ร่วมกับกฎหมายควบคุมโรคของแต่ละประเทศท่ีอยู่ในเครือ โดยอังกฤษและเวลส์
จะมีการใช้ร่วมกับ Public Health (Control of Disease) Act 1984 ส่วนไอร์แลนด์เหนือจะใช้ร่วมกับ 
Public Health Act (Northern Ireland) 1967 และสก๊อตแลนด์จะใช้ร่วมกับ Coronavirus (Scotland) 
Act 2020, Coronavirus (Scotland) (No.2) Act 2020 และ Public Health etc. (Scotland) Act 2008 
ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติเกี ่ยวกับโรคโควิด-19 การควบคุมโรค และการให้อำนาจในการจัดการเรื ่องท่ี
เกี่ยวข้อง (Government of the United Kingdom, 2020)  
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2) มาตรการและแผนการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019 ท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นดังท่ีได้กล่าวไปแล้ว เป็นผลให้นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีส
หราชอาณาจักรได้ประกาศล็อคดาวน์ทั่วประเทศ (National Lockdown) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 
มกราคม พ.ศ.2564 ซึ่งเป็นการปิดเมืองครั้งที่ 3 ของสหราชอาณาจักร โดยแนะนำให้ประชาชนทุกคนอยู่
บ้านเพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเช้ือดังกล่าว เป็นผลให้เกิดมาตรการจำกัดจำนวน
ความหนาแน่นของประชากร รวมทั้งการปิดสถานท่ีซึ่งไม่จำเป็น เช่น ร้านจำหน่ายเส้ือผ้า หนังสือ รองเท้า  
และให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Government of the United Kingdom, 
2021; สำนักข่าวเดลินิวส์, 2564) 

3) ทรัพยากรด้านงบประมาณ รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ดำเนินการอย่างครอบคลุมเพื่อให้แน่ใจ
ว่าบริการสาธารณะได้รับการสนับสนุนและยืดหยุ่นต่อแรงกดดันของการระบาดใหญ่นี้ ในปี ค.ศ. 2020 - 
2021 รัฐบาลให้การสนับสนุนมากกว่า 100,000 ล้านปอนด์ในสหราชอาณาจักร หรือประมาณ 43 ล้าน
ล้านบาท และประกาศเพิ่มงบประมาณอีก 55,000 ล้านปอนด์ หรือประมาณ 24 ล้านล้านบาท รวมท้ังส้ิน
กว่า 155 ล้านปอนด์ หรือประมาณ 67 ล้านล้านบาท โดยใน 43 ล้านล้านบาทแรก มีการแบ่งให้กับ
หน่วยงานท้องถิ่นในอังกฤษเกือบ 4 ล้านล้านบาท รัฐบาลสก๊อตแลนด์ประมาณ 4 ล้านล้านบาท รัฐบาล
เวลส์ ประมาณ 3 ล้านล้านบาท และผู้บริหารไอร์แลนด์เหนือ ประมาณ 1 ล้านล้านบาท (Government of 
the United Kingdom, 2020) 

4) หน่วยงานที่รับผิดชอบ สหราชอาณาจักรได้ก่อตั้งสำนักงานความมั่นคงด้านสุขภาพแห่งสหราช
อาณาจักร (The UK Health Security Agency: UKHSA) ในวันท่ี 24 มีนาคม 2564 และจะปฏิบัติหน้าท่ี
เต็มตัวเดือนตุลาคม 2564 โดยให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน ป้องกัน และตอบสนองต่อภัยคุกคาม
ด้านสุขภาพจากภายนอก และจัดหาความเป็นผู ้นำทางปัญญา วิทยาศาสตร์ และการดำเนินงานใน
ระดับประเทศและระดับท้องถิ่น รวมทั้งระดับโลก เพื่อให้แน่ใจว่าประเทศชาติจะสามารถตอบสนองโรค
ระบาดใหญ่และภัยคุกคามในอนาคตได้อย่างรวดเร็ว (Government of the United Kingdom, 2021)  
 

ทั ้งนี ้ ผู ้ว ิจัยได้รวบรวมความคืบหน้าของการดำเนินมาตรการเชิงนโยบายดังกล่าว โดยสห
ราชอาณาจักรได้ดำเนินการฉีดวัคซีนไปแล้วจำนวน 61,420,928 โดส และมีผู้ท่ีได้รับวัคซีนครบแล้วจำนวน 
23,228,511 ราย หรือประมาณร้อยละ 34.4 ของประชากรท้ังหมด (ข้อมูล ณ วันท่ี 25 พฤษภาคม 2564) 
( Our World In Data,  2 021; Government of the United Kingdom, 2021; World Health 
Organization, 2021; Government of the United Kingdom, 2021; สำนักข่าวเดลิน ิวส ์ , 2564)       
โดยจากการดำเนินมาตรการต่าง ๆ ของสหราชอาณาจักรเป็นผลให้ผู ้ติดเชื ้อมีจำนวนลดลงอย่างเห็นได้
ชัดเจน โดยดูได้จากภาพท่ี 2 ต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 แสดงจำนวนผู้ติดเช้ือรายใหม่ต้ังแต่ช่วงเดือนกันยายน 2563 –  พฤษภาคม 2564 
ที่มา: World Health Organization, 2021 
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6.5 มาตรการเชิงนโยบายในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในประเทศสิงคโปร์  
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ได้ยืนยันการตรวจพบผู้ป่วยติดเช้ือ     

โควิด-19 ใหม่ 39 คน ในรอบ 1 วัน โดย 25 คนในจำนวนนี้เดินทางไปจากต่างประเทศ ส่วนอีก 14 คนติด
เชื้อจากภายในประเทศ และในวันเดียวกันสิงคโปร์มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เพิ่ม 1 ราย เป็นผู้เสียชีวิตคน
แรกในรอบกว่า 1 เดือน เป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตสะสม 31 ราย (ข้อมูล ณ วันท่ี 3 พฤษภาคม 2564) (สำนัก
ข่าวทีเอ็นเอ็น, 2564) ท้ังนี้สิงคโปร์มีการดำเนินมาตรการเชิงนโยบายโดยสรุปดังนี้ 

1) กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ  พบว่าประเทศสิงคโปร ์มีการประกาศใช้ COVID-19 
(TEMPORARY MEASURES) ACT 2020) โดยเป็นพระราชบัญญัติท่ีเป็นมาตรการช่ัวคราว ผ่านรัฐสภาเมื่อ
วันที่ 7 เมษายน 2563 ภายใต้มาตรา 34  แห่งพระราชบัญญัติ ซึ่งให้อำนาจแก่รัฐมนตรีในการออกคำส่ัง
ควบคุม เพื่อป้องกัน ชะลอ หรือควบคุมเหตุการณ์หรือการแพร่กระจายของโควิด-19 ในสิงคโปร์ ร่วมกับ 
The Infectious Diseases Act (IDA) ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติโรคติดต่อ เป็นกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือในสิงคโปร์ โดยกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ
เป็นผู้บริหารร่วมกัน กฎหมายนี้จัดให้มีการแจ้งเตือนเมื่อมีโรคติดเชื้อและให้อำนาจแก่รัฐมนตรีในการ
ประกาศเขต (ไม่ว่าจะในสิงคโปร์หรือท่ีอื่น ๆ) เป็นพื้นท่ีติดเช้ือหากมีเหตุผลท่ีเช่ือได้ว่าอาจมีการนำโรคติด
เช้ือท่ีเป็นอันตรายเข้าสู่สิงคโปร์ได้ หรือจากบริเวณนั้น อธิบดีสาธารณสุขมีอำนาจกำหนดมาตรการท่ีจำเป็น
เพื ่อป้องกันการนำเข้าหรือนำเข้าโรคติด เชื ้อในสิงคโปร์ผ่านช่องทางขาเข้า (Ministry of Health 
Singapore, 2021) 

2) มาตรการและแผนการดำเนินงาน สิงคโปร์ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 
ในประเทศโดยดำเนินมาตรการล็อกดาวน์ท่ีช่ือ Circuit Breaker ซึ่งผ่อนปรนอยู่ในระยะท่ีสามต้ังแต่ปลาย
เดือนธันวาคม 2563 แต่เมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม 2564 กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ได้ยืนยันการตรวจพบ
ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ใหม่ 39 คน ในรอบ 1 วัน เป็นผลให้รัฐบาลสิงคโปร์ประกาศให้กลับไปใช้มาตรการ
ล็อคดาวน์ผ่อนปรนในระยะที่สองในวันเดียวกัน และเพิ่มความเข้มงวดขึ้นในวันท่ี  4 พฤษภาคม 2564 
(Government of Singapore, 2021; ภูษิมา ภิญโญสินวัฒน์ และคณะ, 2564; กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ, 2564) 

3) ทรัพยากรด้านงบประมาณ รัฐบาลสิงคโปร์ได้จัดสรรงบประมาณมูลค่า 11,000 ล้านดอลลาร์
สิงคโปร์หรือประมาณ 258,647 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการฉีดวัคซีน การติดตามโรค  การตรวจเช้ือ 
รวมถึงการเยียวยาเศรษฐกิจท่ีได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดยแบ่งเป็นงบประมาณสำหรับการฉีดวัคซีน การ
ติดตามโรค  และการตรวจเชื้อ จำนวน 4 ,800 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ 112 ,765 ล้านบาท 
(Government of Singapore, 2020) 

4) หน่วยงานที่รับผิดชอบ  สิงคโปร์ได้รับบทเรียนมาจากการแพร่ระบาดของโรคซาร์สในปี พ.ศ. 
2556 ซึ่งทำให้รัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ เกิดความวุ่นวายอย่างมากและเป็นบทเรียนท่ีทำให้สิงคโปร์รู้ว่า
ผลกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพียงด้านเดียว จึงมีการจัดตั้ง Homeland Crisis Executive Group (HCEG) มี
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานและประกอบด้วยผู้แทนอาวุโสจากกระทรวงอื่นท้ังหมด และรายงาน
ต่อผู้นำที่ได้รับการเลือกตั้งเพื่อทิศทางทางการเมืองและดำเนินการตัดสินใจ (Civil Service College 
Singapore, 2020) 

ทั้งนี้ผู้วิจัยได้รวบรวมความคืบหน้าของการดำเนินมาตรการเชิงนโยบายดังกล่าว โดยสิงคโปร์ได้
ดำเนินการฉีดวัคซีนไปแล้วจำนวน 3,407,068 โดส และมีผู้ที่ได้รับวัคซีนครบแล้วจำนวน 1,440,544 ราย 
หรือประมาณร้อยละ 25.3 ของประชากรทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564) (Our World In 
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Data, 2021; Ministry of Health Singapore, 2021) การดำเนินมาตรการต่าง ๆ ของสิงคโปร์เป็นผลให้
สถานการณการแพร่ระบาดไม่มีการลุกลาม ดังกราฟท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3  แสดงจำนวนผู้ติดเช้ือรายใหม่ของสิงคโปร์ในช่วงเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2564 
ที่มา: Statista, 2021 
 
7. ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบมาตรการเชิงนโยบายในการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโควิด-19 ของประเทศที่ผู ้วิจัยเลือกศึกษา โดยใช้การจัดอันดับด้วยดัชนีที ่เรียกว่า  Global 
Covid-19 Index หรือ GCI เป็นเกณฑ์ในการเลือกประเทศ โดยเลือกประเทศท่ีอยู่ในอันดับ 1 และ 2 ได้แก่ 
สหราชอาณาจักร และสิงคโปร์ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2564) และนำมาเปรียบเทียบกับประเทศ
ไทยซึ่งเคยอยู่ในอันดับที่ 1 เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 แต่ได้ตกไปอยู่อันดับที่ 45 ในเวลาต่อมา เพื่อ
หาความสอดคล้องและความแตกต่าง และศึกษาการนำมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการ
เชิงนโยบายในประเทศไทย โดยมีรายละเอียดของระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 

7.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้กำหนดระเบียบวิธีวิจัยโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการวิจัยเชิงเอกสาร โดยทบทวน

แนวความคิดและทฤษฎี รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรการเชิงนโยบายในการป้องกันและควบคุมการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 ของประเทศท่ีผู้วิจัยเลือกศึกษา โดยการทบทวนนี้จะประกอบด้วยเอกสารช้ันต้น 
(Primary sources) และเอกสารช้ันรอง (Secondary Data) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) เอกสารชั้นต้น (Primary sources) ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลอันเป็นเอกสารช้ันต้นจากหน่วยงาน
ราชการและสถาบัน/หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องของแต่ละประเทศที่ผู ้วิจัยเลือกศึกษา ได้แก่ 
ประเทศไทย สหราชอาณาจักร และสิงคโปร์ ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวได้แก่ กรมควบคุมโรคประเทศไทย สำนัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน รัฐบาลสหราชอาณาจักร 
รัฐบาลสิงคโปร์ และกระทรวงสาธารณสุขประเทศสิงคโปร์ โดยข้อมูลท่ีรวบรวมนั้นเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถิติ
ของการแพร่ระบาดซึ่งครอบคลุมถึงการติดเชื้อ การรักษาตัว และการเสียชีวิตของประเทศที่ผู้วิจัยเลือก
ศึกษา รวมท้ังระเบียบ ข้อบังคับหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ของประเทศท่ีผู้วิจัยเลือกศึกษา และคำแถลงข่าวและการรายงานข่าวที่เกี่ยวกับมาตรการเชิงนโยบายในการ
ป้องกันและควบคุมโรคของประเทศท่ีผู้วิจัยเลือกศึกษา 
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2) เอกสารช้ันรอง (Secondary Data) ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลอันเป็นเอกสารช้ันรองจากสำนักข่าว
และคลังข้อมูลวิจัยท่ีมีความน่าเช่ือถือและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยรวบรวมข้อมูล ได้แก่ งานเขียน 
บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายหรือมาตรการใน
การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของแต่ละประเทศ ข้อมูลเกี ่ยวกับมาตรการ ข้อมูลเกี ่ยวกับวัคซีน ความคืบหน้าหรือผลการ
ดำเนินการในการดำเนินนโยบายหรือมาตรการของแต่ละประเทศ และงานวิจัยที่ศึกษามาตรการในการ
ควบคุมโรคระบาด เป็นต้น 

7.2 กระบวนการและข้ันตอนการดำเนินการวิจัย มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ 
 1) ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท่ีมีอยู่ จากเอกสารจากหน่วยงานภาครัฐและสถาบัน
ท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งวารสาร บทความ คำแถลงข่าว รายงานข่าว และเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
 2) นำข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ เพื่อหาความสอดคล้อง ความแตกต่าง 
รวมถึงข้อได้เปรียบและข้อจำกัดของนโยบายในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของ
แต่ละประเทศท่ีผู้วิจัยเลือกศึกษา 
 3) วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความเป็นไปได้ในการนำนโยบายหรือมาตรการในการป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของแต่ละประเทศท่ีผู้วิจัยเลือกศึกษามาประยุกต์ รวมทั้งหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการปรับ
ใช้นโยบายหรือมาตรการดังกล่าวเพื่อใช้ดำเนินการในประเทศไทย 

7.3 การตรวจสอบข้อมูล 
การตรวจสอบข้อมูล ผู้เขียนวิจัยพิจารณาเฉพาะเนื้อหาในเอกสารส่วนที่เกี่ยวข้องกับขอบเขต

เนื้อหาของงาน โดยการเลือกเอกสารที่นํามาศึกษา จะตรวจสอบข้อมูลโดยพิจารณาความน่าเชื่อถือของ
แหล่งที่มาของเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งปีที่พิมพ์ หน่วยงานที่พิมพ์ ชื่อผู้พิมพ์  ว่ามีความครบถ้วน
สมบรูณ์น่าเช่ือถือหรือไม่ 

7.4 การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูล 
1) นำข้อมูลมาตรการเชิงนโยบายในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของแต่

ละประเทศที่ผู ้วิจัยเลือกศึกษาที่ได้จากการสืบค้นและรวบรวม มาวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อหาความ
สอดคล้องและความแตกต่าง 
 2) นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อศึกษาการนำมาตรการเชิงนโยบายของประเทศที่เลือกศึกษามา
ประยุกต์ใช้รวมทั้งหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการปรับใช้ในประเทศไทย 

3) ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ในเชิงพรรณนา โดยนำข้อมูลมาเรียบเรียงและ
จำแนกอย่างเป็นระบบ โดยนำข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาได้มาเปรียบเทียบ ตีความหมาย เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ สกัดสาระ และสร้างข้อสรุป โดยยึดหลักการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย 
(Induction) เพื่อสรุปผลการวิจัยในส่ิงท่ีต้องการศึกษา 

 
8. ผลการศึกษา 

8.1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบนโยบายในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบนโยบายในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้น เป็น

การวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของนโยบายถูกประกาศใช้ในประเทศที่ผู้วิจัยเลือกศึกษาและทำให้
ทราบถึงความสอดคล้องและความแตกต่างของนโยบายดังกล่าว โดยผู้วิจัยได้เลือกใช้กรอบแนวคิด The 
International Strategy for Disaster Reduction (ISDR) ข อ ง  United Nations Office for Disaster 
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Risk Reduction (UNDRR) ซึ ่งปรากฏอยู่ในการศึกษาของ Priyanka Banerji and Nidhi Singh (2013) 
เรื่องการเปรียบเทียบการจัดการวิกฤตระหว่างประเทศญี่ปุ่นและอินเดีย โดยวิเคราะห์เฉพาะในส่วนของการ
กำกับดูแลของภาครัฐ (Governance) ซึ่งผู้วิจัยจะแสดงมาตรการเชิงนโยบายของแต่ละประเทศในตาราง 
และจะวิเคราะห์เปรียบเทียบต่อไป ดังนี้ 

 
ตารางที่ 2 มาตรการเชิงนโยบายในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของประเทศไทย  
              สหราชอาณาจักร และประเทศสิงคโปร์ ตามประเด็นการพิจารณาต่าง ๆ 

ประเด็น
พิจารณา 

ประเทศไทย สหราชอาณาจักร ประเทศสิงคโปร์ 

1. กฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

มีการใช้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 
2558 ซึ่งทำให้การจัดการโรคเป็น
ระบบและทันต่อสถานการณ์มาก
ขึ ้น ร่วมกับ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน พ.ศ. 
2548 โดยกฎหมายดังกล่าวมอบ
อำนาจให้แก่ร ัฐให้สามารถออก
มาตรการเพื่อควบคุมสถานการณ์
และมีการกำหนดโทษฝ่าฝืนไว้ดว้ย 
โดย พ.ร.ก. ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 น้ัน
มักจะมีการปรับกฎและข้อปฏิบัติ
ไปตามสถานการณ์ ซึ ่งทำให้เกิด
มาตรการเชิงนโยบายอื่น ๆ ตามมา 
เช่น มาตรการล็อคดาวน์ เป็นต้น 

มีกฎหมายที่ประกาศใช้ร่วมกัน 
4 ประเทศ ค ือ Coronavirus 
Act 2020 เป็นกฎหมายที ่ ให้
อำนาจฉุกเฉินแก่รัฐบาลแห่งส
หราชอาณาจักรในการจัดการ
กับการระบาดใหญ่ของโควิด-19 
โดยแต่ละประเทศจะมีการใช้
ร่วมกับพระราชบัญญัติเกี่ยวกับ
โรคโควิด-19 การควบคุมโรค 
และการให้อำนาจในการจัดการ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง 

ม ี ป ร ะกาศ ใช ้  COVID-19 
( Temporary Measure) 
ACT 2020 ซึ ่งให้อำนาจแก่
ร ัฐมนตร ีในการออกคำสั่ง
ควบคุม เพื ่อป้องกัน ชะลอ 
หรือควบคุมเหตุการณ์หรือ
การแพร่กระจายของ โควิด-
19 ในสิงคโปร์ ร่วมกับ The 
Infectious Diseases Act 
(IDA) ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ เป็นกฎหมายหลัก
ที ่เก ี ่ยวข้องกับการป้องกัน
และควบคุมโรคติดเช ื ้ อใน
สิงคโปร์  รวมทั้งการจัดให้
แจ้งเตือนเมื่อมีโรคติดเชื้อ 

2.มาตรการ
และแผนการ
ดำเนินงาน 

การแพร ่ระบาดที ่ เก ิดในเด ือน
ธันวาคม 2563 และเมษายน 2564 
ร ั ฐบาลไม ่ม ี การ ใช ้ มาตร การ
เคอร ์ ฟิ วและการล ็ อก ด า ว น์
ระดับประเทศและระดับจังหวัด 
แต่ใช้การล็อกดาวน์สถานที่หรือปิด
เฉพาะ แหล่งแพร่ระบาด โดยการล็
อกดาวน์ด ังกล ่าวม ีความเก ี ่ ยว
เนื ่องมาจาก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน พ.ศ. 
2548  ซ ึ ่ ง ทยอยออก ม า ต า ม
สถานการณ์ และแม้สถานการณ์จะ
ลุกลามก็ยังไม่ม ีการประกาศใช้
การล็อกดาวน์ระดับประเทศ โดย
อย่างมากท่ีสุด ผู้ว่าราชการจังหวัด
จะเป็นผู้ประกาศล็อกดาวน์จังหวัด 
เ ช ่ น  ก า ร ล ็ อกดาวน ์ จ ั ง ห วั ด
สมุทรสาครที่มีการแพร่ระบาดใน
เดือนธันวาคม 2563 

มีประกาศล็อกดาวน์ทั่วประเทศ
ท ั นท ี ท ี ่ เ หต ุ ก า รณ ์ล ุ กลาม 
นอกจากนี้การคัดกรองผู้ที ่เดิน
ทาง เข ้ าประ เทศย ั ง ใช ้ กา ร
กำหนดโซนส ีเพ ื ่อระบ ุความ
รุนแรงของสถานการณ์ของแต่
ละประเทศเพ่ือเป็นประโยชน์ใน
การกำหนดในการปฏิบ ัต ิ ตัว
สำหรับผู้ต้องการเดินทางเข้าส
หราชอาณาจ ักร เป ็นผลให้
สถานการณ์ดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

มีประกาศใช้มาตรการล็อก-
ดาวน์ทันทีที่พบผู้ติดเชื้อราย
ใหม่ในวันที ่ 3 พฤษภาคม 
2564  ซึ ่งเป็นเชื ้อสายพันธ์ุ
ใหม่ และมีอัตราการแพร่ได้
ไวและต ิดได ้ ง ่ าย ซ ึ ่ งการ
ประกาศใช้มาตรการดังกล่าว
ทำให้สถานการณ์การแพร่
ร ะ บ า ด ไ ม ่ ล ุ ก ล า ม แ ล ะ
ส ิงคโปร ์สามารถควบคุม
สถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว 
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ประเด็น
พิจารณา 

ประเทศไทย สหราชอาณาจักร ประเทศสิงคโปร์ 

3. 
งบประมาณ 

-  พระราชบ ัญญ ัต ิ งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 มีการ
กำหนดงบประมาณรายจ่ ายงบ
กลางในส่วนของค่าใช้จ่ายในการ
บรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้
ที ่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของ โ ค ว ิ ด - 19  จ ำนวนท ั ้ ง สิ้ น 
40,325 ล้านบาท 
-  นอกจากน ี ้ พระราชบ ัญญ ั ติ
ดังกล่าว จัดสรรงบให้กรมควบคุม
โ ร ค  แ ผ น ง า น ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร์  
เสร ิมสร ้างให ้คนมีส ุขภาวะที ่ดี 
จ ำนวน768,743,600 บาท โดย
แผนงานที่เกี ่ยวข้องกับโควิด -19 
ไ ด ้ ร ั บ ก า ร จั ด ส ร ร ป ร ะ ม า ณ 
384,371,800 บาท  
- รวมแล้วประมาณ 40,709 ล้าน
บาท คิดเป็นประมาณ 625 บาท
ต ่ อคน เม ื ่ อ เท ี ย บก ั บจ ำ น ว น
ประชากร (ประมาณ 65.12 ล้าน
คน) 

รัฐบาลสหราชอาณาจักรให้การ
สน ับสน ุนงบประมา ณ เ พ่ื อ
สนับสนุนมากกว่า 155 ล้าน
ปอนด์ หรือประมาณ 67 ล้าน
ล้านบาท ซึ ่งคิดเป็นประมาณ 
1,002,543.77 บาทต่อคนเมื่อ
เท ี ยบก ับจำนวนประชากร 
(ประมาณ 66.83 ล้านคน) 

ร ัฐบาลส ิงคโปร์ได ้จ ัดสรร
งบประมาณสำหรับการฉีด
วัคซีน การติดตามโรค และ
การตรวจเชื้อ จำนวน 4,800 
ล้านดอลลาร์ส ิงคโปร์หรือ
ประมาณ 112,765 ล้านบาท 
ซึ่งคิดเป็นประมาณ 19,818 
บาทต ่อคนเม ื ่อ เท ี ยบกับ
จำนวนประชากร (ประมาณ 
5.69 ล้านคน) 

4.โครงสร้าง
องค์การ 

มีการจัดต้ังศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร ่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวร ัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) 
หรือเรียกโดยย่อว่า ศูนย์บริหาร
สถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. 
โดยกระดับ ศบค.ให้เป็นศูนย์กลาง
ในการแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จ
และอำนาจสั ่งการทุกอย่างขึ ้นอยู่
กับนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียว 
(Single command)  

- มีการจัดต้ังหน่วยงาน UKHSA 
แต่ยังไม่ได้ปฏิบัติงานเต็มตัว  
- สืบเนื่องจากเรื่องงบประมาณ
ท ี ่ ม ี ก า ร ก ร ะ จ า ย ล ง ไป ให้
หน่วยงานท้องถิ ่นของประเทศ
ในเคร ือ เพ ื ่อตอบสนอง ต่อ
สถานการณ์การแพร่ระบาดที่
ม าตรการท ี ่ ร ั ฐบาลสหราช
อาณาจักรประกาศใช้อาจไม่
ได้ผลทั่วประเทศ แสดงให้เห็น
ว่าการสั ่งการในสถานการณ์น้ี
ไม่ได้รวมอำนาจเบ็ดเสร็จเอาที่
รัฐบาลสหราชอาณาจักรเท่าน้ัน 

โครงสร้างการจัดการวิกฤต
ขอ ง ส ิ ง ค โ ป ร ์ น ั ้ น ไ ด ้ รั บ
บทเรียนมาจากตอนนที่โรค
ซาร์สแพร่ระบาด ทำให้รู้ว่า
ผลกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพียง
ด ้านเด ียว จ ึงม ีการจ ัดต้ัง 
Homeland Crisis 
Executive Group (HCEG) 
มีปลัดกระทรวงมหาดไทย
เ ป ็ น ป ร ะ ธ า น แ ล ะ
ประกอบด้วยผู ้แทนอาวุโส
จากกระทรวงอื่นทั้งหมด โดย
มีผ ู ้ต ัดสินใจเป็นผู ้ท ี ่ ได ้รับ
เลือก ซึ่งผู้เขียนพิจารณาว่า
เป็นการสั่งการแบบรวมศนูย์
อำนาจ 
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1) กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ  ทั้งสามประเทศที่เลือกศึกษามีรูปแบบกฎหมายที่ดำเนนิการ
ในช่วงการแพร่ระบาดในลักษณะเดียวกัน โดยมีกฎหมายที่มอบอำนาจให้กับรัฐบาลในการจัดการการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 อีกท้ังแต่ละประเทศก็ยังมีกฎหมายท่ีใช้สำหรับควบคุมโรคติดต่อของแต่ละประเทศ
อยู่แล้ว โดยจะมีการกำหนดบทลงโทษแก่ผู้ที่ฝ่าฝืน และข้อปฏิบัติของหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ควบคุมโรคติดต่อ แต่ประเทศไทยจะเป็นประเทศเดียวที่มีกฎหมายที่มีลักษณะปรับไปตามสถานการณ์ 
ในขณะที่สหราชอาณาจักรและสิงคโปร์จะมีการกำหนดคลายมาตรการเอาไว้ล่วงหน้า ซึ่งเมื่อรวมเข้ากับ
มาตรการเชิงนโยบายอื่น ๆ ท่ีดำเนินการทำให้สถานการณ์ของการแพร่ระบาดดีขึ้น  

2) มาตรการและแผนการดำเนินงาน เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของการประกาศมาตรการแต่ละ
ครั้งของประเทศไทย พบว่าประเทศไทยมักมีการประกาศใช้มาตรการเชิงนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และควบคุมโรคโควิด-19 ภายหลังจากที่การแพร่ระบาดเริ่มลุกลาม เช่น ในการแพร่ระบาดระลอกที่ 3 ซึ่ง
เริ่มต้นในช่วงเดือนเมษายน 2564 ภาครัฐมีการประกาศใช้มาตรการปิดสถานท่ีต่าง ๆ ซึ่งเริ่มต้นในวันท่ี 6 – 
19 เมษายน 2564 จะเห็นได้ว่าเป็นการจัดการภาวะวิกฤตในระหว่างท่ีวิกฤตกำลังเกิดอยู่โดยใช้การจัดการ
วิกฤตในเชิงรับ (Reactive Crisis Management)  คือ การควบคุมความเสียหายจากวิกฤต (Damage 
Limitation) และเมื่อควบคุมได้ก็จะเข้าสู่ระยะของการฟื้นฟูเข้าสู่สภาวะปกติ (Recovery) ต่อไป มีความ
สอดคล้องกับสหราชอาณาจักรที่มีการประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ประเทศในการป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ต้ังแต่ต้นเดือนมกราคม 2564 แต่ก็เป็นการประกาศใช้หลังจากท่ีสถานการณ์
การแพร่ระบาดเริ่มลุกลามจากการติดเช้ือจำนวนมากและจำนวนเตียงในโรงพยาบาลเริ่มไม่เพียงพอเช่นกัน 
ซึ่งแตกต่างจากประเทศสิงคโปร์ เนื่องจากรัฐบาลสิงคโปร์ประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ประเทศโดยทันทีท่ี
พบผู้ติดเช้ือซึ่งเป็นเช้ือท่ีมีสายพันธุ์ใหม่ท่ีไม่เคยระบาดในประเทศมาก่อน โดยการจัดการวิกฤตของสิงคโปร์
นั ้นเป็นการจัดการวิกฤตเชิงรุก (Proactive Crisis Management) ที่เริ ่มต้นตั้งแต่ก่อนที่เหตุการณ์จะ
ลุกลามจนเกิดเป็นวิกฤต เห็นได้ชัดว่าเมื่อสิงคโปร์เห็นว่าเป็นเช้ือสายพันธุ์ใหม่ท่ีติดได้อย่างรวดเร็ว สิงคโปร์ก็
ใช้กระบวนการจัดการวิกฤตโดยการจับสัญญาณบอกเหตุล่วงหน้า  (Signal Detection) และเป็นการ
เตรียมพร้อมรับมือวิกฤตหรือการสร้างกลไกในการหลีกเล่ียงวิกฤต (Preparation /Prevention) 

นอกจากนี้เมื ่อเปรียบเทียบลักษณะของมาตรการและแผนการดำเนินงานในการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดท่ีถูกประกาศใช้ในช่วงท่ีทำการศึกษาพบว่า ประเทศไทยมีลักษณะของมาตรการเชิง
นโยบายที่เข้มงวดน้อยกว่าสหราชอาณาจักรและสิงคโปร์ เนื่องจากสหราชอาณาจักรและสิงคโปร์มีการ
ประกาศล็อกดาวน์ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการใช้มาตรการที่มีเข้มงวดทันทีเพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่
ระบาดและผลของการดำเนินการออกมาค่อนข้างดี คือจำนวนผู้ติดเชื ้อรายใหม่ลดลง แต่ประเทศไทย
ประกาศล็อกดาวน์สถานที่ท่ีเป็นแหล่งแพร่เชื้อเท่านั้น ซึ่งแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดในระลอกที่ 3 
ของประเทศไทยจะรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและเห็นได้ชัดจากข้อมูลเกี ่ยวกับจำนวนผู้ติดเชื ้อและ
เสียชีวิต แต่ประเทศไทยยังคงใช้การออกมาตรการในลักษณะของการทยอยออกมาเรื่อย ๆ โดยค่อย ๆ เพิ่ม
ความเข้มงวดของมาตรการแทนการออกมาให้เข้มงวดสูงสุดไปเลยในครั้งเดียว และยังไม่มีการห้ามให้
ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ ซึ่งเคยมีกรณีท่ีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเป็นสาเหตุของการแพร่เช้ือให้ได้
เห็นกัน โดยภายหลัง ภาครัฐไทยได้ใช้กฎท่ีให้ชาวต่างชาติต้องกักตัวก่อนเดินทางเข้ามาในประเทศ โดยจะ
กักในท่ีท่ีจัดเตรียมไว้ให้หรือท่ีกักตัวแบบทางเลือกก็ได้ ท้ังนี้ ท้ังสหราชอาณาจักรและสิงคโปร์ก็ไม่มีการห้าม
ต่างชาติเข้าประเทศเช่นกัน แต่สหราชอาณาจักรจะมีการกำหนดประเทศท่ีเป็นพื้นท่ีอันตรายเป็นโซนสีและ
มีมาตรการเฉพาะของแต่ละพื้นที่ซึ ่งถือเป็นการกลั่นกรองผู้ที ่จะเดินเข้ามาในประเทศอีกทางหนึ่ง ส่วน
สิงคโปร์จะให้ผู้ท่ีต้องการเดินทางเข้าประเทศกักตัวในท่ีท่ีจัดเอาไว้ให้เท่านั้น 
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3) งบประมาณในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประเทศไทยมีการ
จัดสรรงบประมาณให้แก่การจัดการด้านโควิด โดยไม่มีแบ่งเฉพาะสำหรับการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาด รวมแล้วประมาณ 40,709 ล้านบาท หรือประมาณ 625 บาทต่อคนเมื่อเทียบกับจำนวนประชากร 
(ประมาณ 65.12 ล้านคน) ในขณะที่สหราชอาณาจักรมีการจัดสรรงบประมาณเฉพาะสำหรับการป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาด  รวมทั้งส้ินกว่า 155 ล้านปอนด์ หรือประมาณ 67 ล้านล้านบาท หรือประมาณ 
1,002,543.77 บาทต่อคนเมื่อเทียบกับจำนวนประชากร (ประมาณ 66.83 ล้านคน) และสิงคโปร์ รัฐบาล
สิงคโปร์ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด จำนวน 4,800 ล้านดอลลาร์
สิงคโปร์หรือประมาณ 112,765 ล้านบาท หรือประมาณ 19,818 บาทต่อคนเมื่อเทียบกับจำนวนประชากร 
(ประมาณ 5.69 ล้านคน) จะเห็นได้ว่าสหราชอาณาจักรมีงบประมาณมากที่สุด แม้จะแยกเป็นประเทศใน
เครือแล้วก็ตาม รองลงมาเป็นสิงคโปร์ และไทย ตามลำดับ ท้ังนี้ งบประมาณในการป้องกันและควบคุมการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 สหราชอาณาจักรและสิงคโปร์ได้ทำการจัดสรรและแยกให้เห็นอย่างชัดเจนว่าจะมี
การนำไปใช้ในการทำอะไรเท่าไหร่ ในขณะที่ประเทศไทยใช้การรวมเข้ากับงบประมาณรายจ่ายซึ่งเป็นงบ
กลาง เมื่อมีการผ่านมติในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการดำเนินการเกี่ยวกับโควิด-19 ก็จะประกาศถึงการอนุมัติ
งบกลางในการนำไปดำเนินการ แม้งบที่จัดสรรให้กรมควบคุมโรคก็ยังไม่มีการจัดสรรอย่างชัดเจนว่าจะ
นำไปใช้กับโครงการเกี่ยวกับโควิด-19 ในจำนวนเท่าใด ในส่วนนี้ผู ้เขียนมองว่าเป็นส่วนหนึ่งที ่ทำให้
ประชาชนในประเทศมองเห็นถึงความไม่โปร่งใสและไม่ชัดเจนและขาดความเช่ือมั่นในรัฐบาลในท่ีสุด 

4) โครงสร้างองค์การ เมื่อเปรียบเทียบเรื่องโครงสร้างองค์การท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบเรื่องโรคระบาด
หรือโรคโควิด-19 สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีหน่วยงานรองรับอยู่แล้ว นั่นคือ HCEG เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของซาร์ส ในปี 2556 ซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญของสิงคโปร์ ทำให้ทุกหน่วยงานทำหน้าท่ีร่วมกันโดยรวมอำนาจ
ตัดสินใจไว้ท่ีผู้นำท่ีถูกเลือก ส่วนประเทศไทยมีการจัดต้ังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. เป็นหน่วยงานที่ทำ
หน้าท่ีกำหนดนโยบายและมาตรการเร่งด่วน ถูกจัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 10 มีนาคม 2563 และเป็นศูนย์กลางการ
แก้ปัญหาแบบรวมศูนย์อำนาจเบ็ดเสร็จ สำหรับสหราชอาณาจักรนั้น ได้จัดตั้งหน่วยงาน UKHSA เพื่อ
รับผิดชอบเกี่ยวกับภัยคุกคามด้านสุขภาพเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 และจะทำหน้าท่ี เต็มตัวในเดือน
ตุลาคม 2564 ทั้งนี้โครงสร้างองค์การในการจัดการสถานการณ์ก่อนหน้านี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เชื่อมโยงกับ
เรื่องงบประมาณที่ได้กล่าวไปแล้วว่าสหราชอาณาจักรมีการกระจายงบประมาณให้กับหน่วยงานท้องถิ่น
อังกฤษ รัฐบาลสก๊อตแลนด์ รัฐบาลเวลส์ และผู้บริหารไอร์แลนด์เหนือ เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์การ
แพร่ระบาดท่ีมาตรการท่ีรัฐบาลสหราชอาณาจักรประกาศใช้อาจไม่ได้ผลท่ัวประเทศ แสดงให้เห็นว่าการส่ัง
การในสถานการณ์นี้ไม่ได้รวมอำนาจเบ็ดเสร็จเอาที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรเท่านั้น  ทั้งนี้ประเทศสิงคโปร์
เป็นประเทศท่ีมีขนาดเล็กไม่จำเป็นต้องมีการกระจายอำนาจก็สามารถดูแลได้อย่างท่ัวถึงอีกท้ังทุกหน่วยงาน
ยังให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ส่วนสหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่มาก
เนื่องจากรวม 4 ประเทศเข้าด้วยกัน การกระจายอำนาจจะช่วยให้สามารถอออกมาตรการเชิงนโยบายได้
อย่างมีประสิทธิผลมากกว่า และในส่วนของประเทศไทยนั้น ผู้วิจัยยังไม่เห็นถึงความแตกต่างว่าเมื่อเปล่ียน
จากกระจายอำนาจมาสู่การรวมอำนาจทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดดีขึ้น ซึ่งผู้วิจัยมีมุมมองว่ารูปแบบ
การจัดโครงสร้างองค์การท้ังแบบรวมอำนาจและกระจายอำนาจสามารถทำให้ดีได้ท้ังสองแบบหากว่าใช้ได้
อย่างเหมาะสม โดยจะต้องใช้มาตรการเชิงนโยบายอื่น ๆ มาช่วยสนับสนุนด้วยจึงจะได้ผลดี เช่น การล็อก
ดาวน์ระดับประเทศ เป็นต้น 
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 8.2 การวิเคราะห์การนำมาตรการเชิงนโยบายในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโค
วิด-19 ของสหราชอาณาจักรและสิงคโปร์มาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย 

จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบมาตรการเชิงนโยบายในข้อ 8.1 สิ่งที่ประเทศไทยต่างจากทั้งสอง
ประเทศอย่างเห็นได้ชัด ได้แก่ งบประมาณสำหรับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด และมาตรการล็
อกดาวน์ระดับประเทศ  ในส่วนของงบประมาณในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 
ตามที่ได้วิเคราะห์ไปแล้วในข้อ 8.1 ท่ีการจัดสรรงบประมาณของประเทศไทยไม่ชัดเจนมากพอ ทำให้
ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในรัฐบาล ซึ่งความไม่เชื่อมั่นนั้นจะทำให้การดำเนินการของภาครัฐติดขัดและ
ประชาชนอาจไม่ให้ความร่วมมือเท่าท่ีควร ส่งผลให้ท้ายท่ีสุดมาตรการไม่ได้ผล ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีมุมมองว่า
รัฐบาลควรมีการเปิดเผยข้อมูลรายจ่ายที่ถูกต้องและจัดสรรอย่างชัดเจน แม้ว่าจะเพิ่มงบประมาณในการ
จัดการไม่ได้ แต่การเพิ่มความเช่ือมั่นของประชาชนก็เป็นส่ิงท่ีรัฐบาลต้องทำเช่นกัน 

ต่อมาในส่วนของการล็อกดาวน์ หากว่าประเทศไทยจะทำการล็อกดาวน์ในระดับประเทศ รัฐบาล
จะต้องมีการวิเคราะห์ วางแผน และหาวิธีกำหนดมาตรการเพื่อเยียวยาธุรกิจและครัวเรือนท่ีต้องหยุดชะงัก
การหาเลี้ยงชีพ โดยในขณะที่ไม่มีการล็อกดาวน์ รัฐบาลก็ได้ออกมาตรการทางการคลังเพื ่อเยียวยา
ประชาชนออกมาจำนวนมาก อาทิ เราชนะ คนละครึ่ง เรารักกัน เป็นต้น ซึ่งหากลองเทียบดูแล้ว รัฐบาล
จะต้องใช้งบประมาณท้ังในการป้องกันและควบคุมโรคไปพร้อมกับจ่ายเงินเยียวยาแก่ประชาชน อาจจะทำ
ให้สูญเสียงบประมาณจำนวนมากกว่าการล็อกดาวน์ระดับประเทศและใช้งบประมาณเพื่อเยียวยาเพียง
อย่างเดียว อีกท้ังการล็อกดาวน์ก็เป็นการหยุดการแพร่เช้ือท่ีได้ประสิทธิภาพอย่างแท้จริง โดยจะเห็นได้จาก
บทเรียนของประเทศไทยในการแพร่ระบาดระลอกแรกของประเทศไทยที่เริ่มต้นขึ้นในเดือนมีนาคม 2563 
ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์พร้อมกับเคอร์ฟิว และประชาชนมีความตื่นตัวต่อโรคระบาด
ดังกล่าว ทำให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีและเป็นผลให้การจัดอันดับโดย GCI ประเทศไทย
อยู ่ในอันดับ 1 ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 ดังนั ้น ผู ้เขียนจึงมีมุมมองว่าประเทศไทยสามารถใช้
ประสบการณ์จากการที่เคยใช้มาตรการล็อกดาวน์มาแล้วให้เกิดประโยชน์ เพื่อวิเคราะห์วิธีการกำหนด
มาตรการที่มีความเหมาะในคราวเดียว ซึ่งอาจจะให้ผลดีกว่าการค่อย ๆ ออกมาตรการเพื่อควบคุมทีละ
ระดับและออกมาตรการบ่อย ๆ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนโครงสร้างองค์การในการจัดการสถานการณ์ดังที่ได้
กล่าวไปในข้อ 8.2 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประเทศไทยประสบการแพร่ระบาด 3 ครั้ง โดยการแพร่ระบาดท่ี
เกิดขึ้นใน 2 ครั้งแรกเป็นบทเรียนอย่างดีเกี่ยวกับการแพร่ระบาดแบบกระจายเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็ว 
(Super spreader) ซึ่งเกิดจากคลัสเตอร์สนามมวยลุมพิธี จังหวัดกรุงเทพมหานคร และคลัสเตอร์ตลาด
กลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร แต่การจัดการภาวะวิกฤตของประเทศไทยยังคงวนกลับไปที่การจัดการวิกฤต
เชิงรับเช่นเคย คือประกาศมาตรการต่าง ๆ ภายหลังจากที่เกิดการแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางแล้ว ดังนั้น
ผู้เขียนมองว่าประเทศไทยควรมีการถอดบทเรียนจากการแพร่ระบาดครั้งก่อนอย่างจริงจังและนำมาใช้เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการรับมือกับการแพร่ระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต หรือก็คือ ยกระดับการ
จัดการวิกฤตของประเทศไทยให้เป็นการจัดการวิกฤตเชิงรุก (Interactive Crisis Management) แบบท่ี
สิงคโปร์ดำเนินการหลังได้รับบทเรียนจากการระบาดของโรคซาร์ส 

 
9. สรุปผลการวิจัย 

9.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบนโยบายในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-
19 
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1) กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ท้ังสามประเทศมีรูปแบบกฎหมายท่ีดำเนินการในช่วงการแพร่
ระบาดในลักษณะเดียวกัน คือมีกฎหมายท่ีมอบอำนาจให้กับรัฐบาลในการจัดการการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 และใช้ร่วมกับกฎหมายที่ใช้สำหรับควบคุมโรคติดต่อของแต่ละประเทศ ซึ่งมีการกำหนดบทลงโทษ
แก่ผู้ท่ีฝ่าฝืน และข้อปฏิบัติของหน่วยงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการควบคุมโรคติดต่อ โดยท่ีประเทศไทยเป็น
ประเทศเดียวที่มีกฎหมายท่ีมีลักษณะยืดหยุ่น ปรับไปตามสถานการณ์ 

2) มาตรการและแผนการดำเนินงาน ประเทศไทยมักประกาศใช้มาตรการเชิงนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ภายหลังจากท่ีการแพร่ระบาดเริ่มลุกลาม ซึ่งเป็นการจัดการวิกฤต
ในเชิงรับ (Reactive Crisis Management)  เช่นเดียวกับสหราชอาณาจักรที่มีการประกาศใช้มาตรการล็
อกดาวน์ประเทศหลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดเริ่มลุกลามจากการติดเชื้อจำนวนมากและจำนวน
เตียงในโรงพยาบาลเริ่มไม่เพียงพอ ในขณะที่ประเทศสิงคโปร์ประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ประเทศโดย
ทันทีท่ีพบผู้ติดเช้ือซึ่งเป็นเช้ือท่ีมีสายพันธุ์ใหม่ท่ีไม่เคยระบาดในประเทศมาก่อนซึ่งเป็นการจัดการวิกฤตเชิง
รุก (Proactive Crisis Management) และลักษณะของมาตรการและแผนการดำเนินงานในการป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดของประเทศไทยท่ีเข้มงวดน้อยกว่าสหราชอาณาจักรและสิงคโปร์ คือ ประเทศ
ไทยใช้การล็อกดาวน์สถานที่เสี่ยง/แหล่งแพร่เชื้อ ส่วนสหราชอาณาจักรและสิงคโปร์ใช้การล็อกดาวน์ท่ัว
ประเทศซึ่งให้ผลท่ีดีกว่า 

3) งบประมาณในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประเทศไทยใช้ค่าใช้จ่าย
ส่วนใหญ่เกี่ยวกับโควิด-19 ผ่านงบประมาณรายจ่ายซึ่งเป็นงบกลาง และแม้งบท่ีจัดสรรให้กรมควบคุมโรคก็
ยังไม่มีการจัดสรรอย่างชัดเจนว่าจะนำไปใช้กับโครงการเกี่ยวกับโควิด-19 ในจำนวนเท่าใด ซึ่งอาจทำให้
ประชาชนมองว่าไม่โปร่งใสและไม่ชัดเจนและขาดความเช่ือมั่นในรัฐบาลในที่สุด ทั้งนี ้เมื ่อทำการรวม
งบประมาณท้ังหมดท่ีเกี่ยวกับโควิด-19 ประเทศไทยมีงบจำนวน 40,709 ล้านบาท คิดเป็นเงิน 625 บาทต่อ
คน ส่วนสหราชอาณาจักรนั้นมีงบอยู่ที่ประมาณ 43 ล้านล้านบาท คิดเป็นเงิน 1,002,543.77 บาทต่อคน 
และสิงคโปร์มีงบประมาณอยู่ที่ 112,765 ล้านบาท คิดเป็นเงิน 19,818 บาทต่อคน สหราชอาณาจักรมี
งบประมาณมากท่ีสุด รองลงมาเป็นสิงคโปร์ และไทย ตามลำดับ 

4) โครงสร้างองค์การ สิงคโปร์มีหน่วยงาน HCEG ในการรับมือกับโรคระบาดซึ่งทุกหน่วยงานทำ
หน้าท่ีร่วมกันโดยรวมอำนาจตัดสินใจไว้ที่ผู้นำท่ีถูกเลือก ส่วนประเทศไทยมีการจัดต้ัง ศบค. เป็นหน่วยงาน
ที่ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและมาตรการเร่งด่วน และเป็นศูนย์กลางการแก้ปัญหาแบบรวมศูนย์อำนาจ
เบ็ดเสร็จ สำหรับสหราชอาณาจักรนั้นเพิ่งจัดตั้งหน่วยงาน UKHSA เพื่อรับผิดชอบเกี่ยวกับภัยคุกคามด้าน
สุขภาพเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 โดยโครงสร้างองค์การในการจัดการสถานการณ์ก่อนหน้านี้ สืบเนื่อง
จากการกระจายงบประมาณให้กับหน่วยงานของประเทศในเครือ แสดงให้เห็นว่าการส่ังการในสถานการณ์
นี้ไม่ได้รวมอำนาจเบ็ดเสร็จเอาที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรเท่านั้น โดยรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การท้ัง
แบบรวมอำนาจและกระจายอำนาจสามารถทำให้ดีได้ท้ังสองแบบหากว่าใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยจะต้องใช้
มาตรการเชิงนโยบายอื่น ๆ มาช่วยสนับสนุนด้วยจึงจะได้ผลดี เช่น การล็อกดาวน์ระดับประเทศ เป็นต้น 

9.2 ผลการวิเคราะห์การนำมาตรการเชิงนโยบายในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ของสหราชอาณาจักรและสิงคโปร์มาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย 

ประเทศไทยพบกับการแพร่ระบาด 3 ครั้ง โดยในครั้งแรกของการแพร่ระบาด ประเทศไทยเองก็
เคยมีการดำเนินมาตรการล็อกดาวน์ประเทศและเคอร์ฟิว แต่เมื่อเกิดการแพร่ระบาดครั้งท่ี 2 และ 3 รัฐบาล
กลับใช้การมาตรการล็อกดาวน์เฉพาะสถานที่ภายหลังที่สถานการณ์เริ่มเกิดการลุกลาม และเป็นการออก
มาตรการแบบเพิ่มความเข้มงวดทีละนิด ส่งผลให้การแพร่ระบาดควบคุมได้ยากและยืดเยื้อ ซึ่งไม่ให้ผลที่ดี
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เท่าท่ีควร ประเทศไทยสามารถถอดบทเรียนจากการแพร่ระบาดท่ีเกิดขึ้นจากครั้งท่ี 1 และ 2 ท่ีเป็นตัวอย่าง
การแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง เพื่อให้เกิดการออกมาตรการรับมือวิกฤตในเชิงรุกแบบสิงคโปร์ นอกจากนี้ยัง
ควรมีการเปิดเผยและจัดสรรงบประมาณอย่างโปร่งใสแบบสหราชอาณาจักรและสิงคโปร์ เพื่อเพิ่มความ
เช่ือมั่นของประชาชนซึ่งจะเป็นผลให้มาตรการได้ผลมากยิ่งขึ้นเพราะประชาชนเต็มใจให้ความร่วมมือ 
 
10. อภิปรายผลการวิจัย 

10.1 การอภิปรายการวิเคราะห์เปรียบเทียบมาตรการเชิงนโยบายในการควบคุมและป้องกัน
การแพร่ระบาดของโควิด-19 

1) กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ การดำเนินการด้านกฎหมายของทั้งสามประเทศมีรูปแบบ
เดียวกัน โดยมีการมอบอำนาจให้กับรัฐบาลในการจัดการการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และใช้ร่วมกับ
กฎหมายท่ีใช้สำหรับควบคุมโรคติดต่อของแต่ละประเทศ 

2) มาตรการและแผนการดำเนินงาน ประเทศไทยและสหราชอาณาจักรประกาศใช้มาตรการเชิง
นโยบายในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ภายหลังจากที่การแพร่ระบาดเริ่มลุกลาม ซึ่งเป็นการ
จัดการวิกฤตในเชิงรับ (Reactive Crisis Management) ในขณะท่ีประเทศสิงคโปร์ได้ประกาศใช้มาตรการ
ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 โดยทันทีท่ีพบผู้ติดเช้ือซึ่งเป็นเช้ือท่ีมีสายพันธุ์ใหม่ท่ีไม่เคยระบาดใน
ประเทศมาก่อนซึ่งเป็นการจัดการวิกฤตเชิงรุก ทั้งนี้ลักษณะของมาตรการของประเทศไทยที่เข้ มงวดนอ้ย
กว่าสหราชอาณาจักรและสิงคโปร์ คือ ประเทศไทยใช้การล็อกดาวน์สถานที่เสี่ยง/แหล่งแพร่เชื้อ ส่วนสห
ราชอาณาจักรและสิงคโปร์ใช้การล็อกดาวน์ท่ัวประเทศซึ่งให้ผลท่ีดีกว่า 

3) งบประมาณในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 สหราชอาณาจักรและ
สิงคโปร์จัดทำรายงานท่ีแบ่งออกอย่างชัดเจนว่าเป็นงบสำหรับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเท่าใด 
แต่ประเทศไทยใช้ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เกี่ยวกับโควิด-19 ผ่านงบประมาณรายจ่ายซึ่งเป็นงบกลาง และแม้งบท่ี
จัดสรรให้กรมควบคุมโรคก็ยังไม่มีการจัดสรรอย่างชัดเจนว่าจะนำไปใช้กับโครงการเกี่ยวกับโควิด-19 ใน
จำนวนเท่าใด ซึ่งอาจทำให้ประชาชนมองเห็นถึงความไม่โปร่งใสและไม่ชัดเจนและขาดความเชื่อมั ่นใน
รัฐบาลในท่ีสุด ท้ังนี้เมื่อทำการรวมงบประมาณท้ังหมดท่ีเกี่ยวกับโควิด-19 ประเทศไทยมีงบจำนวน 40,709 
ล้านบาท คิดเป็นเงิน 625 บาทต่อคน ส่วนสหราชอาณาจักรนั้นมีงบอยู่ที่ประมาณ 43 ล้านล้านบาท คิด
เป็นเงิน 1,002,543.77 บาทต่อคน และสิงคโปร์มีงบประมาณอยู่ท่ี 112,765 ล้านบาท คิดเป็นเงิน 19,818 
บาทต่อคน สหราชอาณาจักรมีงบประมาณมากท่ีสุด รองลงมาเป็นสิงคโปร์ และไทย ตามลำดับ 

4) โครงสร้างองค์การ สิงคโปร์และไทยมีหน่วยงานที่รวมอำนาจการตัดสินใจในการจัดการการ
แพร่ระบาด ส่วนสหราชอาณาจักรนั้น สืบเนื่องจากการกระจายงบประมาณให้กับหน่วยงานของประเทศใน
เครือ แสดงให้เห็นว่าการสั่งการในสถานการณ์นี้ไม่ได้รวมอำนาจเบ็ดเสร็จเอาที่รัฐบาลสหราชอาณาจักร
เท่านั้น โดยรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การทั้งแบบรวมอำนาจและกระจายอำนาจสามารถทำให้ดีได้ท้ัง
สองแบบหากว่าใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยจะต้องใช้มาตรการอื่น ๆ มาช่วยสนับสนุนด้วยจึงจะได้ผลดี เช่น 
การล็อกดาวน์ระดับประเทศ เป็นต้น 

10.2 การอภิปรายผลการวิเคราะห์การนำมาตรการเชิงนโยบายในการป้องกันและควบคุมการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 ของสหราชอาณาจักรและสิงคโปร์มาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย 

จากการท่ีประเทศไทยไม่ได้ประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ท่ัวประเทศ ประกอบกับการตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ที่เป็นแบบเชิงรับคือมีการแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางแล้วจึงค่อยประกาศล็อกดาวน์
เฉพาะพื้นท่ี ทำให้ประเทศไทยต้องประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดท่ียาวนานไปและยืดเยื้อ ผู้วิจัยมี
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ความเห็นว่าประเทศไทยควรมีการถอดบทเรียนจากการดำเนินมาตรการที่เคยดำเนินการไปแล้วและ
มาตรการของประเทศท่ีประสบความสำเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Walid Jumblatt Abdullah 
และ Soojin Kim (2020) ท่ีพบว่าการถอดบทเรียนเป็นวิธีท่ีดีและช่วยได้มากท่ีสุดในสร้างการจัดการวิกฤต
เชิงรุกตามผล  นอกจากนี้การผลักดันแอปพลิเคชันไทยชนะท่ีเอาไว้ใช้ติดตามผู้ติดเช้ือของรัฐบาลไทย อาจ
ไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรเป็นไปตามผลการวิจัยของ Anglemyer และคณะ (2020) ที่กล่าวว่าการติดตามผู้ติด
เช้ือทางดิจิทัลไม่สามารถลดผู้ติดเช้ือแบบทุติยภูมิได้และควรจะใช้ร่วมกับมาตรการอื่นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ท่ีดี 
ซึ่งการศึกษาของ Nussbaumer-Streit และคณะ (2020)  พบว่าการกักตัวเป็นวิธีการลดจำนวนผู้ติดเช้ือท่ี
มีประสิทธิภาพ ดังนั้น รัฐบาลจึงควรพิจารณามาตรการท่ีมีความเข้มงวดมากขึ้นเนื่องจากการปิดสถานท่ีท่ี
เป็นแหล่งแพร่เชื้อไม่ได้หมายความว่าผู้คนที่ไปสถานที่แห่งนั้นจะยอมกักตัวเองไปตลอด รวมทั้งพิจารณา
การจัดโซนประเทศท่ีห้ามเดินทางเข้าประเทศไทย ดังการศึกษาของ Burns และคณะ (2021) ท่ีพบว่าการ
จำกัดการเดินทางข้ามพรมแดนนั้นเป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์ ซึ่งผู้วิจัยคิดว่าจะเป็นวิธีที่จะลดการแพร่
เช้ือโควิด-19 ข้ามชาติได้ 
 
11. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) รัฐบาลควรมีการถอดบทเรียนการดำเนินมาตรการของรัฐบาลไทยเอง รวมทั้งประเทศอื่น ๆ ท่ีมี
การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท่ีดี เพื่อเตรียมรับมือกับการแพร่ระบาดของโค
วิด-19 หรือโรคระบาดสายพันธุ์ใหม่อื่น ๆ ในอนาคต ซึ่งเป็นการพัฒนาความสามารถในการจัดการวิกฤตเชิง
รุกของประเทศไทย 

2) การกำหนดมาตรการเชิงนโยบายเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด หากเป็นมาตรการท่ีไม่
มีความเข้มงวดและไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ รัฐบาลควรทำการพิจารณาการกำหนดนโยบาย
หรือมาตรการท่ีมีความเข้มงวดมากขึ้นเพื่อสกัดการแพร่ระบาดก่อนท่ีจะลุกลามและทำลายความเช่ือมั่นของ
ประชาชน เช่น การปิดเมือง การทำรายช่ือประเทศท่ีห้ามเดินทางเข้าประเทศไทย เป็นต้น 

 
ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป 
1) ควรมีการศึกษาการดำเนินมาตรการเชิงนโยบายในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ

ประเทศไทยในแต่ละระลอกเพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่สมบูรณ์ ซึ่งจะทำให้ทราบถึงมาตรการเชิงนโยบายท่ี
ดำเนินการก่อนหน้าว่าเป็นอย่างไรและมีผลอย่างไร และกลายมาเป็นมาตรการในปัจจุบันเนื่องจากอะไร มี
ใครบ้างท่ีอยู่เบ้ืองหลังการกำหนดมาตรการเชิงนโยบายในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-
19 

2) ควรศึกษาผลของการดำเนินมาตรการเชิงนโยบายของแต่ละประเทศเพิ่มเติม เนื่องจากการแพร่
ระบาดท่ีเกิดขึ้นในขณะท่ีทำการศึกษา เกิดขึ้นและจบลงในเวลาท่ีไม่เท่ากัน อาจจะมีความเหล่ือมล้ำในด้าน
ระยะเวลาในการดำเนินมาตรการเชิงนโยบายและผลของการดำเนินการ ควรมีการศึกษาครั้งต่อไปหลังจาก
ท่ีการแพร่ระบาดส้ินสุดลง  

3) ควรมีการเพิ่มกรณีศึกษาเป็นประเทศที่ถูกจัดอันดับโดยใช้ GCI ที่อยู่ในอันดับที่ใกล้เคียงกัน 
เพื่อให้เกิดความชัดเจนและความเท่าเทียมมากขึ้นในการเปรียบเทียบมาตรการเชิงนโยบายของประเทศท่ี
อยู่ในอันดับท่ีค่อนข้างห่างกัน 
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4) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างทรัพยากรด้านงบประมาณที่ใช้ในการป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของโควิด-19 และทรัพยากรด้านงบประมาณท่ีใช้ในการเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อให้เห็นถึงการจัดลำดับความสำคัญของแต่ละประเด็นของผู้นำแต่ละประเทศ 
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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มุ่งอธิบายการบริหารจัดการกองทุนยุติธรรม โดยผู้เขียนต้องการนำเสนอสาระสำคัญ  
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้ (1) เพื่อศึกษาความเป็นมา วัตถุประสงค์ และบทบาทของกองทุน
ยุติธรรม (2) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการกองทุนยุติธรรม และ 3.เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในบริหาร
กองทุนยุติธรรม โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ จากการวิจัยเอกสาร และการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลท่ี
สำคัญ (Key Informant) ท่ีมีความเชี่ยวชาญในประเด็นการบริหารจัดการกองทุนยุติธรรม ทั้งนี้เพื่อให้ได้
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่มีคุณภาพ สามารถให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเหมาะสมกับแนวคิดใน
การศึกษา 

ผลการศึกษา พบว่า มีมิติด้านการบริหารจัดการกองทุนยุติธรรม มีดังนี้ 1. มีการลดการควบคุม
จากส่วนกลาง และเพิ่มอิสระในการบริหารให้แก่กองทุนยุติธรรมในต่างจังหวัด 2.การให้รางวัลแก่ผลการ
ดำเนินงานทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด พบว่า ไม่มีรางวัล
หรือผลตอบแทนใด ๆ นอกเหนือจากเงินเดือนที่เจ้าหน้าที่ได้รับ 3.การสร้างระบบสนับสนุนทั้งในด้าน
บุคลากร สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั้ง มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งมีการ
อบรมประจำปี เพื่อช่วยให้หน่วยงานสามารถทำงานได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์และตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้ 4.การให้บริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน ด้านผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานของกองทุน
ยุติธรรม ประชาชนมีความคิดเห็นว่ากองทุนยุติธรรมดำเนินงานได้ ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก 5.ผู้วิจัยพบปัญหาและอุปสรรคในการบริการจัดการกองทุนยุติธรรมโดยสรุปได้ดังนี้ 
ด้านบุคลาการ ด้านทรัพยากรภายในสำนักงานยุติธรรมจังหวัดไม่เพียงในการปฏิบัติงาน ด้านการดำเนินงาน
เกี่ยวกับการตรวจสอบขอความช่วยเหลือของประชาชน  ปัญหาความล่าช้าในกระบวนการทํางานของ
กองทุนยุติธรรม การดําเนินงานของกองทุนยุติธรรมในส่วนภูมิภาคของสํานักงานยุติธรรมจังหวัดรับคํา
ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมจากประชาชนท่ีเกิน 500,000 บาท 

คำสำคัญ : กองทุนยุติธรรม, การบริหารจัดการ, การดำเนินงาน 
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Abstract 

This article aims to explain the management of the Justice Fund. The author wants 
to present the essence The objectives of the study were: 1 . To study the background, 
objectives and roles of the Justice Fund. 2 . To study the management of the Justice Fund 
and 3 . To study the problems and obstacles in the administration of the Justice Fund. by 
using a qualitative study method from research papers and interviews from key informants 
with expertise in justice fund management issues. This is to get a group of key informants 
with quality. able to provide complete, accurate and appropriate information to the 
concept of study 

The results of the study revealed that the dimensions of the management of the 
justice fund were as follows: 1 . There was a reduction in centralized control. and increase 
the autonomy of administration for the justice funds in the provinces 2.Awarding of rewards 
to performance at both corporate and individual levels The 4  provincial justice offices 
found that there were no rewards or any compensation other than the salary the officers 
received 3 . Creating a support system in terms of personnel both provincial justice offices 
Training is provided to increase work efficiency. including annual training To help the agency 
work to achieve its objectives and meet the needs of the people. 4 . Providing quality 
services to the people The results of the operation of the Justice Fund The public was of 
the opinion that the Justice Fund was operational. The overall objective achievement was 
at a high level. 5.The researcher found problems and obstacles in the management of the 
Justice Fund, which can be summarized in terms of personnel, resources within the 
Provincial Justice Office, not only in the performance of work. Operations related to the 
inspection of public assistance Problems with delays in the work process of the Justice 
Fund The operation of the Provincial Justice Fund of the Provincial Justice Office accepts 
requests for support for the Justice Fund from the people in excess of 500,000 baht. 

 

Keywords: Justice Fund, Administration, Justice Process 
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1. บทนำ 

กองทุนยุติธรรม เป็นกองทุนที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2549 ตามพระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 และระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยกองทุนยุติธรรม 
พ.ศ.2549  โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อให้การสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายเกี ่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนในด้านกฎหมาย การฟ้องร้อง การดำเนินคดี การบังคับคดี การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ท่ี
ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามท่ี
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ รวมถึงผู้ที่กระทำการใด ๆ เพื่อปกป้อง คุ้มครอง หรือรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
หรือส่ิงแวดล้อม ท้ังนี้ก็เพื่อให้ประชาชนท่ีมีฐานะยากจนท่ีได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม
ได้มีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้มากขึ้น (กระทรวงยุติธรรม, 2563) 

ปัญหาความยากจนยังคงเป็นปัญหาท่ีสำคัญของประเทศ สาเหตุของปัญหาความยากจนและความ
เหลื่อมล้ำในสังคมชอบที่สำคัญสาเหตุหนึ่งก็คือ ประชาชนยังขาดความรู้และความเข้าใจในบทบัญญัตขิอง
กฎหมาย รวมถึงสิทธิเสรีภาพท่ีมีโดยธรรมตามท่ีกฎหมายกำหนดโดยเฉพาะในคนท่ีมีฐานะยากจน จึงทำให้
ถูกผู้ที่มีความรู้และมีฐานะที่ดีกว่าทางสังคมฉกฉวยโอกาส เอารัดเอาเปรียบและล่วงละเมิดสิทธิได้ง่าย อีก
ทั้งเมื่อต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ปัญหาใหญ่ที่สำคัญของคนยากจนก็คือภาระในการหาเงินเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรม อาทิ เงินประกันตัว ค่าจ้างทนายความ ค่าธรรมเนียม
ศาล ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ ประกอบกับการดำเนินคดีท่ีใช้ระยะเวลายาวนานก็จะยิ่งทำให้มีภาระใน
การหาเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการต่อสู้ทางคดีเพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลให้คนยากจนไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่
สามารถต่อสู้ทางคดีเพื่อปกปูองสิทธิและเสรีภาพของตนเองในกระบวนการยุติธรรมได้จนเป็นที่มาของ
คำพูดท่ีว่า “คุกมีไว้ขังคนจน” หรือ “กระบวนการยุติธรรมราคาแพง” ซึ่งหมายถึงสังคมไทยยังคงมีปัญหา
ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน (ดวงพร บุญเลี้ยง, 2563: 2-10; ฐนันดร์
ศักดิ์ บวรนันทกุล, 2558) 

แนวทางสำคัญเพื่อช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมก็คือ การให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อให้คนยากจนมีสิทธิเข้าถึงความยุติธรรมได้มากขึ้น ไม่ว่าจะ
เป็นการช่วยเหลือในด้านค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี การให้ความช่วยเหลือในทางคดีความโดยการจัดหา
ทนาย การให้คำปรึกษาปัญหาทางกฎหมายและการเผยแพร่ความรู ้ทางกฎหมาย เป็นต้น  (สำนัก
งบประมาณของรัฐสภา, 2559) ซึ่งปัจจุบันมีหลายหน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
ในประเทศไทยทั้งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคประชาชน องค์กรวิชาชีพ องค์กรเอกชนและ
หน่วยงานในระดับอุดมศึกษา “กองทุนยุติธรรม” ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่รัฐบาลดำเนินการเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มคนท่ีมีฐานะยากจน มีความเดือดร้อนและไม่ได้รับความ
เป็นธรรมให้ได้มีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมมากขึ้น  

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
2.1  เพื่อศึกษาความเป็นมา วัตถุประสงค์ และบทบาทของกองทุนยุติธรรม 
2.2 เพื่อศึกษาการบริหารจัดการกองทุนยุติธรรม 
2.2 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในบริหารกองทุนยุติธรรม 
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3. ประโยชน์ของการศึกษา 
ได้ทราบถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์ ปัญหาและในการบริหารกองทุนยุติธรรม ตลอดจนรูปแบบ

แนวทางการแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการกองทุนยุติธรรมภายใต้อำนาจการควบคุมของสำนักงาน
ยุติธรรมจังหวัด เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและการบริหารจัดการกองทุนยุติธรรมอย่างยั่งยืนด้านเงินทุน 

 
4. ขอบเขตของการศึกษา 

การวิจัยครั้งนี ้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาความเป็นมา วัตถุประสงค์ และบทบาทของ
กองทุนยุติธรรม รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการกองทุนยุติธรรม แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 

4.1 ขอบเขตด้านประชาการและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรเป้าหมาย ผู้บริหารกองทุนยุติธรรมจาก
ส่วนกลางและหรือผู้บริหารกองทุนยุติธรรมในระดับจังหวัด จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ สำนักงานยุติธรรม
จังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ ชลบุรี และขอนแก่น 

4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการศึกษาความเป็นมา วัตถุประสงค์ บทบาทของกองทุนยุติธรรม  
ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการกองทุนยุติธรรม 

5. ระเบียบวิธีการศึกษา 
 ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการกองทุนยุติธรรม” ในครั้งนี้ ใช้วิธีการ
ศึกษาตามแนวทางการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อให้ได้ข้อมูลในระดับที่ครอบคลุม 
และเหมาะสมต่อการวิเคราะห์ โดยมีรายละเอียดวิธีการศึกษา และการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

5.1 กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ขอ้มูลหลัก 
สำหรับการศึกษาในครั้งนี ้เพื่อให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู ้ศึกษาได้คัดเลือก

กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ (Key Informant) โดยใช้วิธีดำเนินการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์
จากบุคลากรในสำนักงานกองทุนยุติธรรมจังหวัด จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำแหน่งนักวิชาการ
ยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช  เจ้าหน้าที่ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุตธิรรม
และนิติการ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่  เจ้าหน้าท่ีตำแหน่งนักบริหารจัดการงานยุติธรรม สำนักงาน
ยุติธรรมจังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าท่ีตำแหน่งนิติกร สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่  

5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาใช้วิธีการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล

โดยตรงจากผู้ให้ข้อมูลท่ีสำคัญ (Key Informant)โดยเริ่มต้นด้วยการวางแผนและประสานงานกับกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลที่สำคัญ เพื่อนัดทำการโทรสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ทั้งนี ้เพื ่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน เหมาะสม จึง
ดำเนินการด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ดังต่อไปนี้ 

(1) การศึกษาจากเอกสาร เป็นการทบทวนแนวคิดทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และการ
รวบรวมเอกสารสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย วิทยานิพน์ รายงานการศึกษา ข้อมูลจากส่ืออินเทอร์เน็ต 
เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาและการวิเคราะห์ สำหรับการศึกษา 
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(2) ศึกษาจากการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ การศึกษาการบริหารจัดการกองทุนยุติธรรมท่ี
ทำการศึกษาวิจัยโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) ซึ่งการสัมภาษณ์นี้
จะทำให้ได้ข้อมูล ประเด็นท่ีสำคัญ สภาพปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการกองทุนยุติธรรม  

6. แนวคิดและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

6.1 แนวคิดด้านการบริหารจัดการ  
แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) 
การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) คือ การปรับเปลี่ยนการบริหาร

จัดการภาครัฐโดยนำหลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการ และการแสวงหาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยการนำเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้
กับการบริหารงานภาครัฐ เช่น การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานแบบมืออาชีพ การ
คำนึงถึงหลักความคุ้มค่า การจัดการโครงสร้างที่กะทัดรัดและแนวราบ การเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามา
แข่งขันการให้บริการสาธารณะ การให้ความสำคัญต่อค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม 
ตลอดทั้งการมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชน โดยคำนึงถึงคุณภาพเป็นสำคัญ (ฉัตรชัย นาถ้ำพลอย, 
2563) 

ดังนั้น การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) จึงเป็นแนวคิดพื้นฐาน
ของการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบต่าง ๆ ของภาครัฐและยุทธศาสตร์ด้าน
ต่าง ๆ ท่ีเป็นรูปธรรม มีแนวทางในการบริหารจัดการดังนี้ (ฉัตรชัย นาถ้ำพลอย, 2563) 

1) การให้บริการท่ีมีคุณภาพแก่ประชาชน 
2) ลดการควบคุมจากส่วนกลาง และเพิ่มอิสระในการบริหารให้แก่หน่วยงาน 
3) การกำหนด การวัด และการให้รางวัลแก่ผลการดำเนินงานท้ังในระดับองค์กรและระดับบุคคล 
4) การสร้างระบบสนับสนุนทั้งในด้านบุคลากร (เช่น การฝึกอบรม ระบบค่าตอบแทนและระบบ

คุณธรรม) เทคโนโลยี เพื่อช่วยให้หน่วยงานสามารถทำงานได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ 
5) การเปิดกว้างต่อแนวคิดในเรื่องของการแข่งขัน ท้ังการแข่งขันระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกัน 

และระหว่างหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานของภาคเอกชน 
 

6.2 แนวคิดการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย 
หลักการและแนวปฏิบัติสหประชาชาติว ่าด้วยการเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมายใน

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้อธิบายคำว่า “ความช่วยเหลือทางกฎหมาย” หมายถึง การเผยแพร่
ความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชน การฝึกอบรมและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลความรู้ด้าน
กฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน การให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม การให้ความช่วยเหลือด้านทนายความและล่ามในกระบวนการยุติธรรม บริการทางกฎหมายอื่นใด
สำหรับบุคคลเพื่อเข้าถึงความยุติธรรม รวมถึงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมอย่าง
เหมาะสม และกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (วิชิต แย้มยิ้ม และ ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล, 2560; 
วิชิต แย้มยิ้ม, 2560) 
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วิชิต แย้มยิ้ม และ ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล (2560) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ
กองทุนยุติธรรมสำหรับประเทศไทย ในการศึกษาดังกล่าวได้อธิบายถึงการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในต่างประเทศว่ามีหลายรูปแบบ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) การออกกฎหมายที ่ เก ี ่ยวข้องมาบังคับใช้โดยตรงซึ่ งส ่วนมากจะดำเน ินการออกเป็น
พระราชบัญญัติหรือเป็นกฎหมาย เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย 
ออสเตรเลีย เป็นต้น ท้ังนี้ เพื่อให้มีกฎระเบียบในการดำเนินการและมีองค์กรหรือหน่วยงานท่ีได้รับ
อำนาจโดยตรง ท่ีสามารถประสานงานใช้อำนาจส่ังการและตรวจสอบ ตลอดจนมีอำนาจในการใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการมีความสะดวกและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 

2) การตั้งคณะกรรมการการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม (Access Commission) ซึ่งประกอบด้วย
ผู ้ว ่าการรัฐ อัยการ นักกฎหมาย เนติบัณฑิต นักธุรกิจและผู ้แทนจากชุมชน เป็นต้น โดย
คณะกรรมการจะมีอำนาจในการกำหนดแผน วินิจฉัยการให้ความช่วยเหลือและพิจารณา
ดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าถึงความยุติธรรมสำหรับทุกคนโดยเท่าเทียมกัน 

3) การตั้งกองทุนของรัฐ (State Fund) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่
ประชาชนในการเข้าถึงความยุติธรรมซึ่งจำเป็นต้องมีแหล่งเงินท่ีเพียงพอ เช่น ในสหรัฐอเมริกา เดิม
รัฐบาลกลางได้มีการจัดตั้ง The Equal Access Fund โดยให้สภาเป็นผู้พิจารณาและจัดสรร
งบประมาณให้ปีละ 10 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีซึ่งต่อมาในแต่ละมลรัฐก็ได้มีการจัดต้ังกองทุนขึ้นมา
แทน โดยตั้งงบประมาณเพื่อเป็นรายได้ให้กองทุนส่วนหนึ่ง ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนกลาง
เป็นรายได้อีกส่วนหนึ่ง และมักจะมีภาคเอกชนให้การสนับสนุนและบริจาคเงินช่วยเหลือด้วย 

4) การจัดต้ังศูนย์โทรด่วนให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ (Hot-Line Legal Service) เพื่อให้ประชาชน
สามารถสอบถามแนวทาง วิธีการ รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ท่ีจำเป็นได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยจะ
เป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ที่ประชาชนมีและให้ข้อมูลต่าง ๆ ในภาพรวมเป็น
หลัก 

5) การจัดทำเว็บไซต์เพื ่อให้การช่วยเหลือทางกฎหมาย (Website to Offer Assistance in 
Cases) เป็นการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะเอื้อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารและแนวทางการดำเนินการต่าง ๆ รวมถึงการรับรู้ช่องทางอื่น ๆ ด้วย 

6.3 แนวคิดสิทธิมนุษยชนที่เก่ียวข้องกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
การท่ีรัฐบาลได้จัดต้ังกองทุนยุติธรรม เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนท่ีมีฐานะ

ยากจนท่ีได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมให้มีโอกาสได้เข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
ได้มากขึ้นนั้น ถือได้ว่าเป็นการให้ความคุ้มครองสิทธิขั ้นพื้นฐานแก่ประชาชนของรัฐบาล ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศหลายฉบับที่มีผลผูกพันให้ประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม รวมถึง
กฎหมายไทยท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ (สำนักงานกองทุนยุติธรรม, ม.ป.ป.; ดวงพร บุญเล้ียง, 2563) 
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ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (Universal Declaration of Human 
Rights) จากการที่สมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้ลงมติยอมรับและประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนของสหประชาชาติซึ ่งประเทศไทยได้ให้การรับรองไว้นั้น ได้กำหนดหลักการสำคัญของสิทธิ
มนุษยชนไว้ว่า มนุษย์มีสิทธิติดตัวมาแต่เกิด มีศักดิ์ศรี มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน จึงห้ามเลือกปฏิบัติ 
และสิทธิมนุษยชนไม่สามารถโอนให้แก่กันได้ ดังนั้น รัฐบาลทุกประเทศจึงมีหน้าท่ีท่ีจะต้องสร้างหลักประกัน
ให้ทุกชีวิตได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามที่ปฏิญญาฯ กำหนด เพื่อให้เป็นมาตรฐานร่วมกันในการ
ปฏิบัติต่อกันของคนในสังคมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศอันจะเป็นพื้นฐานแห่งเ สรีภาพ ความ
ยุติธรรมและสันติภาพในโลก โดยมีหลักการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรมกล่าวคือ ทุก
คนมีสิทธิได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลตามกฎหมาย มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียม
กัน มีสิทธิได้รับการเยียวยาจากศาล มีสิทธิได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมและเปิดเผย และมีสิทธิ
ได้รับการสันนิษฐานว่าบริสุทธิ์ก่อนศาลตัดสิน และต้องมีกฎหมายกำหนดว่าการกระทำนั้นเป็นความผิด 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ส่วนท่ี 4 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
มาตรา 40 บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังต่อไปนี้ 
1) สิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็วและท่ัวถึง 
2) สิทธิพื้นฐานในกระบวนพิจารณา ซึ่งอย่างน้อยต้องมีหลักประกันขั้นพื้นฐานเรื่องการได้รับการ
พิจารณาโดยเปิดเผย การได้รับทราบข้อเท็จจริงและตรวจเอกสารอย่างเพียงพอ การเสนอ
ข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้งและพยานหลักฐานของตน การคัดค้านผู้พิพากษาหรือตุลาการ การได้รับการ
พิจารณาโดยผู้พิพากษาหรือตุลาการที่นั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะ และการได้รับทราบเหตุผล
ประกอบคำวินิจฉัย คำพิพากษา หรือคำส่ัง 
3) บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้อง รวดเร็วและเป็นธรรม 
4) ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา โจทก์ จำเลย คู่กรณี ผู้มีส่วนได้เสีย หรือพยานในคดีมีสิทธิได้รับการปฏิบัติท่ี
เหมาะสมในการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสิทธิในการได้รับการสอบสวนอยา่ง
ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม และการไม่ให้ถ้อยคำเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง 
5) ผู ้เสียหาย ผู้ต้องหา จำเลย และพยานในคดีอาญา มีสิทธิได้รับความ คุ้มครอง และความ
ช่วยเหลือที่จำเป็นและเหมาะสมจากรัฐ ส่วนค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ให้
เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
6) เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการหรือทุพพลภาพ ย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองในการ
ดำเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม และย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมในคดีท่ี
เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ 
7) ในคดีอาญา ผู้ต้องหาหรือจำเลยมีสิทธิได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีท่ีถูกต้อง รวดเร็ว 
และเป็นธรรม โอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ การตรวจสอบหรือได้รับทราบพยานหลักฐาน
ตามสมควร การได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ และการได้รับการปล่อยตัวช่ัวคราว 
8) ในคดีแพ่ง บุคคลมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเหมาะสมจากรัฐ 
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7. ผลการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษา เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 

(Telephone interview) ซึ่งเป็นการสนทนากับผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการประจำสำนักงานกองทุน
ยุติธรรมจังหวัด จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ ชลบุรี และ
เชียงใหม่ ผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 4 มิติทางด้านการบริหาร รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 

7.1 การลดการควบคุมจากส่วนกลาง และเพิ่มอิสระในการบริหารให้แก่หน่วยงาน 
จากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ของผู ้ให้ข้อมูลหลัก จำนวน 4 คน คือ นักวิชาการยุติธรรม 

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ สำนักงานยุติธรรม
จังหวัดเชียงใหม่นักบริหารจัดการงานยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี และนิติกร สำนักงาน
ยุติธรรมจังหวัดกระบี่ สามารถสรุปประเด็นการลดการควบคุมจากส่วนกลาง และเพิ่มอิสระในการบริหาร
ให้แก่หน่วยงาน ท่ีมีความสอดคล้องกัน ดังต่อไปนี้ 

บทบาทการดำเนินงานของกองทุนยุติธรรมทั้ง 4 แห่ง มีการดำเนินงานตามระเบียบแบบแผนของ
กองทุนยุติธรรม โดยแบ่งการทำงานเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ภูมิภาคสามารถพิจารณาหรือใช้ดุลยพินิจใน
การตัดสินใจได้เอง และส่วนท่ีนอกเหนือหรือเกินความรับผิดชอบจะให้ส่วนกลางเป็นผู้พิจารณา (ดุลยพินิจ
ของคณะอนุกรรมการ) ตัวอย่างเช่น กองทุนยุติธรรมมีหน้าที่ในช่วยประกันตัว การจัดหาทนายความเพื่อ
ช่วยเหลือนการดำเนินคดี ในสองส่วนนี้ส่วนภูมิภาคมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงาน แสวงหาความจรงิได้
เอง แต่หากการประกันตัวที่วงเงินเกินห้าแสนบาท จะต้องได้รับการพิจารณาโดยส่วนกลาง หรือมีผู้ว่า
ราชการจังหวัดนั้นๆเป็นประธานในการพิจารณา 

ดังนั้น ด้านการบริหารงานกองทุนยุติธรรมตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 ที่ให้
คณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือในส่วนภูมิภาค มีอำนาจในการอนุมัติ เงินช่วยเหลือตาม
ขอบเขตท่ีกำหนด อันจะเป็นการแบ่งเบาภาระการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมในส่วนกลาง 
และเป็นการเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับประชาชนผู้ขอรับการช่วยเหลือ 

7.2 การกำหนด การวัด และการให้รางวัลแก่ผลการดำเนินงานทั้งในระดับองค์กร 
     และระดับบุคคล 
จากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ของผู ้ให้ข้อมูลหลัก จำนวน 4 คน คือ นักวิชาการยุติธรรม 

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ สำนักงานยุติธรรม
จังหวัดเชียงใหม่นักบริหารจัดการงานยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี และนิติกร ส ำนักงาน
ยุติธรรมจังหวัดกระบี่ สามารถสรุปประเด็นการกำหนด การวัด และการให้รางวัลแก่ผลการดำเนินงานท้ังใน
ระดับองค์กรและระดับบุคคล ท่ีมีความสอดคล้องกัน ดังต่อไปนี้ 

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดท้ัง 4 จังหวัด ไม่มีรางวัลหรือผลตอบแทนใด ๆ นอกเหนือจากเงินเดือนท่ี
ได้รับ ซึ่งจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีจังหวัดดังกล่าว มีความต้องการเบ้ียเล้ียงหรือเงินค่าเส่ียงภัย เนื่องจาก
ให้ความคิดเห็นว่าการลงพื้นท่ีดำเนินงาน แสวงหาความจริงของเจ้าหน้าท่ีนั้น มีความเส่ียงสูง โดยให้เหตุผล
ว่าการลงพื้นท่ีบางคดีความนั้นมีความเส่ียงท่ีจะได้รับอันตรายจากประชาชนในพื้นท่ี ซึ่งมองว่าการให้รางวัล
เป็นการตอบแทน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินงาน  
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7.3 การสร้างระบบสนับสนุนทั้งในด้านบุคลากร (เช่น การฝึกอบรม ระบบค่าตอบแทน 
      และระบบคุณธรรม) เทคโนโลยี เพื่อช่วยให้หน่วยงานสามารถทำงานได้อย่างบรรลุ 
      วัตถุประสงค ์
จากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ของผู ้ให้ข้อมูลหลัก จำนวน 4 คน คือ นักวิชาการยุติธรรม 

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ สำนักงานยุติธรรม
จังหวัดเชียงใหม่นักบริหารจัดการงานยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี และนิติกร สำนักงาน
ยุติธรรมจังหวัดกระบี่ สามารถสรุปประเด็นการสร้างระบบสนับสนุนท้ังในด้านบุคลากร (เช่น การฝึกอบรม 
ระบบค่าตอบแทนและระบบคุณธรรม) เทคโนโลยี เพื่อช่วยให้หน่วยงานสามารถทำงานได้อย่างบรรลุ
วัตถุประสงค์ ให้ความคิดเห็นสอดคล้องกัน ดังต่อไปนี้ 

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดท้ัง 4 จังหวัด มีการฝึกอบรมบุคลากรในหน่วยงานเป็นประจำ ตาม
กำหนดของแต่ละหน่วยงาน เช่น สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มีการฝึกอบรม ให้ความรู้ด้าน
การทำงานทุกเดือน สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรีมีการอบรมทั่วไปในส่วนของการดำเนินงานให้บรกิาร
ด้านกฎหมาย การอบรมเจ้าหน้าที ่ประจำ ซึ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทาง
สำนักงานจึงได้มีการปรับเปล่ียนรูปแบบการอบรมผ่านทางระบบออนไลน์ 

7.4 การให้บริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน 
ผลการศึกษาค้นคว้าเอกสารด้านผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานของกองทุนยุติธรรม ฐนันดร์ศัก ด์ิ 

บวรนักุล (2557) พบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2556 ประชาชนมีความคิดเห็นว่ากองทุนยุติธรรม
ดำเนินงานได้ ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ดำเนินงานของกองทุนยุติธรรมท่ีสอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ และสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (2552) ท่ีพบว่า ผู้มาติดต่อ
ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนยุติธรรมมีความพึงพอใจต่อการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความ
เดือดร้อนท่ีตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายในระดับสูง 

ผลการศึกษาบทบาทของกองทุนยุติธรรมของสํานักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรีในภารกิจการให้ความ
ช่วยเหลือ ประชาชนของปรมา ปราณี (2563) ผลการดําเนินงานให้ความช่วยเหลือของสํานักงานยุตธิรรม
จังหวัดชลบุรีกองทุนยุติธรรมสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการให้ความช่วยเหลือประชาชน จากการศึกษา
พบว่า ด้านผลสัมฤทธิ์งานกองทุนยุติธรรมของสํานักงานยุติธรรมจงหวัดชลบุรี พบว่า การดําเนินงานของ
กองทุนยุติธรรมในระยะเวลาที่ผ่านมาถือเป็นการประสบความสําเร็จอยู่ในระดับที่น่าพอใจ จากสถิติการ
ดําเนินงานของสํานักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2558-2561 

7.5 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการ 
จากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยพบปัญหาและอุปสรรคในการบริการจัดการกองทุนยุติธรรมโดยสรุปได้ 3 

ด้าน ดังนี้ 
1) ด้านบุคลาการ พบว่าปัญหาของบุคลากรของสำนักงานยุติธรรม เป็นผู้จบการศึกษาด้านสหวิชา

เป็นส่วนใหญ่ เช่น รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ไม่ใช่ผู้ที่จบนิติศาสตร์โดยตรง ทำให้การตีความ การ
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ช่วยเหลือต่าง ๆ เกิดความบกพร่อง และบางสำนักงานมีบุคลากรไม่เพียงพอ เนื่องจากมีการขอความ
ช่วยเหลือเป็นจำนวนมาก 

2) ด้านทรัพยากรภายในสำนักงานยุติธรรมจังหวัดไม่เพียงในการปฏิบัติงาน โดย 3 สำนักงาน 
ได้แก่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ชลบุรี และเชียงใหม่ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ 
ขาดยานพาหนะในการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เนื่องจากภายในสำนักงาน แบ่งงานออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน 
ได้แก่ กลุ่มงานบริหาร กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมความยุติธรรม กลุ่มงานอำนวยการ (นิติการ) ซึ่งหนึ่ง
สำนักงานมียาพาหนะ (รถยนต์) เพียงหนึ่งคันเท่านั้น ทำให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้า 

3) ด้านการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบขอความช่วยเหลือของประชาชน โดยกองทุนยุติธรรม
จะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณารายได้ของผู้ขอรับความช่วยเหลือ เนื่องจากบางครั้งประชาชนบางรายให้
ข้อมูลอันเป็นเท็จแก่เจ้าหน้าท่ีกองทุนยุติธรรม เพื่อประสงค์จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม 

ผลการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ปัญหาและอุปสรรคการดําเนินงานของกองทุนยุติธรรม กองทุน
ยุติธรรมเป็นช่องทางหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนในรูปแบบของตัวเงิน ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสําคัญประการ
หนึ่งในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมสําหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อย เมื่อถูกดําเนินคดีไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่ง 
คดีอาญา คดีปกครอง ในการจะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เพราะการดําเนินคดีเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายในการสู้
คดี ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันอย่างไรก็
ตาม แม้กองทุนยุติธรรมจะเป็นกลไกของฝ่ายบริหารซึ่งมีภารกิจให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิในความ
ยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนยุติธรรม แต่กองทุนยุติธรรมยังมี
ข้อจํากัดในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ ปัญหาในระบบการ
ทํางานของกองทุนยุติธรรม สรุปได้ดังนี้ 

ปัญหาความล่าช้าในกระบวนการทํางานของกองทุนยุติธรรม การดําเนินงานของกองทุนยุติธรรมใน
ส่วนภูมิภาคของสํานักงานยุติธรรมจังหวัดรับคําขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมจากประชาชนท่ีเกิน 
500,000 บาท จะต้องส่งคําขอรับการสนับสนุนไปยังส่วนกลาง เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม
พิจารณา เมื่อคณะกรรมการ ฯ ส่วนกลางพิจารณาแล้วจะส่งผลการพิจารณากลับไปยังสํานักงานยุติธรรม
จังหวัด ที่รับเรื ่องเพื่อดําเนินการตามคําสั ่งของคณะกรรมการ ฯ ส่วนกลางต่อไป และในบางกรณีท่ี
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดส่งคําขอไป ปรากฏว่าข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานท่ีส่งมาไม่ครบถ้วน ทําให้ต้อง
ส่งพยานหลักฐานเข้าไปยังส่วนกลาง ส่งผลให้มีความล่าช้า แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ควร
กระจายอํานาจในการพิจารณาอนุมัติคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมไปยังสํานักงานยุติธรรมจังหวัด ซึ่งจะ
ทําให้ประชาชนจะได้ทราบผลการพิจารณาอย่างรวดเร็ว สามารถนําเงินหรือค่าใช้จ่ายจากกองทุนยุติธรรม
ไปดําเนินการต่อสู้คดีได้อย่างทันท่วงที  

ปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบถึงการดําเนินงานของกองทุนยุติธรรมยังมีน้อย และยัง
ไม่ท่ัวถึงประชาชนมากนัก ประชาชนไม่ทราบถึงช่องทางการขอความช่วยเหลือทางกฎหมายของกองทุน
ยุติธรรม และการดําเนินงานของกองทุนยุติธรรมไม่มีมาตรการเชิงรุกในการออกรับคําขอจากประชาชนท่ี
เดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม แนวทางการแก้ปัญหา คือ กองทุนยุติธรรมจะต้องดําเนินการเชิงรุก
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โดยการออกรับคําขอรับบริการเคลื่อนที่ โดยผ่านการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เช่น สา
นักงานตํารวจแห่งชาติ ศาล สํานักงานอัยการ  

8. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล  
จากการรับฟังข้อคิดเห็นการบริหารจัดการกองทุนยุติธรรม ในส่วนของการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 

(Telephone interview) ซึ่งเป็นการสนทนากับผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการประจำสำนักงานกองทุน
ยุติธรรมจังหวัดจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ ชลบุรี และเชียงใหม่ 
สามารถสรุปข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอในการดำเนินงานในระบบงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

8.1 การลดการควบคุมจากส่วนกลาง และเพิ่มอิสระในการบริหารให้แก่หน่วยงาน 
พบว่า การลดการควบคุมจากส่วนกลาง และเพิ่มอิสระในการบริหารให้แก่กองทุนยุติธรรม กองทุน

ยุติธรรมแต่ละจังหวัดมีอำนาจในการบริหารจัดการ ดำเนินงานต่าง รวมทั้งสามารถใช้ดุลยพินิจในการ
ตัดสินใจด้วยตนเองมากขึ้น แต่มีข้อจำกัดหลัก ๆ คือ หากการประกันตัวที่วงเงินเกินห้าแสนบาท จะต้อง
ได้รับการพิจารณาโดยส่วนกลาง หรือมีผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น ๆ เป็นประธานในการพิจารณา กระบวนการ
ด้านการบริหารงานกองทุนยุติธรรมตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 ท่ีให้คณะอนุกรรมการ
พิจารณาให้ความช่วยเหลือในส่วนภูมิภาค มีอำนาจในการอนุมัติเงินช่วยเหลือตามขอบเขตท่ีกำหนด อันจะ
เป็นการแบ่งเบาภาระการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมในส่วนกลาง และเป็นการเพิ่มความ
สะดวกรวดเร็วให้กับประชาชนผู้ขอรับการช่วยเหลือ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ณรงค์ ใจหาญ และ
คณะ (2556) ที่ได้เสนอแนวทางในการพัฒนากองทุนยุติธรรมไว้ว่าควรใช้หลักการกระจายอำนาจการ
พิจารณาอนุมัติให้การช่วยเหลือไปยังส่วนภูมิภาค โดยที่ส่วนกลางเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการพิจารณา เพื่อให้คงความเป็นเอกภาพและลดความล่าช้าของขั้นตอนในการพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของธัญสุดา ไพบูลย์ (2557) ที่เสนอให้มีการกระจายอำนาจใน
การพิจารณาโดยให้มีคณะกรรมการพิจารณาหลายชุด เพื่อความรวดเร็วและช่วยเหลือประชาชนได้
ทันท่วงที ประเด็นเรื่องการกระจายอำนาจในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือไปยังส่วนภูมิภาคของกองทุน
ยุติธรรมนั้น หากมีการใช้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management – NPM) 
เข้ามาประยุกต์ใช้กับการดำเนินงาน จะทำให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น เพราะ
แนวคิด NPM มีมาตรฐานตัวชี้วัดการดำเนินงานท่ีชัดเจน โดยเน้นการให้ผู้บริหารมืออาชีพมีอิสระและความ
ยืดหยุ่นในการตัดสินใจใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 

8.2 การให้รางวัลแก่ผลการดำเนินงานทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล 
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด พบว่า ไม่มีรางวัลหรือผลตอบแทนใด ๆ นอกเหนือจาก

เงินเดือนท่ีเจ้าหน้าท่ีได้รับ แต่จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อสร้างความยั่งยืนด้าน
เงินทุนของกองทุนยุติธรรม พบว่า ความยั่งยืนด้านเงินทุนและการบริหารงานด้านอื่น  ๆ ของกองทุน
ยุติธรรมที่จะประสบความสำเร็จต้องประกอบไปด้วย การพัฒนาการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) ในประเด็นของการควบคุมผลลัพธ์ (Output 
Control) ที่มีการจัดสรรทรัพยากรหรือการให้รางวัลตอบแทนที่สัมพันธ์กับผลของการปฏิบัติงาน โดยให้
ความสำคัญกับผลสำเร็จของงานมากกว่าขั้นตอนหรือกระบวนการของการดำเนินงาน ดังนั้น การให้รางวัล
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ตอบแทนแก่เจ้าหน้าท่ีมีส่วนช่วยให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้า
ภายในสำนักงานกองทุนยุติธรรม 

8.3 การสร้างระบบสนับสนุนทั้งในด้านบุคลากร (เช่น การฝึกอบรม ระบบค่าตอบแทนและ
ระบบคุณธรรม) เทคโนโลยี เพื่อช่วยให้หน่วยงานสามารถทำงานได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ 

พบว่า สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 
รวมทั้งมีการอบรมประจำปี เพื่อช่วยให้หน่วยงานสามารถทำงานได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์และตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้  สอดคล้องกับการศึกษาค้นคว้าเอกสารของวิชิต แย้มยิ้ม (2560) พบว่า ได้
เสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนยุติธรรมสำหรับประเทศไทย โดยเห็นควรให้มีการ
ฝึกอบรมบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานและระเบียบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
มากยิ่งขึ้น ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานกองทุนยุติธรรมทุก ๆ ปี เพื่อนำข้อเท็จจริงมา
พิจารณาปรับปรุงระเบียบและวิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินการให้มีความเหมาะสม ควรมีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการกองทุนยุติธรรมให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น และควรมี
การศึกษาความเป็นไปได้ในการกระจายอำนาจการพิจารณาสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนยุติธรรม
สู่สำนักงานยุติธรรมจังหวัด เช่น การกำหนดรูปแบบ/วิธีการท่ีเหมาะสม 

8.4 การให้บริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน 
จากการศึกษาค้นจากเอกสาร พบว่า การให้บริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชนมีความสำคัญสำหรับ

การจัดการภาครัฐแนวใหม่ จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อสร้างความยั่งยืนด้าน
เงินทุนของกองทุนยุติธรรม พบว่า ความยั่งยืนด้านเงินทุนและการบริหารงานด้านอื่น  ๆ ของกองทุน
ยุติธรรมท่ีจะประสบความสำเร็จต้องประกอบไปด้วยการดำเนินการ ดังต่อไปนี้  

1. การมีหลักเกณฑ์การดำเนินงานของกองทุนยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของปกป้อง ศรีสนิท (2555) และผลการศึกษาของ ธัญสุดา ไพบูลย์ (2557) ท่ีต้องการให้ กองทุน
ยุติธรรมมีฐานะเป็นนิติบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติ เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงาน และสร้างความ
ยั่งยืนให้กองทุนสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเต็มท่ี 

2. ความชัดเจนของมาตรฐานการดำเนินงานของกองทุนยุติธรรม สอดคล้องกับผลการศึกษา ของ
ธัญสุดา ไพบูลย์ (2557) ท่ีได้เสนอว่า กองทุนยุติธรรมควรมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาท่ีชัดเจน 
เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 

3. การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของกองทุนยุติธรรม สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ ณรงค์ ใจหาญ และคณะ (2556) ที่เสนอว่า กองทุนยุติธรรมควรให้การสนับสนุนแก่
หน่วยงานท่ีมีศักยภาพในการช่วยเหลือประชาชนในแต่ละพื้นท่ี เพื่อให้การช่วยเหลือนั้นสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่อย่างครอบคลุม และสอดคล้องกับผลการศึกษาของธัญสุดา 
ไพบูลย์ (2557) ที่เสนอว่า ควรมีการสร้างเครือข่ายเพื่อให้การสนับสนุนและช่วยเหลือการดำเนินงานของ
กองทุนยุติธรรม 
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8.5 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการ 
1) ด้านบุคลาการ พบว่าปัญหาของบุคลากรของสำนักงานยุติธรรม เป็นผู้จบการศึกษาด้านสหวิชา

เป็นส่วนใหญ่ เช่น รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ไม่ใช่ผู้ที่จบนิติศาสตร์โดยตรง ทำให้การตีความ การ
ช่วยเหลือต่าง ๆ เกิดความบกพร่อง และบางสำนักงานมีบุคลากรไม่เพียงพอ เนื่องจากมีการขอความ
ช่วยเหลือเป็นจำนวนมาก เรื่องการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลสำหรับกระบวนการดำเนินงานของกองทุน
ยุติธรรม สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธัญสุดา ไพบูลย์ (2557) ที่พบว่า อัตรากำลังของบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน มีความขาดแคลน จึงได้เสนอแนวทางเพื่อการกำหนดอัตรากำลังบุคลากรของกองทุนยุติธรรม
เป็นการเฉพาะ เช่น การกำหนดตำแหน่งหรือมาตรฐานความก้าวหน้าในอาชีพ เป็นต้น เพื่อให้บุคลากร
สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างเต็มศักยภาพ และเกิดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน  

2) ด้านทรัพยากรภายในสำนักงานยุติธรรมจังหวัดไม่เพียงในการปฏิบัติงาน โดย 3 สำนักงาน 
ได้แก่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ชลบุรี และเชียงใหม่ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ 
ขาดยานพาหนะในการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เนื่องจากภายในสำนักงาน แบ่งงานออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน 
ได้แก่ กลุ่มงานบริหาร กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมความยุติธรรม กลุ่มงานอำนวยการ (นิติการ) ซึ่งหนึ่ง
สำนักงานมียาพาหนะ (รถยนต์) เพียงหนึ่งคันเท่านั้น ทำให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้า 

3) ด้านการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบขอความช่วยเหลือของประชาชน โดยกองทุนยุติธรรม
จะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณารายได้ของผู้ขอรับความช่วยเหลือ เนื่องจากบางครั้งประชาชนบางรายให้
ข้อมูลอันเป็นเท็จแก่เจ้าหน้าท่ีกองทุนยุติธรรม เพื่อประสงค์จะได้รับความช่วยเหลือ 

4) ด้านปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานในเรื่องของความล่าช้าและความยุ่งยากของขั้นตอน
การให้บริการ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม (2552) ท่ีพบว่า การติดต่อกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดของผู้ขอรับการสนับสนุนยังไม่สะดวกมาก
นัก บางครั้งเอกสารการขอรับการสนับสนุนไม่ครบถ้วน จึงทำให้ผู ้ขอรับการสนับสนุนต้องมาติดต่อ ท่ี
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดมากกว่าหนึ่งครั้ง 
 
 9. ข้อเสนอแนะ 

1) กองทุนยุติธรรมควรมีนโยบายสำหรับการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบของศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ มีการจัดตั้งศูนย์โทรศัพท์สายด่วน ให้
คำปรึกษา (Hotline) ตลอดจนการมีระบบติดตามผลการขอรับการสนับสนุนแบบออนไลน์ ที่ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้ทุกท่ีทุกเวลา อีกท้ังยังสอดคล้องกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ท่ีมีการปรับเปล่ียน
การบริหารให้ทันสมัยมากขึ้น 

2) กองทุนยุติธรรมควรมีนโยบายสนับสนุนการจัดโครงการเพื่อการประชาสัมพันธ์ภารกิจ ของ
กองทุนยุติธรรมให้เข้าถึงประชาชนได้มากท่ีสุด โดยอาจให้สำนักงานกองทุนยุติธรรมส่วนกลางและยุติธรรม
จังหวัดแต่ละแห่งมีโครงการกองทุนยุติธรรมเคลื่อนที่ เพื่อให้การบริการทางกฎหมายเบื้องต้นหรือ การ
ประชาสัมพันธ์กองทุนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือผู้นำชุมชน เนื่องจากบางจังหวัดมีการเข้ารับ
ขอความช่วยเหลือท่ีน้อยมาก 
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การศึกษารูปแบบการจัดทำงบประมาณของไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา 

A Study of Thai and the United States Budgeting Patterns. 

 
ฤทัยชนก โพธิ์ถึง * 

Ruthaichanok Phothue 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ (1) เพื่อศึกษารูปแบบและประเภทของระบบงบประมาณ
ที่ประเทศไทยนำมาใช้ (2) เพื่อศึกษารูปแบบและประเภทของระบบงบประมาณที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
นำมาใช้ และ (3) เพื่อศึกษาและปรียบเทียบรูปแบบและการจัดทำการงบประมาณของประเทศไทยและ
ประเทศสหรัฐอเมริกา การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้ศึกษาใช้
รูปแบบระเบียบวิธ ีวิจัยแบบการศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูลจากเอกสารหรือการวิจ ัยเชิงเอกสาร 
(documentary research)  

จากการศึกษาพบว่า ในด้านวิวัฒนาการ ประเทศสหรัฐอเมริกาวิวัฒนาการและการใช้รูปแบบ
การงบประมาณแบบเป็นแบบแผนมากกว่าไทย เป็นเพราะไทยเริ่มรู้จักระบบงบประมาณหลังประเทศ
สหรัฐอเมริกา แต่ในปัจจุบันทั้งไทยและสหรัฐอเมริกาก็ได้มีการประยุกต์ใช้รูปแบบการจัดงบประมาณท่ีเข้า
กับประเทศของตน ในการจัดทำงบประมาณของประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกาใช้รูปแบบการ
จัดทำงบประมาณแบบขาดดุลเหมือนกัน และระยะเวลาหนึ่งปีงบประมาณของสหรัฐนั้นเหมือนกับของ
ประเทศไทย คือเริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 ต.ค.-30 ก.ย. ปีถัดไป ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ
อันดับท่ี 1 ของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นการใช้จ่ายทางด้านความมั่นคง แต่ของประเทศไทยเป็นด้านการ
สร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียม แสดงให้เห็นว่าในประเทศไทยนั้นยังมีการเล่ือมล้ำท่ีค่อนข้างสูง จึง
ต้องใช้งบประมาณเพื่อพัฒนาค่อนข้างสูง อันดับท่ี 2 สหรัฐอเมริกาจะให้ความสำคัญทางด้านการศึกษา เน้น
พัฒนากำลังคนเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศ แต่ประเทศไทยใช้งบประมาณในการจัดการภาครัฐมากเป็นอับ
ดับท่ี 2 แสดงให้เห็นว่าระบบการจัดการภาครัฐของไทยมีปัญหาและต้องการใช้งบส่วนนี้จัดการกับปัญหาท่ี
เกิดขึ้น 
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Abstract 

The objectives of this study were 3 items: 1) to study the model and type of budget 
system adopted by Thailand; 2) to study the model and type of budget system adopted 
by the United States; and 3) to study and compare. Compare models and budgeting of 
Thailand and the United States. This study was a qualitative research. The researcher used 
an educational and analytical research methodology. Information from documents or 
documentary research 

The study found that in evolution The United States has evolved and used a more 
conventional budget model than Thailand. This is because Thailand began to recognize the 
budget system after the United States. But nowadays, both Thailand and the United States 
have applied a budgeting model that fits their country. In budgeting, Thailand and the 
United States use the same deficit budgeting model. And the duration of the US fiscal year 
is the same as that of Thailand. is starting from Oct. 1 to Sept. 30 of the following year. 
Budget expenditure The No. 1 budget spending in the United States is security spending. 
But of Thailand is about creating equality and equality. Shows that in Thailand there are 
still quite high sequins. Therefore, it takes quite a lot of budget to develop this. Second, 
the US will focus on education. Emphasis on developing manpower for the country's 
development But Thailand spends second place in the budget for remediation and 
government management, indicating that Thailand's government management system has 
problems and needs to use this budget to deal with problems that arise. 

Keywords: budget, management finance 
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1.บทนำ 

หากจะกล่าวถึงความสำคัญและการมีอยู่ของงบประมาณแล้วนั้นคงจะนิยามได้ว่า งบประมาณ
แผ่นดินนั้นมีความเก่าแก่พอ ๆกับการมีอยู่ของรัฐบาล แต่ในยุคเก่าแก่ก่อนที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลเองกม็ี
การจัดทำงบประมาณเกิดขึ้นแล้วเช่นกัน เช่น การเกิดขึ้นของสภาของชนเผ่าต่าง ๆ ท่ีถูกจัดต้ังขึ้นมาโดยมี
วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อดูแลและจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนทรัพยากร การทำ
สงครามกับคนต่างเผ่า รวมไปถึงการจัดสรรและแบ่งปันทรัพยากรท่ีมีอยู่ของชนเผ่า กระบวนการเหล่านี้ถือ
ว่าเป็นการจัดทำงบประมาณเช่นกัน แต่เป็นกระบวนการจัดทำงบประมาณแบบหยาบ ๆ ไม่ใช่กระบวนการ
จัดทำงบประมาณท่ีมีข้ันตอนและกฎเกณฑ์ระบุชัดเจนอย่างเช่นในปัจจุบัน 

  ไพรัช ตระการศิรินนท์ (2544) กล่าวว่า การจัดทำงบประมาณในแบบปัจจุบันได้เกิดขึ้นเป็นครั้ง
แรกในประเทศอังกฤษ ในช่วงประมาณราวคริสต์ศตวรรษที่ 16-17 ซึ่งเป็นสมัยที่สภาผู้แทนราษฎรนั้น
ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก มีอำนาจและมีสิทธิที่จะอนุมัติรายได้และรายจ่ายของรัฐบาลซึ่งจะเห็นได้
ว่า การจัดทำงบประมาณในแบบปัจจุบันนั้นจะมีความสัมพันธ์กับวิวัฒนาการการปกครอง ประเทศอื่น ๆ 
ในแถบยุโรปได้เริ ่มมีการจัดทำงบประมาณอย่างจริงจังในคริสต์ศตวรรษที่ 18 และต่อมาได้มีการนำ
แบบอย่างของการจัดทำงบประมาณมาใช้ในบริหารและจัดการกับงบประมาณขึ้นในหลายประเทศ  

ไพรัช ตระการศิรินนท์ (2544) ได้กล่าวอีกว่า สำหรับประเทศไทยการจัดทำงบประมาณนั้น รัฐบาล
ได้เริ่มทำขึ้นก่อนและต่อมาได้ขยายขอบเขตไปถึงองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาและหน่วยงาน      
อื่น ๆ ท้ังของรัฐบาลและเอกชน ก่อนปี พ.ศ.2416 การงบประมาณไทยยังไม่มีระบบท่ีเป็นแบบแผนแน่นอน 
เงินท่ีเก็บได้จากประชาชนถือเป็นพระราชทรัพย์ของพระมหากษัตริย์ เงินส่วนพระองค์และเงินท่ีได้รับจาก
ราษฎรจึงมีการสะสมใช้ร่วมกัน ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการวางรากฐานด้านการคลังและการประมาณของ 
ประเทศขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2418 โดยให้มีหน่วยงานดูแลรายรับรายจ่ายของประมหากษัตริย์ และ
ของประเทศแยกจากกัน คือพระคลังข้างท่ี ดูแลเงินท่ีต้องจ่ายให้กับพระมหากษัตริย์ส่วนกรมพระคลังมหา
สมบัติเป็นผู้ดูแลเงินส่วนของแผ่นดิน ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.2499 รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงการบริหารการคลัง
และต้องการจัดต้ังหน่วยงาน ด้านงบประมาณขึ้นเป็นกรมและได้ขอความร่วมมือจากองค์การความร่วมมือ
ระหว่างระบบการคลังของประเทศไทย ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้เสนอรายงานว่าลักษณะของรูปแบบและวิธกีาร 
งบประมาณในขณะนั้นค่อนข้างล้าสมัย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของประเทศแสดงรายละเอียดด้วย
เอกสารเพียงฉบับเดียวควรปรับปร ุงระบบและวิธ ีการงบประมาณขึ ้นใหม่และควรยกฐานะของ
กองงบประมาณขึ้นเป็นกรมในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งต่อมาในยุคของคุณทักษิณ ชินวัตร ได้มีการ
เปลี ่ยนรูปแบบการจัดทำงบประมาณใหม่เพื ่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ ่งก็คือ ระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting : SPBB) 
และยังคงใช้การจัดงบประมาณในรูปแบบนี้มาจนถึงยุคปัจจุบัน 

สำหรับในประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลกเองก็มีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของงบประมาณรายจ่าย เพราะสังคมมี
การพัฒนาและเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นทุกวัน งบประมาณของประเทศจึงเป็นสิ่งที ่มีอิทธิพลต่อการ
เปล่ียนแปลงของระดับรายได้ และอัตราการว่างงานของประชากรในสังคมนั้น ๆ แต่ก็ยังมีปัญหาและความ
ยุ่งยากอยู่ท่ีว่าความพยามท่ีจะหาตัววัดผลว่าการจัดงบประมาณของประเทศได้ผลเพียงใดหรือไม่ เราไม่อาจ
ใช้ตัววัดตัวหนึ่งตัวใดเพียงตัวเดียวมาเป็นเครื่องชี้ขาดของผลของรายจ่ายสาธารณะได้อย่างเฉพาะเจาะจง 
ท้ังนี้ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ลักษณะของการจัดงบประมาณเป็นอย่างไร นโยบายงบประมาณ
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เป็นนโยบายแบบสมดุล ขาดดุล หรือเกินดุล เป็นต้น และแม้ว่างบประมาณจะเป็นเครื่องมือสำคัญของฝ่าย
บริหารในการวางแผนปฏิบัติงาน การควบคุมการบริหารงานของส่วนราชการต่าง ๆ ท้ังยังเป็นเครื่องมือของ
ฝ่ายนิติบัญญัติในการตรวจสอบควบคุมฝ่ายบริหารแล้วก็ตาม แต่ข้อมูลของงบประมาณยังมีประโยชน์ต่อ
การปรับปรุงเปล่ียนแปลงการกำหนดนโยบายการใช้จ่ายและการจัดเก็บรายได้ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นในอนาคต
อีกด้วย ดังนั้นรูปแบบการจัดงบประมาณจึงมีความสำคัญมาก เพราะหากใช้รูปแบบการจัดงบประมาณท่ีไม่
เหมาะสมกับประเทศอาจจะทำให้การจัดงบประมาณนั้นไม่มีประสิทธิภาพมากพอและทำให้เกิดการขาดดุล
ทางการเงิน หรือการบริหารงบประมาณมีความผิดพลาดขึ้นได้ 

หากเราจะกล่าวถึงประเทศที่เป็นประเทศมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจของโลกแล้วนั้น ในยุคนี้
อันดับหนึ่งก็คงหนีไม่พ้นประเทศจีน แต่ระบบการปกครองของประเทศจีนนั้นมิใช่การปกครองแบบระบอบ
ประชาธิปไตย จึงทำให้มีความแตกต่างในด้านการปกครอง จึงทำให้ผู ้จัดทำรู้สึกว่าไม่ได้ตอบโจทย์กับ
การศึกษาระบบงบประมาณ เพราะหากต้องการนำมาเปรียบแล้วระบบการปกครองที่แตกต่างกันไม่
สามารถที่เราจะนำระบบการจัดทำงบประมาณแบบของประเทศจีนมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับของประเทศ
ไทยได้ เพราะประเทศไทยเป็นประเทศท่ีปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย และหากจะกล่าวถึงประเทศท่ี
ทรงอำนาจและมีอิทธิพลด้านเศรษฐกิจมากที่สุดทางด้านของฝั่งประชาธิปไตยก็คือประเทศสหรัฐอเมริกา 
เพราะสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที ่มีระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่ที ่สุด และมีอำนาจทางเศรษฐกิจในด้าน
เทคโนโลยีมากท่ีสุดในโลก และเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาก็มีการขยายตัวในระดับสูงมาโดยตลอด ซึ่งการ
ที่ระบบเศรษฐกิจจะดีได้นั ้นประกอบไปด้วยปัจจัยหลายอย่าง และเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการที่ระบบ
เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาดีนั้นส่วนนึงมาจากการจัดทำงบประมาณของสหรัฐอเมริกาเองด้วยที่มีระบบ
การจัดทำงบประมาณที่ดีและมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ ซึ่งนี่เป็นสาเหตุหลักใน
การท่ีผู้วิจัยได้ทำการเลือกศึกษาระบบการงบประมาณของประเทศสหรัฐอเมริกา 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
(1) เพื่อศึกษารูปแบบของระบบงบประมาณท่ีประเทศไทยนำมาใช้ 
(2) เพื่อศึกษารูปแบบของระบบงบประมาณท่ีประเทศสหรัฐอเมริกานำมาใช้ 
(3) เพื่อศึกษาและปรียบเทียบรูปแบบงบประมาณของประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา 

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
(1) ทำให้ทราบถึงรูปแบบของงบประมาณท่ีประเทศไทยมาใช้นำมาใช้ในการจัดการกับงบประมาณ 
(2) ทำให้ทราบถึงรูปแบบของงบประมาณที่ประเทศสหรัฐอเมริกานำมาใช้ในการจัดการกับ

งบประมาณ  
(3) สามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลของการจัดการงบประมาณของประเทศไทยและประเทศ

สหรัฐอเมริกาได้ พร้อมท้ังวิเคราะห์ความแตกต่าง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบงบประมาณให้ดีมาก
ยิ่งขึ้น 

4. การทบทวนวรรณกรรม 
4.1 ประวัติความเป็นมา 
ไพรัช ตระการศิรินนท์ (2544) กล่าวว่า งบประมาณของรัฐบาลท่ีมีการจัดทำในรูปแบบท่ีใช้อยู่ใน

ปัจจุบันนี้ได้เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศอังกฤษในคริสตัศตวรรมท่ี 16 - 17 ถือได้ว่าเป็นยุคสมัยท่ีรุ่งเรือง
และประสบความสำเร็จของสภาผู้แทนราษฎร เพราะเป็นช่วงเวลาที่มีอิทธิพลในการใช้อำนาจอนุมัติ
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งบประมาณรายได้และรายจ่ายของรัฐบาล งบประมาณของรัฐบาลในรูปแบบนี้จะมีความสัมพันธ์กับความ
เป็นประชาธิปไตย ซึ่งประชาชนจำเป็นต้องรู้จักการใช้อำนาจในการควบคุมการหารายได้และการใช้ง่ายเงิน
ของรัฐบาล โดยเฉพาะการจัดเก็บภาษีอากรของรัฐบาล การนำภาษีอากรนั้นไปใช้จ่าย วัตถุประสงค์ในการ
ใช้จ่าย ตลอดจนความสมประโยชน์ในการนำเงินภาษีอากรที่จัดเก็บได้นั้นไปใช้จ่าย ซึ่งในปัจจุบันประเทศ
ต่าง ๆ ทั่วโลกล้วนมีการจัดทำงบประมาณของรัฐบาล วิธีการในการจัดทำงบประมาณในประเทศต่าง ๆ ก็
ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงให้มีความก้าวหน้าทันสมัยและเหมาะสมยิ่งขึ้นตามลำดับจนถึงปัจจุบัน 

4.2 ความหมายของงบประมาณ 
ไพศาล ชัยมงคล (2517) กล่าวว่า คำว่า งบประมาณ ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า "Budge!" มีท่ีมาจาก

ภาษาฝรั่งเศสโบราณว่า "Bougette" ตามรากศัพท์เดิมของคำว่า Budget ในประเทศอังกฤษ หมายถึง
กระเป๋าหรือถุงของรัฐบาล ซึ่งเสนาบดีคลังของกษัตริย์ใช้บรรจุเอกสารต่าง ๆ  ที่แสดงถึงความต้องการของ
ประเทศ และทรัพยากรที่มีอยู่ในการแถลงต่อรัฐสภา และต่อมาความหมายของคำว่า Budget ได้ค่อย ๆ
เปล่ียนจากตัวกระเป๋ามาเป็นเอกสารต่าง ๆ ท่ีบรรจุอยู่ในกระเป๋านั้น ' ในระยะต่อ ๆ มา ความหมายของคำ
ว่า Budget เปล่ียนแปลงไปได้หลายความหมายแล้วแต่จะให้ความหมายไปในลักษณะใดใน 3 ความหมาย
ดังนี้คือ. 1.งบประมาณในฐานะท่ีเป็นเครื่องมือของรัฐบาล 2.งบประมาณในฐานะท่ีเป็นเรื่องการเมือง และ 
3.งบประมาณในฐานะท่ีเป็นเอกสารแสดงความต้องการของรัฐบาลหรือหน่วยงาน 

1) งบประมาณในฐานะท่ีเป็นเครื่องมือของรัฐบาล พิจารณาความหมายนี้ได้ใน 2 กรณีคือ 
1.1) งบประมาณเป็นเครื่องมือทางการบริหารของประเทศ 
ในความหมายนี้ งบประมาณถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารประเทศทั้งในด้านการ

วางเผนและการควบคุมการบริหาร ความหมายนี่มีนักวิชาการให้ความหมายไว้หลายคน เช่น  
Thomas D. Lynch (1979) ให้ความหมายของงบประมาณในทัศนะนี้ว่า "งบประมาณ

เป็นแผนท่ีจัดทำขึ้นเพื่อให้ โครงการ (Program) ต่าง ๆ ท่ีกำหนดขึ้น มีการประมาณการทรัพยากร
ท่ีมีค่าและต้องการท่ีจะนำมาใช้ มีการเปรียบเทียบการกระทำในอดีตและส่ิงท่ีต้องการจะกระทำใน
อนาคต" 

 Burnstein & O'Hara (1979) ให้ความหมายของงบประมาณในทัศนะนี้ว่า "งบประมาณ
เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากเป็นเครื ่องมือที่จะทำให้แผนและนโยบายเปล่ียนเป็นการกระทำหรือ
กิจกรรม งบประมาณยังเป็นทั้งเทคนิค (nuts & bolts) ของนโยบายรัฐบาลและงบประมาณ
เปรียบเสมือนเช้ือเพลิงท่ีแจกจ่ายไปยังส่วนต่าง ๆ ของระบบ งบประมาณจึงเป็นเครื่องมือสำคัญท่ี
จะส่งผลให้การบริหารประเทศตามแผนงานและนโยบายของรัฐบาลเกิดการกระทำที่จะนำไปสู่
วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการบริหารงานได้ 

1.2) งบประมาณเป็นเครื่องมือทางการคลังของประเทศ 
งบประมาณจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคลังท่ีรัฐบาลใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมเศรษฐกิจ

ของประเทศ ความหมายนี้จะเป็นความหมายท่ีแคบกว่าความหมายแรก นักวิชาการแนวนี้ เช่น  
Frank P. Sherwood (1964) ให้ความหมายคำว่างบประมาณในทัศนะนี้ว่า งบประมาณคือแผน

เบ็ดเสร็จ ซึ่งแสดงออมาในรูปตัวเงิน แสดงโครงการดำเนินงานทั้งหมดในระยะเวลาหนึ่ง แผนนี้จะรวมถึง
การคาดประมาณการให้บริการ กิจกรรม โครงการ และค่าใช้จ่าย ตลอดจนทรัพยากรที่จำเป็นในการ
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สนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุตามแผน ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือการจัดเตรียม การอนุมัติ และการ
บริหาร 

Augustus B. Turbull (1970) ให้ความหมายคำว่างบประมาณในทัศนะนี้ว่า งบประมาณเป็น
แผนการเงินขององค์การที่กำหนดขึ้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการเงิน 
โดยเฉพาะ การวางแผนล่วงหน้าสำหรับการใช้จ่ายเงิน การบอกให้ทราบว่าจะวางแผนการใช้จ่ายเงินเป็น
จำนวนเท่าใด การกำหนดเวลาการใช้จ่ายเงิน การบอกจุดมุ่งหมายของการจ่ายเงินและการกำหนด
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

Eric Kohler (1956) ให้ทัศนะว่างบประมาณในความหมายทั่วไปหมายถึง แผนการคลังที่จะนำใช้
ในการควบคุมการปฏิบัติและต้องมีการประมาณการต้นทุนในอนาคต เขากล่าวว่า คลังนั้นต้องมีลักษณะ
เป็นระบบ เพื่อต้องการให้การใช้กำลังคน วัตถุประสงค์ และทรัพยากรอื่น ๆ เกิดอรรถประโยชน์ 

 2) งบประมาณในฐานะท่ีเป็นเรื่องทางการเมือง ท่ีมีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้คือ 
Jesse Burkhead (1959) ให้ความหมายคำว่างบประมาณในทัศนะนี้ว่า งบประมาณเป็นมากกว่า

แผนสำหรับการบริหารของภาครัฐบาล งบประมาณจะสะท้อนให้เห็นถึงการกระจายความสัมพันธ์ระหว่าง
อำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศ" และกล่าวว่า"งบประมาณคือแนวทางพิจารณา และ
ช่วงเวลาของงบประมาณ ซึ่งแสดงให้เห็นรูปแบบความรับผิดชอบท่ีช้ีให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของอำนาจทาง
การเมือง 

Aaron Wildavsky (1979) ให้ความหมายคำว่างบประมาณในทัศนะนี้ว่า งบประมาณเป็นเรื่อง
ของการเมืองท่ีเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร และอำนาจให้แก่กลุ่มการเมืองต่าง ๆ หากถือว่าการเมืองคือ
การขัดแย้งกันระหว่างผู้ที่ต้องการให้สิ่งที่ตนชอบ ปรากฎในนโขบายแห่งชาติ ผลของการขัดแย้งหรือต่อสู้
กันนั้นจะปรากฎในงบประมาณนั่นเอง งบประมาณจึงเป็นหัวใจของกระบวนการทางการเมือง ในแง่สัญญา
ทางการเมือง งบประมาณเป็นสัญญาระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหาร 

 3) งบประมาณในฐานะท่ีเป็นเอกตารแสดงความต้องการของรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐบาล 
Lee and Johnson (1977) ให้ความหมายคำว่างบประมาณในทัศนะนี้ว่า งบประมาณเป็นเอกสาร

หรือที่รวมของเอกสาร ซึ่งแสดงถึงฐานะทางการคลังขององค์การ รวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับรายรับ รายจ่าย 
กิจกรรมและเป้าประสงค์ หรือเป้าหมาย เอกสารงบประมาณเป็นผลผลิตขั้นสุดท้ายในขั้นการจัดเตรียม
งบประมาณ ซึ่งเอกสารจะประกอบด้วยการตัดสินใจของหน่วยงานต่าง ๆ งบประมาณอาจจะประกอบด้วย
เอกสาร 1 ช้ิน หรือมากกว่า 1 ช้ินก็ได้ ขณะท่ี Otto Eckstein (1967) ให้ความหมายคำว่า งบประมาณใน
ทัศนะนี้ว่าคือ คำกล่าวในรายละเอียดท่ีรัฐบาลคาดหวังว่าจะใช้จ่ายอะไรบ้างและสามารถหารายได้จากอะไร
ในระยะเวลา 1 ปี 

ความหมายโดยสรุปของคำว่างบประมาณจึงอาจสรุปได้ว่า งบประมาณหมายถึง เครื่องมืออย่าง
หนึ่งของรัฐบาลท่ีเป็นเอกสารแสดงถึงความต้องการของรัฐบาล หรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาล ซึ่งแสดง
ออกมาในลักษณะแผนทางการเงินและโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณหนึ่ง ๆ โคยที่รัฐบาลได้
สัญญาต่อรัฐสภาและประชาชนท่ีจะใช้เงินภายใด้เงื่อนไขท่ีได้ตกลงกันแล้ว 

ทั้งนี้งบประมาณแผ่นดินยังมีฐานะเป็นกฎหมายสำคัญของประเทศที่เสนอโดยฝ่ายบริหารหรือ
รัฐบาลต่อสภาหรือฝ่ายนิติบัญญัติ เพื่อให้ฝ่ายนิติบัญญัติพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วจึงเสนอต่อประมุข
ของประเทศ ในกรณีประเทศท่ีมีประมุขเป็นคนละคนกับผู้บริหาร เพื่อลงนามและประกาศใช้เป็นกฎหมาย
ต่อไป 
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4.3 หลักทฤษฎีงบประมาณ 
ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ (2528) ได้กล่าวเกี่ยวกับทฤษฎีงบประมาณและจำแนกไว้ดังนี้ 
1) หลักทฤษฎีงบประมาณเกินดุล คือ สำนักงบประมาณเสนอกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีท่ี 

น้อยกว่า วงเงินท่ีกระทรวงการคลังประมาณการรายรับของประเทศ (รายรับพื้นฐานคือการจัดเป็นภาษี) 
2) หลักทฤษฎีงบประมาณสมดุล คือ สำนักงบประมาณเสนอกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี ท่ี 

เท่ากับ วงเงินท่ีกระทรวงการคลังประมาณการรายรับของประเทศ 
3) หลักทฤษฎีงบประมาณขาดดุล คือ สำนักงบประมาณเสนอกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

ท่ีสูงกว่า วงเงินท่ีกระทรวงการคลังประมาณการรายรับของประเทศ 

4.4 รูปแบบงบประมาณ 
ไพรัช ตระการศิรินนท์ (2544) ได้กล่าวถึงการจำแนกรูปแบบของงบประมาณไว้ดังนี้ 
1) งบประมาณแบบแสดงรายการ (Line Item Budgeting) เป็นระบบงบประมาณที่เก่าแก่ที่สุด

และใช้กันอย่างแพร่หลาย เน้นสิ่งที ่จะใช้จ่ายมากกว่าเน้นงานที่ประสงค์จะทำ กล่าวคือ แสดงหมวด
ค่าใช้จ่ายท่ีจำเป็นในการดำเนินงานของส่วนราชการต่าง ๆ เช่น หมวดเงินเดือน หมวดค่าจ้างประจำ หมวด
ค่าตอบแทน หมวดค่าวัสดุและหมวดค่าครุภัณฑ์ เป็นต้น ในการจัดทำงบประมาณประจำปีก็ยึดจำนวนและ
รายละเอียดของงบประมาณปีที่ผ่านมา เป็นพื้นฐานในการประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับปีต่อไป ส่วนใหญ่
ผู้จัดทำงบประมาณต่างก็มุ่งหวังที่จะได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นทุกปี จึงพยายามประมาณการค่าใช้จ่ายให้
สูงขึ ้นกว่าปีก่อนเสมอ ทำให้ยอดงบประมาณในแต่ละปีขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้การจัดทำ
งบประมาณตามระบบนี้จะไม่สามารถทราบได้ว่ารายจ่ายต่าง ๆ นั้นจะอำนวยให้เกิดผลงานอะไรและเพียง
ใดบ้าง จึงทำให้ไม่สามารถใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือควบคุมการปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีกำหนดไว้ได้ 

 2) งบประมาณแบบแสดงผลงาน (Performance Budget) เป็นงบประมาณที ่ได้พัฒนาที่จะ
นำมาใช้แก้ไขจุดอ่อนของระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ โดยจะแสดงแผนงานของการใช้จ่ายต่าง ๆ 
ซึ่งจะคำนึงถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการใช้จ่ายของแต่ละแผนงานหรือโครงการสามารถใช้งบประมาณ
เป็นเครื่องมือในการควบคุมและตรวจสอบการทำงานของหน่ายงานในส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจท่ีได้รับ
งบประมาณว่าทำงานได้ผลหรือไม่ และประสิทธิภาพในการทำงานเป็นอย่างไร เช่น การสร้างถนนขนาดส่ี
ช่องทางจราจรจะต้องเสียค่าใช้จ่ายต่อกิโลเมตรเท่าใด เป็นต้นงบประมาณตามระบบนี้มีข้อดีอยู่ที่สามารถ
เชื่อมโยงจุดหมายปลายทางกับวิถีทางให้เห็นอย่างกว้างๆ โดยเน้นการกำหนดนโยบายประกอบในการทำ
งบประมาณประจำปีและในการพิจารณางบประมาณโดยส่วนรวมโครงการต่าง ๆ ต้องมีการแข่งขันซึ่งกัน
และกัน การวิเคราะห์ต้องนำนโยบายและโครงการต่าง ๆ มาเปรียบกันทั้งหมด ส่วนข้อเสียก็คือ ภาระใน
การคำนวณงบประมาณมีมากขึ้นการตกลงยินยอมซึ่งกันและกันระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ทำได้ยากมากขึ้น 
หลักเกณฑ์จะประกอบการตัดสินใจว่าจะจัดสรรงบประมาณอย่างไรจึงจะเหมาะสม ยังไม่มี  เนื่องจากขาด
ระบบบัญชีท่ีดี จึงไม่สามารถประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงบประมาณท่ีแน่นอนได้  

3) งบประมาณแบบแสดงแผนงาน (Planning  Budgeting) งบประมาณแบบแสดงแผนงานเป็น
รูปแบบงบประมาณท่ีเน้นความสำคัญในเรื่องประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรหรือเงินงบประมาณ การจัดทำ
งบประมาณแบบแสดงแผนงานจะมีการกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของแผนงานต่าง ๆ ไว้อย่าง
ชัดเจน โดยหน่วยงานที่ของบประมาณจะจัดโครงสร้างของแผนงาน หรืองานหรือโครงการขึ้นมาในแตล่ะ
แผนงานหรือโครงการจะแสดงค่าใช้จ่ายและผลที่จะได้รับจากแผนงานหรือโครงการดังกล่าวไว้ด้วยในการ
จัดสรรงบประมาณจะมีการวิเคราะห์การเลือกแผนงานหรือโครงการท่ีมีความเหมาะสมตามลำดับก่อนหลัง 
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ซึ่งจะทำให้การจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดทำงบประมาณนั้น จะมอบให้
กระทรวง ทบวง กรม เป็นผู้กำหนดแผนงาน สำนักงานจะไม่ควบคุมรายละเอียด แต่จะเป็นผู้อนุมัติเงิน
งบประมาณให้แก่แผนงานหรือโครงการที่เลือก และจะควบคุมตรวจสอบและประเมินผลงานของแต่ละ
แผนงานหรือโครงการว่าสามารถทำงานบรรลุเป้าหมายของแผนงานหรือโครงการอย่างไร 

4) งบประมาณแบบแผนงานโครงการ PPBS (Planning Programming  Budgeting 
System)  รูปแบบของงบประมาณโดยท่ัวไปมักจะทำในรูปแบบของแสดงรายการท่ีจะแสดงให้เห็นว่า
หน่วยงานแต่ละหน่วยได้รับเงนิงบประมาณเป็นจำนวนเท่าใด และใช้จ่ายในรายการใดบ้างซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อการควบคุมและการลงบัญชี อย่างไรก็ตาม ในด้านของการบริหารและการวางแผนจะไม่ค่อยได้รบั
ประโยชน์เท่าใดนัก ในการจัดทำงบประมาณเพื่อเน้นในด้านการบริหารและการวางแผน เพื่อให้การใช้
จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  ส่วนประกอบสำคัญของงบประมาณ
แบบ PPBS ได้แก่ 

(1)  การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ กล่าวคือ หน่วยงานท่ีของบประมาณจะต้อง
กำหนดวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายท่ีชัดแจ้งของโครงการหรือแผนงานท่ีจะทำ 

(2)  กำหนดแผนการทางด้านการเงิน หน่วยงานจะต้องกำหนดแผนการใช้จ่ายเงินในการ
ทำงานหรือการพัฒนาโครงการท่ีจะเกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคต 

(3) การวิเคราะห์การเลือกแผนการ หน่วยงานจะต้องทำการวิเคราะห์ทางเลือกและการใช้
จ่ายแบบต่าง ๆ ในการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
ในด้านการบริหารและประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรหรือเงินงบประมาณนั้น แนวคิดการจัดทำ

งบประมาณ PPBS นั้น เป็นรูปแบบท่ีดีท่ีสุดในหลักวิชาการทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์  อย่างไรก็ตามในด้าน
ของการปฏิบัติการจัดทำงบประมาณนั้นมีปัญหายุ่งยากมากมาย เช่น ในการตัดสินใจเลือกโครงการนั้น ก็
จะต้องเลือกท้ังโครงการ จะเลือกทำแต่เพียงส่วนใด ส่วนหนึ่งไม่ได้  ในด้านของการเลือกโครงการนั้น จะใช้
หลักเกณฑ์อะไรในการเลือกหรือจะจัดลำดับความสำคัญของแต่ละโครงการอย่างไร และมีการกำหนด
ขั้นตอนในการเลือกหรือการตัดสินใจอย่างไร ความยุ่งยากสลับซับซ้อนดังกล่าวทำให้เกิดข้อโต้แย้งมากมาย
ท้ังในด้านเศรษฐกิจและในด้านการเมือง 

5) งบประมาณจากฐานที่ศูนย์ (Zero-Based  Budgeting) เป็นระบบงบประมาณที่เปลี่ยนจาก
การมุ่งวิเคราะห์รายละเอียดของโครงการในระบบไม่มุ่งปรับดุลประโยชน์ของโปรแกรมต่าง ๆ  ที่มีเลือกซึ่ง
เป็นการจัดทำงบประมาณโดยไม่ได้คำนึงค่าใช้จ่ายเดิมในปีก่อน  ๆ แต่จะใช้ฐานที่ศูนย์เป็นหลักในการ
กำหนดค่าใช้จ่าย โดยการกำหนดให้หน่วยงานกำหนดชุดตัดสินใจ (Decision Package) และจัดลำดับ
ความสำคัญก่อนหลังของโครงการต่าง ๆ ในแต่ละโปรแกรมตั้งแต่สำคัญน้อยที่สุด สำคัญปานกลางและ
สำคัญมากที่สุดที่จะช่วยขยายโปรแกรมให้กว้างขวางขึ้น ชุดการตัดสินใจนี้เป็นลักษณะและการจัดทำท่ี
เสนอจากเบ้ืองล่างสู่เบื้องบน (Bottom-up) จัดทำขึ้นโดยเจ้าของโปรแกรมเสนอขึ้นไปควบคุมกับประมาณ
การค่าใช้จ่ายของโปรแกรมต่าง ๆ ทั้งหมด จึงเป็นการพิจารณางบประมาณทั้งหมดมากกว่าจะพิจารณา
เฉพาะส่วนท่ีเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นเท่านั้น 

6) ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  (Performance Based Budgeting : PBB) ประเทศไทย
ประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 เป็นต้นมา ส่งผลกระทบต่อการบริหารองค์กร
ภาครัฐและภาคเอกชน และการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างที่ไม่เคย เป็นมาก่อน ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยน
ระบบบริหารภาครัฐให้ไปสู่รูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่เน้นการทำงานโดยยึดผลลัพธ์เป็น
หลัก มีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่ายอย่างเป็นธรรม มีวิธีการทำงานที่มีความรวดเร็วและคล่องตัว มีความ
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โปร่งใสในการตัดสินใจ โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางเป็นเป้าหมายหลักในการปฏิรูป และผลักดันระบบ
งบประมาณของประเทศ ให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร
เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม เมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม 2542 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงระบบ
การจัดการงบประมาณเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  (Performance Based Budgeting : 
PBB)  โดยมีสาระสำคัญ คือเพื่อให้สามารถจัดสรรงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิผล มีความโปร่งใสและมี
ความเป็นธรรม ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานจึงเป็นระบบงบประมาณที่ให้ความสำคัญกับการ
กำหนดพันธกิจขององค์กร เป้าหมายและวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน งาน/โครงการ  อย่างเป็นระบบมี
การติดตามและประเมินผล เพื่อวัดผลสำเร็จของงานโดยการเช่ือมโยงการบริหารจัดการทรัพยากร การเงิน
และพัสดุ ที่สะท้อนให้เห็นผลสำเร็จของงานต่าง ๆ ภายใต้ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governace) ซึ่งลักษณะสำคัญของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  มีดังนี้ 

(1) เป็นระบบที่มุ่งเน้นผลผลิต (Output) มากกว่าทรัพยากรที่ใช้ (Input) และสามารถ
เช่ือมโยงผลลัพธ์ (Outcome) ท่ีเกิดขึ้นและสอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของรัฐบาล 

(2) เป็นการกำหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ท่ีครอบคลุมระยะเวลามากกว่า 1 ปีงบประมาณ 
(3) สนับสนุนการกระจายอำนาจจากหน่วยงานกลางสู่หน่วยปฏิบัติและส่งเสริมระบบการ

ตรวจสอบภายใน (Internal Control) และความรับผิดชอบ (Accountability) ของผู้บริหาร โดย
การสร้างระบบการรายงานผลการดำเนินงาน (Performance Reporting) เพื่อประโยชน์ในการ
วางแผนจัดสรรทรัพยากร และการควบคุมการปฏิบัติงานแทนกฎระเบียบต่าง ๆ 

(4) การว ัดผลการดำเน ินงาน  (Performance Reporting Measures) มีการกำหนด
ตัวชี้วัดการดำเนินงานมีหน่วยนับที่ชัดเจน การวัดผลการดำเนินงานต้องสมบูรณ์ ชัดเจน สามารถ
นำมาใช้จริงและเหมาะสมกับเวลา 

การดำเนินงานระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานจึงเป็นแนวทางท่ีครบวงจรต้ังแต่ การ
ว า ง แ ผ น  ก า ร จ ั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ  ก า ร จ ั ด ก า ร ท ี ่ เ น ้ น ผ ล ผ ล ิ ต  (Outputs) แ ล ะ
ผลลัพธ์  (Outcomes) ท่ีเกิดขึน้ โดยท่ีผลผลิตคือส่ิงของหรือบริการท่ีเป็นรูปธรรมหรือรับรู้ได้จาก
การดำเนินงานขององค์กรภาครัฐ ในขณะที่ผลลัพธ์ หมายถึงผลประโยชนที่ได้จากผลผลิตและ
ผลกระทบ (ท้ังเชิงบวกและ / หรือเชิงลบ) ท่ีมีต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อม 

ส ิ ่ ง ส ำค ัญ ใน กา รจ ั ด ทำ ง บ ปร ะ มาณแ บ บม ุ ่ ง เ น ้ น ผลง าน  ค ื อ  ก า ร ว ั ด ผล
ดำเนินงาน (Performance measures) โดยการกำหนดหน่วยวัดและประเมินผลการดำเนินงานท่ี
ชัดเจนสมบูรณ์ สามารถนำมาใช้ได้จริงและเหมาะสมกับเวลา โดยทั่วไปหน่วยในการวัดจะต้อง
ครอบคลุมท้ังปริมาณ คุณภาพ ประหยัดค่าใช้จ่าย มีประสิทธิผลและทันเวลาท่ีต้องการ ดังนั้นการ
จัดทำระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน จึงเป็นระบบที่จะทำให้รัฐบาลมั่นใจได้ว่า ผลผลิตท่ี
เกิดขึ้นมีความเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ และผลลัพธ์สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของรัฐบาล 
ผลผลิตที่ต้องการมีปริมาณ ราคา และคุณภาพเหมาะสมสอดคล้องกัน และประชาชนจะได้รับ
ผลประโยชน์ภายในเวลาท่ีกำหนด 

7)  ร ะบบงบประมาณแบบม ุ ่ ง เ น ้ นผลง านตามย ุ ทธศาสตร์  (Strategic Performance 
Based Budgeting: SPBB) ในปี พ.ศ.2544 รัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโท ดร .
ทักษิณ ชินวัตร ได้มีการปรับปรุงระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ไปสู่ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานตามยุทธศาสตร์ โดยแนวคิดและหลักการสำคัญ ดังนี้ 
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(1) การปรับปรุงให้รัฐบาลสามารถใช้วิธีการและกระบวนการงบประมาณให้เป็นเครื่องมือ
ในการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดผลสำเร็จตามนโยบายและให้เห็นผลท่ีประชาชนได้รับจากรัฐบาล 

(2) มุ่งเน้นให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

(3) การมอบความคล่องตัวในการจัดทำและบริหารงบประมาณให้กับผู ้ปฏิบัต ิ ใน
ขณะเดียวกันหน่วยปฏิบัต ิจะต้องแสดงถึงความร ับผิดชอบ  (Accountability) จากการนำ
งบประมาณไปใช้ให้เกิดผลงานตามยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน โดย
ผ่านระบบตรวจสอบผลการปฏิบัติงานแผนงานทางการท่ีรวดเร็ว ทันสมัย 

จากแนวคิดดังกล่าว นำไปสู่การออกแบบระบบและวิธีการงบประมาณที่มุ ่งเน้นผลงาน ตาม
ยุทธศาสตร์ โดยคำนึงถึงความสำเร็จของงานตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ มีการกระจายอำนาจ
และความรับผิดชอบในการวางแผนจัดการและบริหารงบประมาณแก่กระทรวง ทบวง และกรมต่าง ๆ    
โดยสามารถแสดงความรับผิดชอบของฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องออกเป็น 3 ระยะ  ได้แก่ 

(1) ระดับชาติ หรือ ระดับรัฐบาล แสดงความรับผิดชอบต่อความสำเร็จของเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ (Strategic Delivery Target) ซึ ่งใช้กำหนดยุทธศาสตร์ในการจัดสรร
งบประมาณประจำปีของประเทศ โดยข้อมูลดังกล่าวจะมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของรัฐบาล 

(2) ระดับกระทรวง หรือเรียกว่าระดับความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ของกระทรวง โดยมี
รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงรับผิดชอบต่อเป้าหมายแห่งความสำเร็จที่เรียกว่า เป้าหมายการให้บริการ
สาธารณะ (Service Delivery Target) ซึ ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในข้อตกลงการให้บริการ
สาธารณะ (Public Service Agreement-PSA) ที่จัดทำขึ้นระหว่างคณะรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีท่ี
เกี่ยวข้อง 

(3) ระดับกรมหรือระดับหน่วยปฏิบัติ โดยมีหัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบต่อความ สำเร็จ
ของผลผลิต (Outputs) ที่หน่วยงานนั้นรับผิดชอบในการดำเนินงาน ซึ่งผลผลิตดังกล่าวเป็น
องค์ประกอบสำคัญในข้อตกลงการจัดทำผลผลิต (Service Delivery Agreement–SDA) ที่จัดทำ
ขึ้นระหว่างรัฐมนตรีท่ีกำกับดูแลกับหัวหน้าหน่วยปฏิบัติ 

จากกลไกการแบ่งแยกอำนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังกล่าว จะเห็นว่าเจตนารมณ์ต้องการให้
เกิดการใช้ระบบถ่วงดุลความรับผิดชอบ กล่าวคือ รัฐสภาโดยฝ่ายนิติบัญญัติ ในฐานะตัวแทนของประชาชน
เจ้าของประเทศ มีหน้าท่ีดำเนินการตรวจสอบ ติดตามความสำเร็จหรือล้มเหลวของเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ระดับชาติที่รัฐบาล (ฝ่ายบริหารประเทศ) รับผิดชอบในขณะเดียวกันส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีหน้าท่ี
ให้บริการประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล ก็จะมีรัฐบาล (ผ่านรัฐมนตรีที่กำกับดูแล) เป็นผู้ติดตามและ
ตรวจสอบการดำเนินงาน ท้ังนี้ การท่ีจะบรรลุผลสำเร็จตามหลักการดังกล่าว ระบบและวิธีการงบประมาณ
ท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และต้ัง อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลท่ีครบถ้วนถือได้ว่าเป็นเงื่อนไขท่ีสำคัญท่ีจะช่วย
ให้กรอบหลักการดังกล่าวประสบผลสำเร็จ และองค์ประกอบที่สำคัญของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานตามยุทธศาสตร์ (SPBB) คือ มุ่งเน้นผลสำเร็จตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เน้นหลักการธรรมาภิ
บาล  การมอบอำนาจการบร ิหารจ ัดการงบประมาณ การเพ ิ ่มขอบเขตความครอบคลุมของ
งบประมาณ  และการจัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 
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5. วิธีการศึกษาวิจัย 
งานวิจัยชิ ้นนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีวิจัยแบบการศึกษาและ

วิเคราะห์ ข้อมูลจากเอกสารหรือการวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research) โดยทำการศึกษาค้นคว้า
และวิเคราะห์จากเอกสารทางวิชาการ เช่น หนังสือ บทความทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์และเอกสาร
อื่น ๆ  ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับงบประมาณของไทยและงบประมาณของประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อท่ีนำข้อมูล
ที่ได้รับมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบ เพื่อเป็นความรู้ และเป็นประโยชน์ให้กับบุคคลที่มีความสนใจและ
พัฒนาในด้านงบประมาณ 

6. แหล่งข้อมูลและการสืบค้นข้อมูล 
งานชิ้นนี้ได้ทำการสืบค้นข้อมูลที่ต้องการจากหลายแหล่งข้อมูลด้วยกัน ซึ่งในการค้นหางานวจัิยท่ี

เกี่ยวกับการศึกษารูปแบบการจัดงบประมาณของไทยและต่างประเทศ โดยใช้วิธีการสืบค้น ดังนี้ 
1) สืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ออนไลน์ในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระดับนานาชาติและ

ฐานข้อมูลในประเทศไทย ได้แก่ Springer, Thailiss 
2) สืบคันโดยใช้คำสำคัญ (Keyword) ท่ีกำหนดขึ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น งบประมาณ 

กระบวนการงบประมาณ, budget process 

7. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ การสืบค้นข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณของ

ประเทศไทยและการจัดทำงบประมาณของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยแบ่งตามขั้นตอนการดำเนินงานได้    
2 ข้ันตอน ได้แก่ ขั้นตอนท่ี 1 การคัดเลือกงานวิจัย และขั้นตอนท่ี 2 การสังเคราะห์และสกัดข้อมูล 

8. ผลการศึกษา  
8.1 ประเทศไทย 
1.วิวัฒนาการและประวัติความเป็นมา 

การงบประมาณของประเทศไทยก่อนปี พ.ศ.2418 อาจกล่าวได้ว่ายังไม่มีระเบียบแบบ
แผนท่ีรัดกุม และไม่ปรากฎหลักฐานการจัดทำงบประมาณอย่างเป็นสัดส่วน เงินท่ีเก็บจากราษฎร
ยังถือว่าเป็นพระราชทรัพย์ขององค์พระมหากษัตริย์ พระองค์จะทรงจับจ่ายใช้สอยเพียงใคเพื่อการ
ใดก็สุดแต่พระราชอัธยาศัย เงินส่วนพระองค์และเงินที่ได้รับจากราษฎรมีการเก็บสะสมและใช้
ร่วมกัน หลักการและวิธีการงบประมาณขณะนั้นอาจขังไม่มีความจำเป็นและยังไม่มีปรากฎชัดเจน 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 5 ได้ทรงปรับปรุงการบริหารราชการใหม่ โดย
ได้เริ่มมีการวางรากฐานด้านการคลังและการงบประมาณของประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดยในปี 
พ.ศ.2418 พระองค์ได้โปรดให้ตราพระราชบัญญัติกรมพระคลังมหาสมบัติ และกรมต่าง ๆ เพื่อทำ
หน้าที ่เบิกเงิน-ส่งเงิน และได้มีการแยกรายได้ของประเทศออกเป็น 2 ส่วนคือ รายได้ส่วน
พระมหากษัตริย์และรายได้ของแผ่นดิน ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 6 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2456 ซึ่งถือเป็นกฎหมาย
เกี่ยวกับวิธีการงบประมาณแผ่นดินครั้งแรกในประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งหน่วยราชการ
สำหรับทำการตรวจสอบเงินแผ่นดินขึ้นใหม่ เรียกว่า กรมตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อตรวจตราเจ้าหน้าท่ี
ต่าง ๆ ท่ีทำการเบิกจ่ายเงิน รักษาเงิน และเก็บเงินผลประโยชน์ของแผ่นดิน 
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ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำภายในประเทศ
ไทย งบประมาณรายจ่ายของประเทศอยู่ในภาวะฝืดเคือง ภายหลังเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.
2475 ประเทศไทยได้มีการปรับปรุงระบบงบประมาณในด้านวิธีการและหน่วยงาน โดยในด้าน
วิธีการได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2476 และปรับปรุงแบบของ
งบประมาณให้มีความทันสมัยมากขึ ้น ในด้านหน่วยงานงบประมาณได้มีการปฏิรูปองค์กร
รับผิดชอบเกี่ยวกับการงบประมาณท้ังองค์กรในส่วนกลางและองค์กรราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ปี พ.ศ.2502 รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสำนักนายกรัฐมนตรี 
และจัดตั้งสำนักงบประมาณขึ้นทำหน้าที่เกี่ยวกับการงบประมาณของประเทศ และได้ประกาศใช้
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการงบประมาณครั้ง
สำคัญเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ และการบริหารงบประมาณของประเทศไทย 

2. รูปแบบของงบประมาณไทย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2502-2524 ประเทศไทยมีการจัดสรรงบประมาณแบบแสดง

รายการ (Line-Item Budgeting) โดยเน้นการจัดทำงบประมาณท่ีแสดงการใช้จ่ายเงินเป็นรายการ
ตามวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงิน เป็นรูปแบบท่ีควบคุมรายการการใช้จ่ายตามท่ีกำหนดไว้ แม้ว่า
จะควบคุมการใช้จ่ายได้ดี แต่กระบวนการงบประมาณแบบแสดงรายการก็มีข้อจำกัดอยู่หลาย
ประการอาทิ ไม่มีความยืดหยุ่นและความคล่องตัวเท่าท่ีควร ไม่ได้เน้นในเรื่องของประสิทธิภาพการ
บริหารงาน และไม่ได้เน้นถึงผลสำเร็จของงานเท่าที่ควร เนื่องจากระบบงบประมาณแบบแสดง
รายการมีล ักษณะการจัดสรรงบประมาณตามหมวดรายจ่าย ทำให้ไม ่สามารถสะท้อนถึง
วัตถุประสงค์ของนโยบายของรัฐบาลอย่างชัดเจน และไม่สะท้อนให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่าง
ทรัพยากรที ่จัดสรรไปกับผลท่ีต้องการให้เกิดขึ้น รัฐบาลจึงมีข้อจำกัดในการใช้การ จัดสรร
งบประมาณเป็นเครื่องมือในการกำกับควบคุมให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามนโยบายท่ี
กำหนดไว้ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ.2525 สำนักงบประมาณจึงได้มีการ
ปรับปรุงระบบงบประมาณมาเป็นระบบงบประมาณแบบแผนงานผสมผสานกับระบบงบประมาณ
แบบแสดงรายการ หรือระบบงบประมาณแบบวางแผนแผนงาน (Planning-Programming-
Budgeting System : PPBS) นั่นเอง 

แต่การนำงบประมาณแบบวางแผนมาใช้ก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์การจัดทำงบประมาณของ
ประเทศไทยเท่าที่ควร ปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิรูประบบงบประมาณภายใด้ระบบพี่พีบีเป็นปัจจัย
กระตุ้นให้มีความพยายามท่ีจะปฏิรูประบบงบประมาณอีกเพื่อท่ีจะให้หน่วยราชการมีอิสระในการ
บริหารจัดการวงเงินงบประมาณของตนเองมากขึ้น โดยปรับวิธีการจัดสรรงบประมาณจากการ
จัดสรรตามคำของบประมาณใช้จ่ายของหน่วยราชการซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการใช้ง่าย มา
เป็นการจัดสรรงบประมาณที่อิงกับผลงานของหน่วยงานราชการวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้มี "โครงการนำร่อง" ในการนำระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
(Performance Based Budgeting)  มาทดลองใช้เพื ่อที่จะให้หน่วยงานราชการมีความยืดหยุ่น
และความคล่องตัวในการใช้ง่ายงบประมาณและในการปฏิบัติงานมากขึ้น แต่เนื่องจากความล่าช้า
ในการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณและการดำเนินโครงการนำร่องยังไม่สามารถดำเนินการ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้เป็นผลสำเร็จดังท่ีกล่าวข้างต้น รวมทั้งไม่สามารตอบสนองต่อนโยบาย
และเป้าหมายยุทธศาสตร์ของประเทศได้เท่าที่ควร ดังนั้นเพื่อให้หน่วยปฏิบัติมีความคล่องตัวใน
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การจัดทำและบริหารงบประมาณภายใด้ขอบเขตของความรับผิดชอบต่อการนำงบประมาณไปใช้
ให้เกิดผลงานตามยุทธศาสตร์ และตรงตามความต้องการของประชาชนด้วยความโปร่งใส รัฐบาล
ของคุณทักษิณ ชินวัตร ได้มีแนวนโยบายให้เร่งรัดงบการปฏิรูประบบงบประมาณ มาเป็นระบบการ
จ ัดทำงบประมาณแบบม ุ ่ ง เน ้นผลงานตามย ุทธศาสตร ์  (Stratcgic Performancc-Based 
Budgcting) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณ "สอคคล้องกับนโยบาย
และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ และส่งเสริมให้กระทรวง ทบวง กรมมึบทบาทในการ
ตัดสินใจมากขึ้น" เพื่อให้นโยบายการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลเป็นรูปธรรมและมีผลในการ
บังกับใช้อย่างจริงจัง จึงได้มีการยกร่าง พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณฉบับใหม่  

ระบบงบประมาณใหม่มีองค์ประกอบหลายประการที่มีความเกี่ยวพันและเชื่อมโยงกัน
เพื่อท่ีจะนำไปสู่ระบบการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพบประมาณใหม่จะต้องเริ่มจากการ
กำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับประเทศ เพื่อท่ีจะให้มีความชัดเจนว่าเป้าหมายในการใช้จ่าย
งบประมาณ โดยรวมคืออะไร เป้าหมายดังกล่าวจะสะท้อนแนวนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดไปจนถึงนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐธรรมนูญ และเมื่อมีการกำหนด
เป้าหมายระดับชาติที่ชัดเจนแล้ว กระทรวงจะแปลงเป้าหมายดังกล่าวมาเป็นกรอบในการจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์ของตนเองและมีการจัดทำข้อตกลงการให้บริการสาธารณะ (public service 
agreement หรือ PSA) ซึ่งเป็นดัชนีขี้วัดผลงานของกระทรวงที่จะใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ใน
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ข้อตกลงคังกล่าวเป็นสัญญาที่รัฐมนตรีให้กับนายรัฐมนตรีในฐานะ
ประธานคณะกรรมการนโยบายงบประมาณและหัวหน้ารัฐบาล PSA ของกระทรวงต่าง ๆ จะโยง
ไปถึงเป้าหมายย่อยของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวง เป็นลักษณะของ service delivery 
agrecment (SDA) เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าแต่ละหน่วยงานมีส่วนช่วยในการบรรลุเป้าหมาย 
PSA ของกระทรวงในส่วนไหนอย่างไร การที่กระทรวงและหน่วยงานในสังกัดมีเป้าหมายของ
ผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่ชัดเจนจะทำให้สำนักงบประมาณสามารถเห็นภาพท่ีชัดเจนขึ้นว่าหน่วยงานใด
มีส่วนช่วยให้บรรถุเป้าหมาขระดับชาติอย่างไร และอาจทำให้เห็นช่องว่างของงานบางส่วนสำหรับ
การบรรลุยุทธศาสตร์ในระดับประเทศ หรือเห็นความซ้ำซ้อนในการทำงานของกระทรวงต่าง ๆ ได้ 

3. สรุปรูปแบบงบประมาณของประเทศไทย 
การดำเนินนโยบายการคลังในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 เป็นต้น มาพบว่ารัฐบาลมี

ความจำเป็นที่จะต้องดำเนินนโยบายงบประมาณแบบขาดดุล โดยมีงบประมาณรายจ่ายมากกว่า
ประมาณการรายได้ซึ่งทำให้รัฐบาลต้องมีการ กู้เงินเพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องและเร่งการลงทุนใน โครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เนื่องจาก ในช่วงที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศยังมีข้อจำกัดจากอัตรา การใช้
กำลังการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่ยังไม่เต็มศักยภาพ ประกอบกับ สถานการณ์เศรษฐกิจโลก
ยังคงอยู่ในภาวะซบเซา โดยการดำเนินนโยบายงบ ประมาณแบบขาดดุลดังกล่าวเป็นการขาดดุล
สำหรับรายจ่ายเพื่อการลงทุน ซึ่ง การลงทุนภาครัฐจะช่วยส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนในภาพรวม
ของประเทศ ช่วยกระตุ้นและดึงดูดการลงทุนเพิ่มจากภาคเอกชนด้วย  ทั้งนี ้ภายใต้การดำเนิน
นโยบายการคลังในลักษณะดังกล่าวกระทรวง การคลังจะดำเนินการกู้เงินเพื่อให้สอดคล้องกับ
กระแสรายได้กระแสรายจ่าย ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ ภายใต้ต้นทุนและความเส่ียงท่ีเหมาะสม โดย
มีการ วางแผนการกู้เงินและบริหารเงินคงคลังร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อย่างสม่ำเสมอ
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เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและรอบคอบรัดกุมและ เป็นการดำเนินการภายใต้กรอบวินัย
การเงินการคลังตามกฎหมายทุกประการ 

ท้ังนี้กระทรวงการคลังได้มีการบริหารเงินคงคลังให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ เงินในแต่
ละช่วงเวลา โดยคำนึงถึงภาระดอกเบี้ยซึ่งเป็นต้นทุนในการเก็บรักษา เงินคงคลังท่ีไม่ควรจะมีมาก
เกินความจำเป็นซึ่งฐานะการคลังของรัฐบาลตาม ระบบกระแสเงินสดประจำปี 

4. ระยะเวลาและช่วงเวลาของการจัดทำงบประมาณ 
ประเทศไทยเคยเปลี่ยนแปลงวันเริ่มต้นปีงบประมาณอยู่หลายครั้งก่อนจะกลายมาเป็น

เดือนตุลาคมดังเช่นในปัจจุบัน สมัยก่อน กฎหมายว่าด้วยวิธ ีการงบประมาณเคยกำหนดให้
ปีงบประมาณเริ่มต้นในเดือนเมษายนและสิ้นสุดในเดือนมีนาคม ซึ่งตรงกับปีปฏิทินของไทยใน
ขณะนั้น ต่อมาในปี 2481 รัฐบาลเสนอให้แก้ไขกฎหมาย เปลี่ยนวันเริ่มต้นปีงบประมาณมาเป็น
เดือนตุลาคมและส้ินสุดในเดือนกันยายนแทน 

ทั้งนี ้ หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังใน
ขณะนั้นเสนอว่า การเปล่ียนแปลงวันเริ่มต้นปีงบประมาณเป็นไปด้วยเหตุผลเรื่องดินฟ้าอากาศเป็น
หลัก โดยยกเหตุผลสนับสนุนดังนี้ (1) งานก่อสร้างต่าง ๆ จะทำได้ในฤดูแล้ง คือตั้งแต่เดือน
ธันวาคมจนถึงเดือนมิถุนายน ถ้าปีงบประมาณเริ่มในเดือนเมษายน เจ้าหน้าที่ก็จะต้องคอยห่วง
เรื่องงบประมาณตลอดช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม (2) เดือนเมษายนเป็นเดือนที่หยุดราชการ 
ดังนั้นกว่าท่ีจังหวัดต่าง ๆ จะได้รับงบประมาณก็เลยไปถึงเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนท่ีเริ่มฤดูฝน
แล้ว ทำให้ทำงานต่าง ๆ ได้ลำบาก และ (3) เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเพาะปลูก 
ดังนั้นจึงควรรอให้เสร็จส้ินฤดูเก็บเกี่ยวก่อน เพื่อให้รัฐบาลสามารถคำนวณรายได้จากการเก็บภาษี
ได้ดีขึ ้นและในเดือนเมษายนเป็นเดือนที ่หยุดราชการ ดังนั ้นกว่าที ่จังหวัดต่าง ๆ จะได้รับ
งบประมาณก็เลยไปถึงเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนท่ีเริ่มฤดูฝนแล้ว ทำให้ทำงานต่าง ๆ ได้ลำบาก 
จนในท่ีสุดก็ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ซึ่งเป็นกฎหมายว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณที่มีบังคับใช้ กฎหมายฉบับนี้เปลี่ยนวันที่เริ่มต้นปีงบประมาณกลับมาเป็น
เดือนตุลาคม และส้ินสุดในเดือนกันยายน ดังเช่นกฎหมายในปี พ.ศ.2481 โดยจอมพลสฤษด์ิ ธนะ
รัชต์ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นให้เหตุผลในการเปล่ียนแปลงวันท่ีเริ่มต้นปีงบประมาณว่า เป็นเรื่อง
ของดินฟ้าอากาศเป็นหลักเช่นเดิม ท้ังนี้ ปีงบประมาณท่ีเริ่มต้นในเดือนตุลาคมนี้เริ่มใช้ครั้งแรกใน
ปีงบประมาณ 2505 หรือ 1 ตุลาคม 2504 เป็นต้นมา 

8.2 ประเทศสหรัฐอเมริกา  
1.ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการ 

งบประมาณแผ่นดิน หรืองบประมาณของรัฐบาลในประเทศต่าง ๆ มีพัฒนาการหลาย
รูปแบบ แต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกัน มีการทดลองนำรูปแบบ วิธีการ ในการจัดทำ การอนุมัติ 
การบริหาร และการติดตามควบคุมตลอดจนการประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยมี
แนวคิดและแนวปฏิบัติหลายรูปแบบในแต่ละยุกแต่ละสมัย และอาจแตกต่างกันในแนวปฏิบัติใน
แต่ละประเทศ ถึงแม้ในหลาย ๆ ประเทศ ส่วนใหญ่อาจจะอาศัยแนวคิดในกระบวนการงบประมาณ
เดียวกัน หรือแนวคิดที่เรียกชื่อจัดอยู่ในกลุ่มแนวคิดเดียวกันก็ตาม งบประมาณของรัฐบาลใน
ประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่มีว ิว ัฒนาการมาจากอิทธิพลของแนวคิดและรูปแบบวิธีการ
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งบประมาณของประเทศในทวีปยุโรปหรือประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะประเทศไทยเป็น
ประเทศหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดการงบประมาณส่วนใหญ่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา 
วิวัฒนาการของรูปแบบการงบประมาณแบบต่าง ๆ จากประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริกามีข้อ
ควรศึกษาโดย Nicholas Henry " ได้พิจารณาข้อแตกต่างบางประการของงบประมาณแบบต่าง ๆ 
ตามพัฒนาการของแนวคิดงบประมาณ 6 ระยะคือ.- 
 

ระยะท่ี 1 (ค.ศ. 1921-1939) เป็นงบประมาณแบบแสดงรายการ (Line Item) 
ระยะท่ี 2 (ค.ศ. 1939-1959) เป็นงบประมาณแบบแสดงผลงาน (Performance Budget) 
ระยะท่ี 3 (ค.ศ. 1960-1969) เป็นงบประมาณแบบเน้นการวางแผน (PPB) 
ระยะท่ี 4 (ค.ศ. 1970-1976) เป็นงบประมาณแบบเน้นจุดมุ่งหมาย (MBO) 
ระยะท่ี 5 (ค.ศ. 1977-1980) เป็นงบประมาณแบบฐานศูนย์ (ZBB) 
ระยะท่ี 6 (ค.ศ. 1981-ปัจจุบัน) เป็นงบประมาณการจัดการแบบการเมือง  
                                      (Political Management) 

2. รูปแบบงบประมาณของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ในกระบวนการทำงบประมาณของสหรัฐฯสามารถเขียนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณได้ 

3 รูปแบบคือ 
ร ูปแบบแรก ค ือ  ร ่ างพระราชบ ัญญ ัต ิ งบประมาณรายจ ่ายประจำป ี ( Regular 

Appropriations Bill) เป็นร่างพ.ร.บ.งบประมาณประจำปีระยะเวลา 12 เดือน ทั่ว ๆ ไปเหมือน
ของบ้านเรา โดยทั่วไป ถ้าพรรครัฐบาลครองเสียงข้างมากทั้งสองสภา ก็สามารถผ่านร่าง พ.ร.บ.
ลักษณะแบบนี้ได้ในครั้งเดียวอย่างไม่มีปัญหาอะไร 

รูปแบบที่สอง คือ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (Supplemental 
Appropriations Bill) คล้าย ๆ กับ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของเราอีกเช่นกัน แต่
กรณีของสหรัฐมักจะใช้กับเรื่องเร่งด่วน ฉุกเฉินเท่านั้น โดยเฉพาะกรณีที่เกี่ยวกับภัยพิบัติทา ง
ธรรมชาติ 

และรูปแบบสุดท้าย คือ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นงวด(Continuing 
Resolutions Bill) การใช้จ่ายงบประมาณลักษณะนี้เป็นแบบชั่วคราวเป็นงวด ๆ ไป โดยกำหนด
ระยะเวลาการใช้จ่ายที่ชัดเจน การใช้ร่าง พ.ร.บ.รูปแบบนี้มักเกิดขึ้นด้วยเงื่อนไขทางการเมือง 2 
อยา่ง คือ (1) พรรคฝ่ายรัฐบาลไม่ได้ครองเสียงข้างมากท้ังในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา (2) ท้ัง
สองพรรคไม่สามารถเจรจาต่อรองกัน เพื่อนำไปสู่ข้อตกลงร่วมกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ 

ยกตัวอย่าง สมัยประธานาธิบดีโอบามา (2009-2016)ในช่วงปี 2010-2011 เมื ่อพรรค
ฝ่ายรัฐบาลหรือเดโมแครตครองเสียงข้างมากเฉพาะใวุฒิสภา ขณะท่ีพรรครีพับลิกันครองเสียงข้าง
มากในสภาผู้แทนราษฎร รัฐบาลกลางสหรัฐก็เกือบต้องปิดตัวลง(Government Shutdown)หลาย
ครั้ง เพราะรัฐสภาไม่อนุมัติงบประมาณประจำปี 2011 ให้รัฐบาลกลางนำไปใช้จ่ายบริหารประเทศ 
(ระยะเวลาหนึ่งปีงบประมาณของสหรัฐนั้นเหมือนกับของประเทศไทย คือเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.-
30 ก.ย. ปีถัดไป) 

3. ระยะเวลาและช่วงเวลาของการจัดทำงบประมาณ 
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ตามข้อมูลของสำนักข่าวกรองกลางของสหรัฐอเมริกา (Central Intelligence Agency: 
CIA) ประเทศส่วนใหญ่กำหนดให้ปีงบประมาณตรงกับปีปฏิทิน อย่างไรก็ตาม หลายประเทศต่างมี
วันที่เริ่มต้นปีงบประมาณที่แตกต่างกันออกไป และแม้ประเทศที่เริ่มต้นปีงบประมาณในเดือน
เดียวกัน ก็อาจเป็นไปด้วยเหตุผลท่ีแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น สหรัฐอเมริกาท่ีเริ่มต้นปีงบประมาณใน
เดือนตุลาคมเหมือนไทย แต่เหตุผลนั ้นไม่ใช่เร ื ่องของดินฟ้าอากาศ หากแต่เป็นเรื ่องของ
กระบวนการทางรัฐสภา 

ก่อนปี ค.ศ. 1976 นั้น ปีงบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาเริ่มในเดือนกรกฎาคม 
และสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน การเปลี่ยนแปลงวันที่เริ่มต้นปีงบประมาณเกิดขึ้นภายหลังการออก
กฎหมายชื่อ Congressional Budget and Impoundment Control Act ในปี ค.ศ. 1974 ใน
สมัยประธานาธิบดีริชาร์ด นิกสัน สาเหตุหลักของการออกกฎหมายฉบับนี้คือการเพิ่มอำนาจของ
รัฐสภาในการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ หลังจากที่ประธานาธิบดีนิกสันปฏิเสธที่จะใช้จ่าย
งบประมาณตามที่รัฐสภาอนุมัติ (impoundment) โดยอ้างว่าการใช้จ่ายงบประมาณจะทำให้เกิด
ปัญหาเงินเฟ้อตามมา 

9. สรุปผลการศึกษา 
 9.1 ด้านวิวัฒนาการ 

วิวัฒนาการและการใช้รูปแบบของงบประมาณแบบต่าง ๆ ตามพัฒนาการของแนวคิดงบประมาณ
ของประเทศไทยไว้ 6 ระยะ คือ.- 

ระยะท่ี 1 (ค.ศ. 1875-1912) ยังไม่มีแบบแผนท่ีแน่นอน  
ระยะท่ี 2 (ค.ศ. 1913-1958) มีการจัดต้ังและใช้พระราชบัญญัติงบประมาณ 
ระยะท่ี 3 (ค.ศ. 1959-1981) เป็นงบประมาณแบบแสดงรายการ(Line Item) 
ระยะท่ี 4 (ค.ศ. 1982-1998) เป็นงบประมาณแบบแสดงผลงาน(Performance Budget) 
ระยะท่ี 5 (ค.ศ. 1999-2003) เป็นงบประมาณแบบเน้นการวางแผน(PPB) 
ระยะท่ี 6 (ค.ศ. 2004-ปัจจุบัน) เป็นงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (SPBB) 
 

 วิวัฒนาการและการใช้รูปแบบของงบประมาณแบบต่าง ๆ ตามพัฒนาการของแนวคิดงบประมาณ
ของประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถแบ่งได้ 6 ระยะ คือ.- 

ระยะท่ี 1 (ค.ศ. 1921-1939) เป็นงบประมาณแบบแสดงรายการ(Line Item) 
ระยะท่ี 2 (ค.ศ. 1939-1959) เป็นงบประมาณแบบแสดงผลงาน(Performance Budget) 
ระยะท่ี 3 (ค.ศ. 1960-1969) เป็นงบประมาณแบบเน้นการวางแผน(PPB) 
ระยะท่ี 4 (ค.ศ. 1970-1976) เป็นงบประมาณแบบเน้นจุดมุ่งหมาย (MBO) 
ระยะท่ี 5 (ค.ศ. 1977-1980) เป็นงบประมาณแบบฐานศูนย์ (ZBB) 
ระยะท่ี 6 (ค.ศ. 1981-ปัจจุบัน) เป็นงบประมาณการจัดการแบบการเมือง  
                                      (Political Management) 

จะเห็นได้ว่าประเทศไทยนั้นมีการใช้รูปแบบงบประมาณหลังประเทศสหรัฐอเมริกา และมีการ
เปลี ่ยนรูปแบบการใช้งบประมาณในระยะหลายรูปแบบในระยะเวลาเพียงไม่นาน ต่างจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่มีการปรับใช้รูปแบบงบประมาณมาหลากหลายรูปแบบตั้งแต่แรกเริ่ม จึงรู้ข้อดีและข้อด้อย
ของรูปแบบงบประมาณอย่างลึกซึ้งและละเอียดกว่า แต่สุดท้ายแล้วนั้นทั้ง 2 ประเทศก็เน้นใช้รูปแบบ
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งบประมาณในแบบประยุกต์ที่เข้ากับประเทศของตนเอง ประเทศไทยจะใช้รูปแบบงบประมาณแบบระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

9.2 ด้านระยะเวลา 
จากการศึกษา พบว่าระยะเวลาหนึ่งปีงบประมาณของสหรัฐนั้นเหมือนกับของประเทศไทย คือเริ่ม

ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.-30 ก.ย. ปีถัดไป เหตุผลที่ประเทศไทยเริ่มระยะเวลาจัดทำงบประมาณในช่วงเวลานั้น
เนื่องมาจากจากก่อสร้างของไทยท่ีต้องทำในฤดูแล้ง จึงปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกับกสรบริหารงบประมาณ 
เพื่อให้การเบิกจ่ายและดำเนินการสามารถแล้วเสร็จได้ในรอบงบประมาณนั้น ๆ แต่สำหรับประเทศ
สหรัฐอเมริกานั้นเหตุผลไม่ใช่เรื่องของดินฟ้าอากาศ หากแต่เป็นเรื่องของกระบวนการทางรัฐสภา  

9.3 ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ 
จากการศึกษา พบว่า การใช้จ่ายงบประมาณอันดับท่ี 1 ของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นการใช้จ่าย

ทางด้านความมั่นคง แต่ของประเทศไทยเป็นด้านการสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียม แสดงให้เห็น
ว่าในประเทศไทยนั้นยังมีการเลื ่อมล้ำที่ค่อนข้างสูง จึงต้องใช้งบประมาณเพื่อพัฒนาสิ่งนี้ค่อนข้างเยอะ 
อันดับท่ี 2 สหรัฐอเมริกาจะให้ความสำคัญทางด้านการศึกษา เน้นกำลังคนเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศ แต่
ประเทศไทยนั้นเน้นท่ีการจัดการภาครัฐ แสดงให้เห็นว่าการใช้งบส่วนนี้ในภาครัฐท่ีมากเกินไป ทำให้เราต้ัง
ข้อสงสัยได้ว่า การจัดการภาครัฐของไทยมีปัญหารึเปล่า 

9.4 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 สำนักงบประมาณของไทย เป็นหน่วยงานท่ีทำหน้าท่ีสนับสนุนข้อมูลเชิง วิชาการด้านงบประมาณ
ให้แก่ฝ่ายนิติบัญญัติโดยมีการดำเนินการศึกษา วิเคราะห์และวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริงสำหรับฝ่ายนิติ
บัญญัติซึ ่งสามารถนํามาประกอบการพิจารณาตรวจสอบการจัดทำงบประมาณ และ ติดตามการใช้
งบประมาณของฝ่ายบริหารตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย 
ตลอดจนข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา และข้อบังคับ การประชุม
รัฐสภา โดยสำนักงบประมาณของรัฐสภามีอำนาจหน้าที่ดังนี ้ 1. ดําเนินงานศึกษา วิเคราะห์และวิจัย
เกี่ยวกับสถานะทางด้านการเงิน การคลัง การงบประมาณ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
รวมทั้งการจัดทำรายงานประมาณการแนวโน้มทางด้านเศรษฐกิจ และงบประมาณของประเทศท้ังระยะส้ัน
และระยะยาว และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความประสงค์ของ สมาชิกรัฐสภา คณะกรรมาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร คณะกรรมาธิการวุฒิสภาท่ีเกี่ยวข้อง 2. ดําเนินงานศึกษา วิเคราะห์และวิจัย รวมทั้งการจัดทำ
ประมาณการรายได้ค่าใช้จ่ายที ่เป็น ผลกระทบจากพระราชบัญญัติด้านการเงิน การคลัง และร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เสนอต่อ สมาชิกรัฐสภา คณะกรรมาธิการท่ีเกี่ยวข้อง 3. ดําเนินงาน
วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้คำปรึกษา เสนอแนะ หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับ
กระบวนการงบประมาณของรัฐสภา หรือเรื่องที่คณะกรรมาธิการวิสามัญร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องหรือคณะอนุกรรมาธิการของสภา ผู้แทนราษฎร คณะอนุ
กรรมาธิการของวุฒิสภาดำเนินการศึกษา 4. ดําเนินงานจัดทำรายงานการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของฝ่ายบริหารเพื่อ เสนอต่อรัฐสภา คณะกรรมาธิการท่ีเกี่ยวข้อง 5. ดําเนินงานสนับสนุนข้อมูล
ด้านงบประมาณเพื่อประกอบการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา โดย การจัดทำฐานข้อมูลการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติประจำปีของรัฐสภา จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับข้อสังเกตของ คณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีและฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 6. ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์
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วิจัยในประเด็นเกี่ยวกับด้านการเงิน การคลัง สถานการณ์การเงิน ของประเทศ ผลกระทบจากการจัดสรร
งบประมาณของรัฐสภา หรือประเด็นท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีสมาชิกรัฐสภา คณะกรรมาธิการร้องขอ 7. ปฏิบัติงาน
อื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

สำนักงานวิเคราะห์และติดตามการใช้งบประมาณแห่งรัฐสภา (Congress Budget Office : CBO) 
มีฐานะเป็นหน่วยงานอิสระ และมีวัตถุประสงค์การจัดต้ังคือ เพื่อเป็นกลไกในการวิเคราะห์ การงบประมาณ 
การจัดทำงบประมาณของรัฐท่ีประธานาธิบดีเสนอต่อรัฐสภา ดังนั้น สำนักงานวิเคราะห์และติดตามการใช้
งบประมาณแห่งรัฐสภา มีหน้าที่ดังนี้ 1. การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและงบประมาณในอนาคตต่อรัฐสภา
ในระยะยาว 10 ปีข้างหน้า ทั้งในด้านรายรับและรายจ่าย 2. การวิเคราะห์ร่างงบประมาณที่เสนอโดย
ประธานาธิบดีเพื่อให้รัฐสภาสามารถนําไปพิจารณา เปรียบเทียบระหว่างร่างงบประมาณของประธานาธิบดี
กับร่างงบประมาณอื่น ๆ 3. การประมาณการรายจ่าย โดยการวิเคราะห์ผลกระทบด้านรายได้รายจ่าย 
รวมทั้งประเมิน กฎหมายท่ีกําหนดให้รัฐบาลดำเนินการว่าจะมีผลต่อการประมาณการค่าใช้จ่ายอย่างไร ท้ัง
ในระด ับร ัฐบาลกลาง  (Federal) ระด ับมลร ัฐ (State) และระด ับคณะผู ้บร ิหารชนเผ ่า (Tribal 
Government) 4. การจัดทำข้อเสนอทางเลือกงบประมาณ (Budget Option) ด้วยการจัดทำเอกสารท่ี
แสดงถึง ทางเลือกต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงบประมาณ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในด้านรายจ่ายและภาษี 
5. การจัดทำรายงานงบประมาณในอนาคต (Long–Term Budget Outlook) 6. รายงานการจัดสรร
งบประมาณท่ีไม่ได้รับการจัดสรรตามกฎหมายและทันกําหนดเวลา (Unauthorized Appropriation and 
Expiring Authorization) 7. รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบภายใต้กฎหมาย Unfunded Mandates 
Reform Act หรือ UMRA (Review of CBO’s Activities) 8. การศึกษาเชิงวิเคราะห์ตัวเลข (Analysis 
Studies) ซึ่งจะวิเคราะห์บางนโยบายหรือบาง โครงการเป็นการเฉพาะในประเด็นท่ีเกี่ยวกับงบประมาณโดย
การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและวิเคราะห์ประเด็นด้าน งบประมาณและเศรษฐกิจในเชิงลึก 

จากการศึกษาจะเห็นได้ว่า หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณของประเทศ
สหรัฐอเมริกาจะให้ความสำคัญกับการจัดทำงบประมาณในอนาคตด้วยซึ่งต่างกับของไทย ท่ีเน้นปฏิบัติตาม
งานท่ีได้รับมอบหมายตามแบบแผนซึ่งหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาจะมีความสอดคล้องกับลักษณะท่ีดีของ
งบประมาณ 

10. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
ในด้านของศาสตร์ในทางการบริหารนั้นได้มีการกันคิดและความพยายามท่ีจะให้การใช้งบประมาณ

ของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการนำระบบการตัดสินใจในการงบประมาณใหม่ ๆ  เข้ามา
เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ โดยมีเป้าหมายท่ีความคุ้มค่าของการใช้เงิน (Cost Efficiency 
และ Value for Money) ในอดีตที ่ผ ่านมาประเทศไทยเองก็ได้เปลี ่ยนแปลงระบบงบประมาณไป
หลากหลายรูปแบบตามยุคสมัยและตามเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนไป ซึ่งเมื่อมีความพยายามท่ีจะใช้ก็ช่วยให้เกิดผล
ในเชิงประสิทธิภาพในระดับองค์กรการบริหารอยู่บ้าง แต่ในระดับนโยบายตามแนวทางของรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายการคลังและการงบประมาณแล้ว ยังคงต้องสรรหาวิธีการจัดการงบประมาณให้มีความยืดหยุ่น 
ปรับเปล่ียนได้ และเหมาะสมกับสถาณการณ์มากกว่านี้ เพื่อท่ีประเทศจะได้พัฒนาและเจริญเติบโตได้อย่าง
รวดเร็วมากกว่านี้ 

 



322 
 

 
 

เอกสารอ้างอิง 
 

ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์. (2528). หลักการงบประมาณแผ่นดิน. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช. 
จันทิมา สุขุมาลชาติ. (2521). งบประมาณแผ่นดินแผนใหม่. วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต, 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
ณรงค์ สัจพันโรจน์. (2539). การจัดทำ อนุมัติ และบริหาร งบประมาณแผ่นดิน ทฤษฎีและปฏิบัติ.  

(พิมพ์ครั้งท่ี 7). กรุงเทพฯ : บริษัทบพิธการพิมพ์. 
ไพรัช ตระการศิรินนท์. (2544). งบประมาณแผ่นดิน. ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  
ไพศาล ชัยมงคล. (2517). งบประมาณแผ่นดิน: ทฤษฎีและปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2534). เอกสารการสอนชุดวิชา การคลังและงบประมาณ.  

หน่วยที่ 9-15. นนทบุรี : สำนักพิมพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
สุธ สิงห์เสน่ห์. (2527). การปรับปรุงงบประมาณของประเทศไทย. กรุงเทพฯ : ป.สัมพันธ์พาณิชย์. 
Erick L. Kohler. (1956). A Dictionary for Accounts. Englewood Cliffs, New Jersey:  

Prentice-Hall. 
Frank P. Sherwood. (1964). The Management Approach to Budgeting. Brussels:  

International Institute of Administrative Science.  
Jesse Burkhead. (1959). Government Budgeting. New York: John Wiley & Sons. 
Otto Eckstein. (1967). Public Finance. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall. 
Peacock, A.T. and Wiseman, J. (1961). The Growth of Public Expenditure in The  

United Kingdom. Princeton: Princeton University Press 
Robert, D., Lee, Jr. and Johnson, R.W. (1977). Public Budgeting System. Second  

Edition. Baltimore, Maryland: University Park Press. 
Samuel J. Burnstein and Patrick O'Hara. (1979). Public Administration: Organization.  

People and Public Policy. New York: Harper & Row. 
Thomas D. Lynch. (1979). Public Budgeting in America. New York: Prentice-Hall. 
Tumbull, A.B. (1970). Government Budgeting & PPBS: A Programmed  

Introduction. Massachusetts: Addison – Wesley.  
Wildavsky, A. (1979). The Politics of the Budgetary Process. Third Edition. Boston:  

Little. Brown and Company (Inc.). 
 
 



323 
 

 
 

แนวทางการบำบัดฟ้ืนฟูผู้กระทำผิดเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยที่เหมาะสม                                      
กับสังคมไทย 

 

Guidelines for Rehabilitation of Offenders to Prepare Before Release for Thai Society 

 

วชิรวิทย์  โพธิ์อุบล* 
Wachirawit  Pho-ubon 

 

บทคัดย่อ   

บทความชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถึงวิธีการ กฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการ
ฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2) เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการบำบัดฟื้นฟูผู้กระทำผิดที่เหมาะสมกับบริบท
ของสังคมไทย ทำการศึกษาข้อมูลด้วยการวิจัยเชิงเอกสาร ทบทวนวรรณกรรมทั้งในและต่างป ระเทศ   
คำแนะนำขององค์กรระหว่างประเทศ  นำมาวิเคราะห์กับแนวทางปัจจุบันของไทย   

 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ทฤษฎีการบำบัดฟื ้นฟูผู ้กระทำความผิด (Rehabilitation 
Theory) เป็นการลงโทษพร้อมกับแก้ไขฟื้นฟูสภาพจิตใจ ร่างกาย และสังคม คำแนะนำขององค์กรระหว่าง
ประเทศมีดังนี้ ประการแรกสังคมต้องให้โอกาสผู้พ้นโทษ ประการที่สองการมีที่ปรึกษาและการติดตามท่ี
เหมาะสม ด้านรูปแบบการดำเนินงานของต่างประเทศ พบว่าทุกประเทศที่ศึกษา มีหลักคิดพื้นฐาน
สอดคล้องกันคือไม่ต้องการให้บุคคลต้องเข้ารับโทษด้วยการคุมขัง  จึงพยายามใช้มาตรการทางเลือก        
อื่น ๆ ทดแทน สำหรับปัจจัยแห่งความสำเร็จคือด้านนโยบาย  ด้านเจ้าหน้าท่ี ด้านสภาพความเป็นอยู่  และ
ด้านการประเมินความต้องการของแต่ละบุคคล  แนวทางปัจจุบันของไทย  มีเกณฑ์ในการเข้ารับการบำบัด
ฟื้นฟูคือชั้นของนักโทษ และระยะเวลารับโทษ โดยมีข้อจำกัดเช่นงบประมาณ ความแอดอัดของสถานท่ี 
ทัศนคติของบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง  

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า รูปแบบการบำบัดฟื้นฟูผู้กระทำผิดท่ีเหมาะสมกับสังคมไทยได้แก่การ
มีใบรับรองความประพฤติ การลบประวัติอาชญากรรม การแก้ไขกฎหมายการประกอบอาชีพ การส่งเสริม
การจ้างงาน 
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Abstract 

 This article aims to 1) study the methods Laws and measures related to the 
rehabilitation of offenders 2) Recommend guidelines and measures for rehabilitation of 
offenders appropriate to the context of Thai society. Conducting data studies with 
documented research Review of both local and international literature. Recommendations 
of international organizations be analyzed with the current approach of Thailand. 
 From the literature review, it was found that offender rehabilitation theory is a 
punishment along with rehabilitation of the mind, body and society. The recommendations 
of international organizations are as follows: First, all sectors must provide opportunities for 
acquitted. Second, having proper mentoring and monitoring. In terms of operating patterns 
of foreign countries found that all countries studied there is a consistent basic idea of not 
wanting a person to be sentenced to prison. Therefore try to use other alternative measures 
instead For the success factor is policy. Staff in terms of living conditions and the 
assessment of individual needs.  Thailand's current approach the criteria for admission to 
rehabilitation are the class of prisoners. and period of punishment with limitations such as 
budget congestion of the place the attitude of the person involved 
 The results of the data analysis revealed that form of rehabilitation for offenders 
that is appropriate for Thai society is to have a certificate of conduct. Criminal Record 
Removal Occupational law amendments employment promotion. 
 

Keywords: punishment, rehabilitation 
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1. บทนำ 
 การอยู่ร่วมกันในสังคมจำเป็นต้องมีกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกัน เพื่อรักษาความสัมพันธ์  
สิทธิ และเสรีภาพระหว่างกัน เมื่อมีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามย่อมได้รับการลงโทษ ในอดีตการลงโทษ
ผู้กระทำผิด  มีวัตถุประสงค์เพื่อลงโทษผู้กระทำผิดให้หลาบจำและเป็นแบบอย่างให้แก่บุคคลอื่นมิให้ทำตาม 
การลงโทษจึงมีความรุนแรงและเด็ดขาด ต่อมาพัฒนาการของความคิดทางด้านทัณฑวิทยาได้เปล่ียนแปลง
ไป การลงโทษจากเดิมที่เป็นการลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทน (Retribution) ปรับเปลี่ยนมาเป็นการลงโทษ
เพื่อแก้ไขพฤติกรรม โดยมีการลงโทษควบคู่กันไปกับการพัฒนาพฤติกรรม หรือพฤตินิสัย เช่นการฝึกอาชีพ 
อย่างไรก็ตามแนวทางดังกล่าวมิได้บังคับใช้แก้ผู้ต้องขังทุกคน ในกรณีของประเทศไทย ต้องเป็นผู้ต้องขงัท่ี
อยู่ในเกณฑ์นักโทษช้ันดีเยี่ยม ดีมาก หรือดี (กรมราชทัณฑ์, 2563) เรือนจำหรือทัณฑสถานแต่ละแห่งได้มี
แนวทางการบำบัดฟื้นฟูท่ีแตกต่างกันออกไป เช่น การจัดโซนสำหรับการฝึกอาชีพ การให้การศึกษา  
เรือนจำโครงสร้างเบา และการสร้างนิคมราชทัณฑ์ (สมศักดิ์ เทพสุทิน, 2563) โดยมีการจัดสรรงบประมาณ
ให้ดำเนินการปีละ 2 ครั้ง สำหรับผู้ต้องขังที่มีโทษจำคุกเหลือ 6 เดือน ถึง 1 ปี มีทั้งการฟื้นฟูผู้กระทำผิด
ทั่วไปที่มีในเรือนจำและทัณฑสถานทุกแห่ง และผู้กระทำผิดที่มีแนวโน้มกระทำผิดซ้ำที่เรือนจำพิเศษ
กรุงเทพแห่งเดียว (กรมราชทัณฑ์, 2563) รูปแบบการบำบัดฟื้นฟูดังกล่าวเป็นการกำหนดนโยบายมาจาก
ส่วนกลาง จึงไม่มีความสอดคล้องยืดหยุ่นในบริบทของแต่ละเรือนจำหรือทัณฑสถาน รวมไปถึงข้อจำกัด    
อื ่น ๆ เช่นความแออัดของเรือนจำ การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ทัศนคติทั ้งของ
เจ้าหน้าท่ี และสังคมภายนอก ปัญหาในการปรับตัว การตีตราท้ังโดยสังคมและตนเอง (อรัญ สุวรรณบุบผา, 
2518;  สุพิชฌาย์  ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์ , 2558; ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด และทองใหญ่ อัยยะวรากูล, 
2564) 

  เกิดเป็นงานศึกษาชิ้นนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการทราบถึงแนวทางการบำบัดฟื้นฟูผู้กระทำ
ผิดที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย โดยมุ่งศึกษาถึงความเป็นมา ความสำคัญ 
ตลอดจนวิธีการและแนวทางการบำบัดฟื้นฟูท่ีประเทศต่าง ๆ ได้นำมาใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายของการบำบัด
ฟื้นฟูผู้กระทำผิดอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเสนอแนะถึงแนวทางและมาตรการที่สอดคล้องกับบริบท
ของสังคมไทย 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1.1 เพื่อศึกษาถึงวิธีการ กฎหมายและมาตรการท่ีเกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูผู้กระทำผิด 
1.2 เพื่อเสนอแนะแนวทางและมาตรการในการบำบัดฟื้นฟูผู้กระทำผิดท่ีสอดคล้องกับบริบทของ

สังคมไทย 
 
3. วิธีการศึกษา 
 ใช้วิธีการวิจัยเชิงเอกสาร โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสารทั้งในและต่างประเทศ จากแหล่งความรู้  
ต่าง ๆ ทั้งอินเตอร์เน็ต หนังสือ งานวิจัย งานศึกษา และวิทยานิพนธ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ถึงแนวทางการ
บำบัดฟื้นฟูผู ้กระทำผิดที่กำลังจะออกจากเรือนจำเพื่อดำเนินชีวิตเฉกเช่นบุคคลปกติ   รวมถึงมาตรการ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาต่อไป 
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4. กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

 
5. ทบทวนวรรณกรรม 

การลงโทษตามแนวคิดทัณฑวิทยา  
 การลงโทษต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีลักษณะท่ีแตกต่างกันไป แต่สามารถสรุปได้เป็นส่ีแนวทาง 
ดังนี้ (ไชยเจริญ สันติศิริ, 2502; ประเสริฐ เมฆมณี, 2523)   
 แนวทางแรก การลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทน (Retribution) 
 แนวทางท่ีสอง การลงโทษเพื่อข่มขู่ยับย้ังหรือป้องกัน  (Deterrence)  
 แนวทางท่ีสาม การลงโทษเพื่อเป็นการตัดผู้กระทำผิดออกจากสังคม (Incapacitation)  หรือ
การคุ้มครองสังคม (Social Protection)  
 การลงโทษทั้งสามแนวทางข้างต้นนั้นการลงโทษต้องรุนแรงและต้องเกิดขึ้นในทันที มิเช่นนั้นจะ
ส่งผลเพียงช่ัวคราว  เกิดการกระทำผิดซ้ำ ต้องมีการลงโทษอย่างต่อเนื่อง ไม่ควรมีการพักโทษ หรือรอการ
ลงโทษ เพราะจะเกิดพฤติกรรมบางอย่างขึ้น  เช่นการหลบหนี หรือการเลือกการกระทำผิด  เช่นผู้กระทำ

ทฤษฎีการบำบัดฟื้นฟผูู้กระทำผิด 
(Rehabilitation) 

คู่มือแนะนำขององค์การระหว่าง
ประเทศ 

แนวทางของต่างประเทศ 
- ข้อดี 
- ข้อจำกัด 
- คำแนะนำ 

 

แนวทางการบำบัดฟื้นฟูผู้กระทำความผิด 
ที่เหมาะสมกับประเทศไทย 

 
- รูปแบบ วิธีการ 
- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน  
   และแนวทางแก้ปัญหา  

แนวทางปัจจุบันของไทย 
(เสนอผ่านกรมราชทันฑ์) 

- ข้อดี 
- ข้อจำกัด 
- คำแนะนำ 
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ผิดเลือกท่ีจะขโมยส่ิงของแทนท่ีจะทำร้ายร่างกาย  เนื่องจากมีความรุนแรงของโทษท่ีได้รับน้อยกว่า  แต่ก็ยัง
เลือกกระทำผิดอยู่ดี    จึงเกิดเป็นแนวคิดการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟูขึ้น 
 แนวทางท่ีส่ี การลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟู (Rehabilitation) 
  
การลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟู (Rehabilitation) 
 การลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟูนั้นจะต้องรักษาสมดุลระหว่างการลงโทษกับการฟื้นฟูผู้กระทำผิด  (J.D. 
MCclean and J.C. Wood  อ้างถึงใน ผจงจิตต์ อธิคมนันทะ, 2529) นอกจากนั้นชื่อเรียกของการบำบัด
ฟื้นฟู มีช่ือเรียกที่แตกต่างกันไป แต่เนื้อหาสาระยังมีจุดเน้นสำคัญท่ีเหมือนกัน  เช่นการลงโทษเพื่อปรุงแต่ง
แก้ไขผู้กระทำผิด  (Punishment as a Means of Reformation) Raymond Saleilles อ้างถึงในอรัญ 
สุวรรณบุบผา (2518: 168) เสนอหลัก 3 R’s ในการปรุงแต่งแก้ไขผู้กระทำผิด ว่าหากจะปรุงแต่งผู้กระทำผิด
นั้นต้องดำเนินการไปพร้อม ๆ กันท้ังสามด้าน ได้แก่ 
 Resocialization การฟื้นฟูบูรณภาพทางสังคมของผู้กระทำผิด   
 Rehabilitation การฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตใจ และการแก้ไขฟื้นฟูปรงุแต่งจิตใจของผู้กระทำผิด
 Readjustment  การปรับสภาพของผู้กระทำผิด  
 
      ธวัชชัย ชัยวัฒน์ (2561) การลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟู(Rehabilitation) มุ ่งให้ผู ้กระทำผิดเคารพ
กฎหมาย กฎเกณฑ์ของสังคมเป็นสำคัญ จึงเป็นพื้นฐานก่อให้เกิดวิธีการปฏิบัติในแบบต่าง  ๆ แก่ผู้ต้องขัง
หรือนักโทษในเรือนจำที่ต้องจำคุกอยู่ เช่น การฝึกวิชาชีพ การให้การศึกษา และการให้การบำบัดทาง
การแพทย์และจิตวิทยา ควบคู่ไปกับการลงโทษ เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดให้กลับตัวเป็นคนดีต่อสังคม โดย
พื้นฐานจากความสำนึกผิด และความพร้อมในการอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข ประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได้ 

 ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน (2563) อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงโทษ และการฟื้นฟูผู้กระทำผดิไว้ดงันี้ 
 1.  หลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้กระทำผิดต้องประสบกับสิ่งที่ทำลายคุณลักษณะประจำตัว ให้ใช้วิธีการอื่น
แทนการลงโทษจำคุกระยะส้ัน  
 2.  การลงโทษต้องเหมาะสมกับการกระทำผิดเป็นรายบุคคล  
 3.  เมื่อผู้กระทำได้แก้ไขดีดังเดิมแล้วให้หยุดการลงโทษ และให้มีการปรับปรุงการลงโทษระหว่างท่ี
มีการคุมขัง 

 กรมคุมประพฤติจังหวัดชุมพร(2563)  การลงโทษพร้อมการบำบัดฟื้นฟูจะเน้นท่ีการศึกษาผู้กระทำ
ผิดเป็นรายบุคคลหรือการจำแนกลักษณะ  เพื่อหาสาเหตุของการกระทำผิดและแนวทางแก้ไข การค้นหา
ปัจจัยที ่เป็นสาเหตุของการกระทำผิด โดยพิจารณาทั ้งด้านพฤติกรรม(Behavior) อารมณ์ความร ู ้สึก 
(Emotion) ความคิดความเชื่อ(Cognitive) เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์จำแนกตามสภาพปัญหาและความ
ต้องการของผู้ต้องขังว่ามีสภาพปัญหา หรือความต้องการในด้านใด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและจัด
กิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูเพื ่อติดตามสอดส่อง ควบคุมดูแล เยียวยาแก้ไขและให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือให้
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการแต่ละราย  
 โดยการแก้ไขฟื้นฟูมีวัตถุประสงค์ท่ีสำคัญดังนี้ 
           1.  เพื่อเปล่ียนแปลงแก้ไขพฤติกรรมของผู้พ้นโทษให้เป็นไปในทางท่ีพึงปรารถนา 
            2.  เพื่อให้ผู้พ้นโทษสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพชีวิต 
            3.  เพื่อป้องกันมิให้ผู้พ้นโทษกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก 
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รูปแบบการประเมินความต้องการเพื่อออกแบบการบำบัดฟื้นฟู 
 การประเมินตามทฤษฎี RNR หรือตัวแบบความเสี่ยง ความต้องการ และการตอบสนอง (Risk 
principle, Need principle, Responsivity principle Model: RNR model)  เ พ ื ่ อ ก ำห น ดร ู ป แบ บ
ปรับปรุง พัฒนา เงื่อนไขต่าง ๆ ของผู้ต้องขังโดยพิจารณาจากความเส่ียง ความต้องการ เพื่อกำหนดรูปแบบ
ของกิจกรรม เงื่อนไข โดยควบคุมปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาพแวดล้อม เพื่อลดการกระทำผิดซ้ำ และ
ประเมินความสำเร็จจากผลตอบสนองของผู้กระทำผิด มีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นการบำบัดฟื้นฟูภายในจิตใจ  
โดยมีพื้นฐานของการประเมินที่ว่าพฤติกรรมทางอาญา ประเมินได้จากบุคลิกภาพ ซึ่ง  Andrews  และ 
James Bonta (1990)  ได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับทฤษฎี RNR  ไว้ว่าหลังจากประยุกต์ใช้  โมเดล RNR  
(Risk principle, Need principle, Responsivity principle Model) พบว่าลดการกระทำผิดซ้ำได้ถึงร้อย
ละ 35  โดยมีหลักการสำคัญดังนี้ 

1) หลักการความเส่ียง  
2) หลักความต้องการ เป็นการพิจารณาถึงความต้องการและความจำเป็นของบุคคลนั้น ในการ

เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟ ู
 เมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยง และความต้องการของแต่ละบุคคลแล้ว จะทราบถึงวิธีการ รูปแบบ 
ภายในเงื่อนไขต่าง ๆ แต่ละบุคคลพื้นฐานของการเลือกวิธีการแทรกแซงพฤติกรรมของผู้กระทำผิด  ท่ี
สามารถสร้างความเปลี ่ยนแปลงและสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู ้โดยมีพื ้นฐานทางความคิดที ่ว่า 
หลักการดังกล่าวเป็นหลักการที่สนับสนุนการปรับเปลี่ยนกระบวนการนึกคิดและการเรียนรู้ทางสังคมของ
ผู้กระทำผิดเพื่อลดความเส่ียงในการกระทำผิดซ้ำ 

3) หลักการตอบสนอง เป็นปฏิกิริยาของผู้กระทำผิดว่ามีการตอบสนองต่อการแก้ไขฟื้นฟู
อย่างไรซึง่เป็นส่ิงสำคัญของผู้ได้รับการฟื้นฟู  

   Steinberg and Chung, Little (2003 อ้างถึงใน สุพิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์ , 2558) อธิบาย
เพิ่มเติมว่าต้องมีการแทรกแซงในการช่วยเหลือนักโทษหรือผู้พ้นโทษอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการดูแลและพัฒนาด้านสุขภาพ กระบวนการคิด และการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ
สังคม เพื่อสร้างประสบการณ์ในการเติบโตให้กับเยาวชน นอกจากนั้นการแทรกแซงช่วยเหลือจะต้องปรับ
ให้เหมาะสมกับเยาวชนท่ีมีความจำเป็นด้านสุขภาพจิตหรือพัฒนาการท่ีล่าช้า และตรวจสอบผลการปฏิบัติ
จากพฤติกรรมที่ตอบสนอง เพื่อประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และปรับปรุงกิจกรรมที่แทรกแซงนั้น
ต่อไป  
  
แนวทางปัจจุบันของกรมราชทัณฑ์ไทย 
 แนวทางปัจจุบันของกรมราชทัณฑ์ไทย (กรมราชทัณฑ์, 2563)  มีดังนี้ 
 1. การเสริมสร้างทักษะเพื่อประกอบอาชีพ โดยผ่านกระบวนการภายในเรือนจำ ที่ เช่นทำขนม 
ช่างฝีมือหรือฝึกฝนอาชีพทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิทยากรหรือเจ้าหน้าท่ีนั้น มีท้ังเจ้าหน้าท่ีของเรือนจำ
เอง และบุคคลภายนอก ซึ่งแต่ละเรือนจำจะเป็นผู้รับผิดชอบในด้านค่าใช้จ่าย ดังนั้นการบริหารงานด้าน
งบประมาณในเรือนจำจึงมีความสำคัญมาก 
 2. การปล่อยตัว หรือพักโทษช่ัวคราว  มีสองรูปแบบคือ 

2.1 พักโทษแบบไม่มีเงือนไข มีหลักการที่ว่าหากผู้กระทำผิดที่มีความประพฤติดี ได้
กลับไปใช้ชีวิตในสังคมตามปกติ ย่อมส่งผลดีกับบุคคลนั้น ๆ อย่างไรก็ตามต้องมีมาตรการควบคุม 
เช่นห้ามกระทำผิดซ้ำ  หรือห้ามกระทำการผิดไปจากเงื่อนไขท่ีกำหนด  
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2.2  การนำกำไลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ประกอบการพักโทษ โดยมีท้ังการใส่ท่ีข้อมือและข้อ
เท้า  โดยจะมีศูนย์ควบคุม  มีเงื่อนไขประกอบการควบคุมตัว  เช่นห้ามออกนอกเขตจังหวัด หรือ
นอกเขตประเทศ เป็นต้น 

 3. บ้านกึ่งวิถี(half-way house) เป็นการจำลองสภาพความเป็นอยู่ก่อนและหลังเข้าเรือนจำ หรือ
ทัณฑสถาน โดยแบ่งเป็นบ้านกึ่งวิถีขาเข้า และขาออก 
 4. เรือนจำโครงสร้างเบา ทัณฑสถานแบบเปิด หรือเรือนจำชั่วคราว เป็นการสร้างเรือนจำหรือ
ทัณฑสถานชั่วคราว โดยรูปแบบที่นิยมใช้คือการสร้างจากตู้คอนเทรนเนอร์  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
ปล่อย  ปัจจุบันมีท้ังส้ิน 17 แห่งท่ัวประเทศ โดยมีขำจำกัดในด้านความพร้อมของแต่ละเรือนจำ ทัณฑสถาน
ในการก่อสร้างเรือนจำโครงสร้างเบา  ท้ังสถานท่ี งบประมาณ เป็นต้น 
 5. ทัณฑนิคม(Penal Colonies)หรือนิคมราชทัณฑ์ ซึ ่งในปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษามีการ
ก่อสร้างในหลายรูปแบบลักษณะคล้ายนิคมอุตสาหกรรม แต่เป็นนิคมอุตสาหกรรมที่นำผู้กระทำผิดที ่มี
ทักษะ ความรู้ ความสามารถเข้าไปทำงาน 
 
ปัญหาและอุปสรรคของการบำบัดฟื้นฟู 

สุพิชฌาย์  ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์ (2558) สรุปถึงปัญหาและอุปสรรคของการบำบัดฟื้นฟูผู้พ้นโทษไว้
ดังนี้      
 1. ผู้คุมยังมีแนวคิดต่อนักโทษว่าเป็นผู้กระทำผิด จึงต้องควบคุมอย่างเข้มงวด การให้ผู้คุมทำหน้าท่ี
บำบัดฟื้นฟูด้วย ส่งผลให้เกิดความสับสนในบทบาทระหว่างผู้ควบคุมและผู้บำบัด   
 2. สภาพและความหนาแน่นภายในเรือนจำ ส่งผลต่อประสิทธิผลต่อการบำบัดฟื้นฟูเป็นอย่างมาก   
 3. การตีตราจากตนเองและสังคม   
 4. นโยบายยังเป็นมาจากบนลงล่าง ควรให้ผู้กระทำการบำบัดฟื้นฟู มีส่วนร่วมในการกำหนด
นโยบายด้วย 
 5. ประเด็นด้านการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ ควรจัดให้แก่นักโทษทุกคนท่ีมีความ
สนใจ ไม่แยกแยะตามช้ันของนักโทษ ควรเปิดโอกาสให้มีการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด 
 6. ข้อจำกัดถึงการห้ามประกอบอาชีพบางประเภท  
 7. การไม่มีท่ีปรึกษาท่ีเหมาะสม และการไม่มีการติดตามท่ีใกล้ชิด จากหน่วยงานอื่นเช่นกลไก
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 กรกฎ ทองขะโชค และคณะ (2559) ศึกษาถึงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน 
โดยพบข้อจำกัดของการบำบัดฟื้นฟู ดังนี้ 
 ประการแรก ผู้กระทำผิดได้สูญเสียบุคลิกภาพของตนเองไปแล้ว โดยถูกหล่อหลอมและขัดเกลามา
เป็นเวลานาน 
 ประการที่สอง ขัดกับความรู้สึกของคนในสังคม ว่าผู้กระทำผิดไม่ควรได้มีการปฏิบัติที่ดีกว่าคน
ท่ัวไป 
 ประการที่สาม การบำบัดฟื้นฟูเหมาะสำหรับผู้กระทำความผิดบางประเภทเท่านั้น เช่นทำผิดครั้ง
แรก 
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 ประการที่สี่ การฟื้นฟูผู้กระทำผิด สามารถทำได้ในขณะที่อยู่ในเรือนจำเท่านั้น การสอดส่องดูแล
ความประพฤติหลังจากพ้นความรับผิดชอบของกรมราชทัณฑ์ไปแล้วนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือและการ
บูรณการของทุกภาคส่วน เช่นกลไกการดูแลในชุมชน เป็นต้น 
 ประการท่ีห้า ผู้กระทำผิดเป็นผู้มีมลทิน เมื่อกลับเข้าสังคมมักจะไม่ได้รับการยอมรับ 
 
 ดารุนัย แจ่งใจ (2546) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการและความคาดหวังในการดำเนิน
ชีวิตก่อนและหลังปลดปล่อยของผู้ต้องขังหญิงท่ีกระทำผิดในคดี พ.ร.บ. เสพติดให้โทษ ผลการศึกษาพบว่า  
ผู้ต้องขังหญิงท่ีกระทำผิดในคดีพระราชบัญญัติสารเสพติดให้โทษ มีความต้องการและความคาดหวังในการ
ดำเนินชีวิตก่อนปลดปล่อย  ดังนี้คือ ต้องการให้มีการฝึกวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่งเป็นการเฉพาะ การให้ทัณฑ
สถานจัดหางาน และแจ้งจัดหางานให้ต้องการใบรับรองความประพฤติ ส่วนความต้องการหลังปล่อยไดแ้ก่
การได้รับความรักจากครอบครัว คนรัก การได้รับยอมรับ การต้อนรับจากชุมชุนที่อยู่อาศัย การต้องการ
กำลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไป 
 วีระชัย เพ็ชรครุฑ (2549) ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนา และการดำเนินการเตรียมความพร้อม
ก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขัง ณ เรือนจำกลางกำแพงเพชร ผลการศึกษาพบปัญหาในด้านการดำเนินงาน คือ เรือนจำ
ขาดนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ในการสัมภาษณ์และจัดกลุ่มผู้ต้องขัง ขาดสถานท่ีเป็นเอกเทศในการจัด
กิจกรรมและงบประมาณไม่เพียงพอ  เรือนจำจึงมีความต้องการให้นักสังคมสงเคราะห์  นักจิตวิทยาและ
สถานท่ีท่ีเป็นเอกเทศในการจัดกิจกรรม แนวทางในการพัฒนาการดำเนินงาน คือขอบุคลากรผู้เช่ียวชาญใน
การจัดกิจกรรมจากกรมราชทัณฑ์ จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวของกับการจัดกิจกรรม จัดหาสถานท่ีท่ี
เหมาะสมในการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ให้ผู ้ต้องขังเห็นประโยชน์ในการขอรับคำปรึกษาและขอ
งบประมาณเพิ่มจากกรมราชทัณฑ์ 
 ธวัชชัย ชัยวัฒน์ (2561)  ได้ทำการศึกษาเรื่องมาตรการเชิงรุกในงานราชทัณฑ์ ได้เสนอแนะถึง
มาตรการในระดับนโยบาย (กระทรวงยุติธรรม)  และระดับเรือนจำ ดังนี้ 
 ระดับนโยบาย โดยกระทรวงยุติธรรม 
 1. ควรมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน โดยกำหนด
เป้าหมายและกิจกรรมในระยะส้ัน กลาง และยาว  
 2. กระทรวงยุติธรรม ควรมอบหมายให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัด เข้ามามีบทบาทหลัก ในการ
ช่วยเหลือผู้พ้นโทษ  
 3. กระทรวงยุติธรรมควรผลักดันให้เกิดองค์กรในการสงเคราะห์ผู ้กระทำผิดภหลังพ้นโทษ ให้
เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม ซึ่งทำได้ทั้งในลักษณะขององค์การมหาชน  หรือหน่วยบริการรูปแบบพิเศษเพื่อเป็น
หน่วยงานหลักในการรับผิดชอบการดูแลผู้กระทำผิดของ กระทรวงยุติธรรมท้ังระบบ 
 4. การนำมาตรการทางเลือกอื่นแทนการจำคุก (Alternative to Imprisonment)  
 5. ควรมีการพิจารณาออกกฎหมาย เพื่อให้อำนาจหน่วยงานทั้งหน่วยงานรัฐและ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการติดตามผู้พ้นโทษโดยเฉพาะการพ้นโทษปกติว่าประสบความสำเร็จ ในการมีงานทำกลับสู่
สังคมโดยไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  
 ระดับเรือนจำ ทัณฑสถาน 
 1. กำหนดให้เรือนจำดำเนินการ “งานราชทัณฑ์เชิงสมานฉันท์” ในรูปแบบผู้ต้องขัง กับสังคม และ
ระหว่างผู้ต้องขังกับเหยื่อ เพื่อสร้างการยอมรับผู้ต้องขังและการให้โอกาสผู้พ้นโทษ และสร้างความเชื่อมั่น
ในภารกิจของกรมราชทัณฑ์ 
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 2. กรมราชทัณฑ์ควรจะมีการประเมินระดับความเสี่ยงในการกระทำผิดซ้ำ (Recidivism Risk 
Assessment)  
 3. ศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ (CARE  
 4. ในระดับเรือนจำ ผู้บัญชาการเรือนจำ/ผู้อำนวยการทัณฑสถาน ต้องให้ความสำคัญ ในการสร้าง
เครือข่ายการมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน  
 5.  เช่ือมประสานรอยต่อ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ต้องขังกับผู้นำชุมชน  
 6. กรมราชทัณฑ์ ควรกำหนดให้การจัดเก็บข้อมูลผู้ต้องขังในระบบคอมพิวเตอร์  (Computer 
Based)  
 
งานศึกษาและงานวิจัยของต่างประเทศ 
 Center for justice and reconciliation at prison fellowship international ศึกษาเรื ่อง 10 
กุญแจสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้กระทำผิดในการกลับคืนสู่สังคม แบ่งการเตรียมความพร้อม
ให้กับผู้กระทำผิดในการกลับคืนสู่สังคม เป็น 4 หมวด ได้แก่ (Centre for justice and reconciliation, 
2020)   
       
หมวดท่ี 1  การสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงถาวร 
 การออกจากเรือนจำจำเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี ท้ังจากครอบครัว เพื่อน สังคม และคนท่ีรัก  
ประกอบไปด้วย 3 กุญแจหลักคือ  
 กุญแจท่ี 1 การค้นหาท่ีปรึกษา 
  การค้นหาอาสาสมัคร หรือสมาชิกในครอบครัวท่ีจะทำหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา  ให้คำแนะนำ 
หรือให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ 
 กุญแจท่ี 2 การรวมครอบครัวอีกครั้ง 
  การสร้างและปรับปรุงความสัมพันธ์ของนักโทษและครอบครัวโดยคู่มือนี้ให้คำแนะนำถึง
การเข้าเย่ียม ท้ังแบบตัวต่อตัว หรือผ่านโทรศัพท์ ท้ังแต่อยู่ในเรือนจำ 
 กุญแจท่ี 3 ด้านชุมชน 
  ต้องสร้างความเช่ือใจ และมั่นใจ ของชุมชนท่ีมีต่อผู้พ้นโทษ  
หมวด 2  การใช้ชีวิตแบบเอาตัวรอดได้ 
 หมวดนี้ให้ความสำคัญกับการปรับตัวในการใช้ชีวิตภายนอก  มี 4 กุญแจสำคัญ คือ  
 กุญแจท่ี 4 การวางแผนล่วงหน้า 
  การวางแผนการดำเนินชีวิตของนักโทษ  โดยเฉพาะใน 24 ช่ัวโมงแรก หลังจาก พ้นโทษ 
ท้ังการเดินทาง ท่ีพัก อาหาร และเส้ือผ้า  ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
 กุญแจท่ี 5 การค้นหาทรัพยากร 
  เป็นการหาแหล่งงานเพื่อรองรับให้กับผู้พ้นโทษ 
 กุญแจท่ี 6 หลีกเล่ียงปัญหา 
  เป็นปัญหาหลาย ๆ ด้าน โดยครอบครัว เพื่อน หรือคนใกล้ชิด ต้องมีส่วนช่วยในการ
 ดำเนินชีวิตของผู้พ้นโทษ 
 กุญแจท่ี 7 ค้นหาความช่วยเหลือ 
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 ค้นหาความต้องการว่าผู้พ้นโทษ ต้องการความช่วยเหลือในด้านใดบ้าง ท้ังการฝึกอบรม
เพิ่มเติม  การบำบัดรักษาอาการทางจิต  การใช้ยา และเงื่อนไขทางการแพทย์อื่น ๆ 
 

หมวดท่ี 3 การเป็นสมาชิกของสังคม มี 2 กุญแจ คือ 
 ส่ิงท่ีสำคัญคือการทำความเข้าใจกับอดีตและสร้างอนาคตท่ีดี 
 กุญแจท่ี 8 ทำการแก้ไข 
  แก้ไขและสร้างความสัมพันธ์ที่เสียหายข้ึนใหม่ 
 กุญแจท่ี 9 รับใช้ผู้อื่น 

โดยความร่วมมือกับทุกภาคส่วน  อาสาสมัครกับพลเมืองหรือองค์กรการกุศล องค์กรต่าง ๆ ช่วย
สร้างอดีตนักโทษ ความสัมพันธ์เชิงบวกพัฒนาทุกวัน กิจวัตรและเรียนรู้ทักษะทางการตลาด 
หมวดท่ี 4  การประเมิน 
 กุญแจท่ี 10 ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผู้พ้นโทษ มีรายละเอียดดังนี้  
 ระบุจุดแข็งส่วนตัวของนักโทษเช่นการศึกษาประวัติการทำงานและทักษะ พิจารณาความสมัพันธ์
ต่าง ๆ เช่น ความสัมพันธ์ในครอบครัว เครือข่ายทางสังคม วุฒิภาวะทางปัญญาและความคิด พรสวรรค์ท่ี
ไม่ได้รับการพัฒนา และทบทวนความต้องการเพื่อการรักษา และต่อยอดส่ิงท่ีดี เพื่อช่วยนักโทษเตรียมแผน
กลับคืนสู่สังคม 
 Curt T. Griffiths (2007) ศึกษาในบร ิบทของประเทศแคนนาดา ในบทความThe Social 
Reintegration of Offenders and Crime Prevention ผลการศึกษาพบว่า การรวมตัวทางสังคมมีผลต่อ
ผู้กระทำผิด และการป้องกันอาชญากรรมในอนาคต การค้นหา และกำหนดปัจจัยเส่ียงของแต่ละบุคคล เช่น
การอาจใช้ยาเสพติด ปัญหาการว่างงาน หลังจากหาปัจจัยเสี่ยงของแต่ละคน แล้วเข้าไปแทรกแซงปัจจัย
เส่ียงนั้น เช่นการแทรกแซง ด้านสังคม โดยสร้างการรวมตัวในชุมชุน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว 
 Anouk Q. Bosma. (2020)  ศึกษาเปรียบเทียบ การรักษา และการควบคุมภายในเรือนจำใน
บ ทคว าม  Recidivism after a Prison-Based Treatment Program: a Comparison Between a 
Treatment and Control Group Using Proportional Weighting Within Strata  ผลการศึกษาพบว่า 
การรักษา โดยค้นหาปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการก่ออาชญากรรมครั้งนี้ และพยากรณ์การก่ออาชญากรรมใน
อนาคต  เพื่อแทรกแซงพฤติกรรมเส่ียงนั้น  ช่วยลดการก่ออาชญากรรมซ้ำได้ดีกว่าการควบคุมท่ีเข้มงวด 
 โดยมีสมมติฐานว่าการจำคุกมีผลกระทบด้านลบต่อผู้กระทำผิดโดยโทษจำคุกที่ยาวทำให้ได้รับ
อันตรายเพิ่มขึ้นเพราะผู้ต้องขังจะเรียนรู้ในสิ่งท่ีผิด เกิดปัญหาครอบครัว ปัญหาด้านอาชีพและปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ นำเสนอแนวคิด The Prevention of Recidivism Program(POR)เพื่อป้องกันผู้กระทำผิดซ้ำ 
 

4. ผลการศึกษา 
 การดำเนินการบำบัดฟื้นฟูผู้กระทำผิด ท่ีประเทศต่าง ๆ ใช้ มีดังนี้ 

(1) ประเทศฝรั่งเศส     
 ในระยะเวลา 7 ปี หากผู้พ้นโทษไม่ทำผิดซ้ำ และให้ความร่วมมือในการติดตามประเมินผลของ
เจ้าหน้าท่ี สามารถใช้เป็นเงื่อนไข ประกอบการขอลบทะเบียนประวัติอาชญากร เพื่อเป็นแรงจูงใจ ให้ผู้พ้น
โทษกลับตัวก ับใจไม่กระทำผิดซ ้ำ  (J.Hamonet-Torny, 2013; Corinne Rostaing, Céline Béraud, 
Claire de Galembert, 2018) และปัจจัยท่ีส่งผลสำเร็จ Corinne Rostaing, Céline Béraud, Claire de 
Galembert (2018)  แนะนำว่าต้องมีการให้เงินทุนสนับสนุนหลังพ้นโทษ และการดำเนินการที่สำเร็จตอ้ง

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877065713000250#!
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ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม และไม่นานเกินไป (TIMES, SUNDAY TIMES, 2013)  ต้องบำบัดในด้ายกายภาพ และ
อารมณ์ โดยแนะนำว่าจะต้องมีสถานท่ีในการบำบัดฟื้นฟูเฉพาะ โดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ เช่น การบำบัดผู้ติด
ยาเสพติด ผู้กระทำผิดท่ีเป็นเด็ก    
 ในฝรั่งเศสจะแยกการคุมขังเป็น 2 ระบบ คือ สถานที่คุมขังบุคคลที่อยู่ระหว่างการต่อสู้คดีซึ่งตอ้ง
สันนิษฐานว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์ หรือหากตัดสินแล้วก็เป็นกลุ่มท่ีมีโทษเบา กับอีกแบบคือเรือนจำเต็มรูปแบบ
สำหรับคุมขังผู ้ได้รับโทษหนัก และในฝรั่งเศสมีนักโทษถึง 83% ที่มีโทษไม่ถึง 1 ปี โดยสถานคุมขังจะมี
คุณภาพชีวิตที่ดีและกฎระเบียบที่ผ่อนปรนกว่าเรือนจำมาก ผู้ต้องขังมีทีวีดูตลอด และสามารถแต่งตัวได้
ตามสะดวก สามารถพูดคุยกันได้ตามปกติ  ในปัจจุบันฝรั่งเศสจำคุกได้สูงสุดเพียง 30 ปี ไม่มีโทษตลอดชีวิต 
และยังมีการลงโทษอีกอย่างเรียกว่าการลงโทษท่ีปลอดภัย ผู้ท่ีมีปัญหาทางจิตเมื่ออยู่ในเรือนจำออกมาแล้ว
จะอยู่ในพื้นท่ีปลอดภัย แต่ยังไม่ใช่สังคมวงกว้างนัก 
สิทธิที่แนะนำหรับนักโทษ 
 1) สิทธิความเป็นส่วนตัว ควรเย่ียมกับครอบครัวอย่างเป็นส่วนตัว การเขียนจดหมายเจ้าหน้าท่ีต้อง
ไม่อ่าน สิทธิของครอบครัวเป็นสิทธิหลักท่ีไม่ควรปฏิเสธ 
  2) สิทธิในการแสดงออก แม้แต่การวิเคราะห์สภาพในเรือนจำ 
  3) เสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ดูทีวี อ่านหนังสือพิมพ์ การใช้คอมพิวเตอร์   
 4) สิทธิเลือกตั้ง  และเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะให้นักการเมืองสนใจปัญหาของเรือนจำ 
 

(2) ประเทศเนเธอร์แลนด์  
 BBC News (2020) ไทยประเทศเนเธอร์แลนด์พยายามใช้วิธีอื ่นแทนการจำคุก เช่น  ติดกำไล
อิเล็กทรอนิกส์  โดยมีข้อจำกัดต่าง ๆ หรือการใช้มาตรการทางการปกครอง การให้ทำงานบริการสังคม   
การเข้ารับการบำบัดถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดพฤติกรรมนั้นขึ้น เช่นบำบัดยาเสพติด เข้าหลักสูตรบริหารความ
โกรธ การให้คำปรึกษาด้านการเงิน สำหรับผู้มีปัญหาหนี้สินหากต้องคุมขัง  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นในกรณีของ
บุคคลท่ีมีอันตรายต่อบุคคลอื่น แต่ก็ให้อิสระกับนักโทษเป็นอย่างมาก เช่น มีการพักผ่อนในสวน มีห้องสมุด  
มีโรงยิม  มีห้องครัวสำหรับประกอบอาหารได้ 
 Siam Rehab (2020) อธิบายว่าในประเทศเนเธอร์แลนด์ มีการบำบัดฟื้นฟูโดยแบ่งเป็นศูนย์ต่าง ๆ
ดังนี้เช่น ศูนย์Bi-polar ศูนย์บำบัดความเครียด ศูนย์บำบัดอารมณ์หมดไฟในการทำงาน ศูนย์บำบัดผู้ติด
แอลกอฮอล์ ศูนย์บำบัดผู้ติดสารเสพติด ศูนย์บำบัดระบบประสาทและสมอง 
 

(3) ประเทศนอร์เวย์   
 Christina Sterbenz (ออนไลน์, 2014) อธิบายว่าประเทศนอร์เวย์มีการเก็บภาษีในอัตราท่ีสูง จึงมี
งบประมาณสำหรับการดำเนินการบำบัดฟื ้นฟูผู ้กระทำผิดอย่างมีประสิทธิภาพ จากสถิติพบว่าเกิด
อาชญากรรมซ้ำเพียง ร้อยละ20-25 โดยมีพื้นฐานของการลงโทษว่าต้องการเพียงแค่ขจัดเสรีภาพ ก็น่าจะ
เพียงพอแล้ว จึงพยายามไม่ให้ผู้กระทำผิดเข้าเรือนจำโดยไม่จำเป็น จึงใช้มาตรการทางเลือกอื่น ๆ เช่น การ
ใช้กลไกของชุมชนในกระบวนการยุติธรรมชุมชน เรือนจำ ทัณฑสถานของนอร์เวย์จึงมีปริมาณนักโทษท่ีน้อย 
 ปัจจัยของความสำเร็จนั้น  มีหลายประการได้แก่ ทัศนคติ และการปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีต่อนักโทษ  
และเจ้าหน้าที่ มีการสอบด้านทั่วไป และภาษาต่างประเทศ  การเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย สร้าง
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักโทษเปิดโอกาสให้ชุมชน และครอบครัวเข้าเย่ียม ทุก 3 เดือน  โดยสามารถพักค้างแรม
กับนักโทษได้ 
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 สภาพแวดล้อมในเรือนจำสภาพในห้องพัก มีโต๊ะ และซ่อนกล้องวงจรปิดไว้ ให้ดำเนินชีวิตเฉกเช่น
ภายนอกเรือนจำ ทัณฑสถานทุกประการ ตัวอย่างกิจกรรมเช่น มีสตูดิโอบันทึกเสียง มีการฝึกอาชีพผา่นอู่
ซ่อมรถ   ฝึกด้านจิตใจ ผ่านโยคะ สามารถไปเลือกตั้งได้ 

(4) ประเทศญี่ปุ่น  
 ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด และ ทองใหญ่ อัยยะวรากูล (2558) อธิบาบว่าวัตถุประสงค์ที่สำคัญ
อย่างแท้จริงท่ีญี่ปุ่นเน้นย้ำคือ การสำนึกตัวให้กลับมาเป็นคนดี โดยหากเป็นการกระทำผิดในครั้งแรกและไม่
ร้ายแรง  ตำรวจ หรือหากคดีขึ้นสู่ชั้นศาล แล้วศาลพิจารณาถึงสาเหตุที่แท้จริงแล้ว ก็มักจะปล่อยตัวไป   
ยกเว้นคดีลักทรัพย์ ซึ่งถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง  หากต้องโทษ และเข้าไปในเรือนจำแล้วจะต้องถูกคุมขัง
อย่างเข้มงวด   เฉกเช่นค่ายทหาร มีกฎระเบียบที่ชัดเจน รวมไปถึงการขังเดี่ยว การไม่อนุญาตให้ยืน หรือ
เดินวนในห้องขังเด่ียว การห้ามส่ือสารกับคนอื่น การห้ามออกกำลังกาย การลดอาหาร การห้ามเขียน  ห้าม
อ่านหนังสือ ถึงแม้ว่าจะมีส่ิงอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ีครบครัน ท้ังสภาพแวดล้อมท่ีดี เรือนจำท่ีสะอาด  
จำนวนท่ีไม่แออัด นอกจากการใช้ชีวิตภายใต้การควบคุมดูแลอย่างเข้มงวด นักโทษแต่ละคนยังต้องทำงาน
ประจำวันตามที่ได้รับมอบหมาย บางคนอาจได้ผลิตสินค้าที่จะถูกส่งไปจำหน่ายนอกเรือนจำ กลายเป็น
โอกาสสร้างรายได้ 
 เลิศพร อุดมพงษ์ (2562) แนวคิดการลงโทษของประเทศญี่ปุ่นมีลักษณะคล้ายกับประเทศไทย  คือ
จำคุกเพื่อจำกัดสิทธิและเสรีภาพ แต่สำหรับบุคคลท่ีกำลังจะพ้นโทษและผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ จะถูกบำบัด
ฟื้นฟูสภาพจิตใจ ร่างกายและสังคม ผ่านเรือนจำท่ีมีไว้เพื่อการบำบัดฟื้นฟูโดยเฉพาะ ซึ่งบริหารโดยเอกชน 
โดยในปี 2562 มีจำนวนทั้งสิ ้น 4 แห่ง ซึ ่ง เปรียบเสมือนเรือนจำต้นแบบ โดยประกอบไปด้วย Mine 
Rehabilitation Program Center กับ Kitsugawa  Rehabilitation Program Center ซึ่งผู้ได้รับสัมปทาน
คือ Secom Group และ Shimane Asahi Rehabilitation Program Center กับHarima Rehabilitation 
Program Center  ซึ่งบริหารงานโดย Obayashi (ALSOK) Group ได้มีการเริ่มเป็นแบบสร้างบริหารและ
ส่งมอบเมื่อสิ ้นสุดสัมปทานจะตกเป็นของรัฐในปัจจุบันมีการเริ ่มแล้ว จำนวน 4 แห่ง โดยแบ่งผู ้ได้รั บ
สัมปทาน เป็น 2 บริษัท  เป็นการลงทุนแบบ PFI  ซึ่งเอกชนจะเป็นผู้ลงทุนในด้านงบประมาณ และองค์
ความรู้ท่ีเช่ียวชาญในการก่อสร้าง การบำรุงรักษา และการบริหารจัดการหน่วยงานของรัฐ สุดท้ายจะส่งมอง
การบริหารโดยรัฐเมือสิ้นสุดสัญญา  เรียกตัวแบบนี้ว่า สร้าง-บริหาร-ส่งมอบ หรือ BOT (Build-Operate-
Transfer)  ซึ่งเป็นตัวแบบหนึ่งของการลงทุนแบบ หรือPPPโดยการดำเนินงานในระบบ PFI นี้ เอกชนจะรับ
ดูแลในส่วนของ งานบริการความปลอดภัย  งานควบคุมตรวจตราผู้ต้องขัง งานฝึกอาชีพ การดูแลสิทธิ
ผู้ต้องขัง งานตรวจสุขภาพ แต่ในส่วนของงานที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะ หรือการบังคับใช้กฎหมาย จะ
เป็นภาครัฐในการดำเนินการ เช่นการปฏิบัติทางราชทัณฑ์ งานควบคุมความรุนแรง การใช้อาวุธ การใช้
กุญแจมือ การกำจัดสิทธิต่าง ๆ การประเมินโทษ หรือการอนุญาตปล่อยตัว นอกจากส่ีแห่งข้างต้นแล้ว ยังมี
ศูนย์ฟื้นฟูจิตใจ  With Hiroshima ณ เมืองฮิโรชิ ซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีผู้ได้รับการปล่อยตัวจาก เรือนจำอาศัยอยู่
ก่อนกลับไปใช้ชีวิตในชุมชน 

 กล่าวได้ว่าเอกชนยังดำเนินการในส่วนที่เกี ่ยวข้องกับการบำบัดฟื้นฟู  แต่การใช้กฎหมายการ
ควบคุมนักโทษ ยังเป็นหน้าท่ีของรัฐ   
  

(5) ประเทศสิงคโปร์  
 นัทธี จิตสว่าง(ออนไลน์, 2563) อธิบายว่าสิงคโปร์เป็นประเทศหนึ่งท่ีประสบความสำเร็จในการส่ง
ผู้ต้องขังกลับสู่สังคม เนื่องด้วยมีระบบการฟื้นฟูดูแลและการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยจากเรือนจำท่ี
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เข้มข้นภายใต้การกำกับดูแลโดยกรมราชทัณฑ์และมีองค์กรเอกชน SCORE เข้ามาทำหน้าท่ีดูแลเรื่องการฝึก
วิชาชีพภายในเรือนจำ การจัดหาวัตถุดิบ และการตลาด รวมไปถึงการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของ
ผู้ต้องขังหลังพ้นโทษโดยความร่วมมือของหน่วยงานในภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม การผลักดันค่านิยมการสร้างการยอมรับและให้โอกาสในการกลับมาใช้ชีวิตในสังคมหลัง
พ้นโทษผ่านโครงการต่าง ๆ ด้วยระบบที่มีการเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดเครือข่ายความ
ร่วมมือท่ีเข้มแข็งและเป็นกำลังสำคัญในการส่งตัวผู้ต้องขังกลับสู่สังคมของราชทัณฑ์สิงคโปร์ได้อย่างดีเยี่ยม
ส่งผลให้สถิติการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังท่ีถูกปล่อยตัวออกไปครบ 3 ปี ลดลงจากร้อยละ26.5 ในปี 2014 
เป็นร้อยละ 25.9 ในป ี2015  
 โปรแกรมการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยของเรือนจำในสิงคโปร์ มีทั้งโปรแกรมพื้นฐานสำหรับ
นักโทษทุกคนเช่น โปรแกรมการศึกษา โปรแกรมการฝึกอาชีพ โปรแกรมการฝึกทักษะในการทำงาน
โปรแกรมพัฒนาพฤตินิสัย นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมเฉพาะของแต่ละบุคคลโดยปรับตามปัจจัยต่าง ๆ ท้ังฐาน
ความผิด จำนวนโทษ หรือตามความต้องการของผู้ต้องขัง ตัวอย่างโปรแกรมเฉพาะ เช่น โปรแกรมเตรียม
ความพร้อม 10 เดือนสำหรับนักโทษท่ีมีระดับความเส่ียงสูง โปรแกรมบำบัดสำหรับผู้ต้องขังยาเสพติด เป็น
ต้น 

(6) ประเทศออสเตรเลีย 
 นาย John Raui รัฐมนตรีสำนักงานอัยการของรัฐบาลรัฐเซาท์ออสเตรเลีย เปล่ียนแปลงระบบการ
ลงโทษผู้กระทำผิดคดีฉ้อโกง ด้วยการยึดทรัพย์และ/หรือให้เป็นบุคคลล้มละลายระยะยาวแทน  เพื่อ
แก้ปัญหาจำนวนห้องขังไม่เพียงพอ โดยพิจารณากักขังเฉพาะผู้กระทำผิดท่ีเป็นอันตรายต่อชุมชน เป็นการ
ใช้มาตรการทางเพ่งทดแทนความผิดอาญา การจองจำในที่พักอาศัย โดยพิจารณาหาทางเลือกให้กับผู้
พิพากษาในการกำหนดโทษสำหรับคดีที่ผู้กระทำผิดจะไม่ก่อเหตุร้ายแรงต่อคนในชุมชนด้วยโทษจองจำ
ภายในท่ีพักอาศัย การใช้กำไลข้อเท้าติดต้ังระบบติดตาม  การเพิกถอนและพักการกระทำในระยะยาวหรือ
ตลอดชีพ การยึดทรัพย์ และกำหนดให้เป็นบุคคลล้มละลายระยะยาว เป็นต้น สำหรับบทลงโทษท่ีเป็นไปได้
ประการหนึ่งก็คือการบังคับยึดทรัพย์ทั้งหมดของผู้กระทำผิดคดีฉ้อโกง ยกเว้นที่พักอาศัยที่จำเป็นต่อการ
ดำรงชีพ หากเป็นที่พักราคาแพงก็ต้องขายแล้วเปลี่ยนมาเป็นบ้านธรรมดา  อย่างไรก็ตาม  รัฐบาลได้เปิด
ทางเลือกไว้ให้ผู้พิพากษาในการกำหนดบทลงโทษแทนการจำคุกในหลายระดับตั้งแต่รอลงอาญา ไปจนถึง
ล้มละลาย 10 ปีและห้ามเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ แต่ถ้าต่อมาพบว่าผู้กระทำผิดพยายามก่อคดีขึ้นมาอีก 
เขาก็จะถูกคุมขังทันที (BBC News, 2020) 

(7) ประเทศอังกฤษ 
 ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด และ ทองใหญ่ อัยยะวรากูล (2558)  อธิบายว่าประเทศอังกฤษ มีการ
ตราพระราชบัญญัติพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำความผิด และจัดทำบริการการส่งกลับคืนสู่สังคม แบบผ่าน
ประตู (Through The Gate services)  ซึ่งดำเนินการโดยเอกชน 
 เริ่มต้นด้วยการใช้เครื่องมือคัดกรอง การคุมขังเบ้ืองต้น สำหรับเครื่องมือคัดกรองการคุมขัง ถูกใช้
โดยผู้กำกับดูแลผู้กระทำความผิดของเรือนจำภายใน 72 ชั่วโมง นับจากมีการรับตัวเข้ามาในคุมขัง มีสอง
ส่วนคือส่วนแรกการประเมินความจำเป็นและส่วนที่สองคือการพัฒนาแผนการส่งกลับสู่สังคม ซึ่งแผนการ
ส่งกลับสู่สังคมถูกทำโดยบริษัทการบำบัดพฤติกรรมในชุมชนภายใน 5 วันนับจากได้รับเครื่องมือคัดกรอง
การคุมขังเบ้ืองต้น     
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 ส่วนแรกของผู้ต้องขังทุกคนมีชุดของบริการการส่งคืนสู่สังคมท่ีบริษัทการบำบัดพฤติกรรมในชุมชน
มีหน้าท่ีท่ีจะต้องจัดทำและต้องจัดทำกิจกรรมก่อนการปล่อยตัวโดยไม่เร็วกว่า 12 สัปดาหก์่อนการปล่อยตัว 
และจะให้บริการเชิงการบำบัดพฤติกรรมเพิ่มเติมที่เชื่อว่าจะลดการกระทำความผิดซ้ำ บริการเหล่านี้ไมใ่ช่
ภาคบังคับสำหรับผู้ต้องขังทุกคน โดยบริษัทการบำบัดพฤติกรรมในชุมชนจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าผู้ใดจะได้รับ
ส่วนของบริการนี้ 
 
5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 รูปแบบการบำบัดฟื้นฟูผู ้กระทำผิดของต่างประเทศ ทั้งประเทศฝรั่งเศส ประเทศเนเธอร์แลนด์  
ประเทศนอร์เวย์ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสิงคโปร์ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศอังกฤษ มีแนวคิดพื้นฐานท่ี
คล้ายกันคือ ไม่ต้องการให้บุคคลเข้ารับโทษในเรือนจำ หรือทัณฑสถาน หากเป็นความผิดที่ไม่ รุนแรง และ
เป็นความผิดครั้งแรก และพยายามลดความหนาแน่นในเรือนจำ  เช่นประเทศออสเตรเลีย โดยการใช้
มาตรการทางแพ่งในความผิดบางประเภท  วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ไม่ต่างกับภายนอก โดยมีการฝึกอาชีพตาม
ความสนใจเฉพาะ อีกทั้งยังสอดคล้องกันในเรื ่อง การสนับสนุนให้ครอบครัวเข้าเ ยี ่ยมอย่างสม่ำเสมอ   
ประเทศฝรั่งเศสมีการแยกคุมขังระหว่างบุคคลท่ีคดียังไม่ส้ินสุด หรือการรอพิจารณาคดีกับบุคคลท่ีคดีส้ินสุด
แล้วออกจากกัน มีการทำแบบประเมินก่อนเข้าเรือนจำ ทัณฑสถาน เพื่อพิจารณาถึงสาเหตุของการก่อ
อาชญากรรมและแก้ไขพฤติกรรมเหล่านั้น  โดยประเทศเนเธอร์แลนด์ มีศูนย์แก้ไขปรับปรุงถึงสาเหตุการ
กระทำผิด เช่นศูนย์ศูนย์Bi-polar ศูนย์บำบัดความเครียด ศูนย์บำบัดอารมณ์หมดไฟในการทำงาน ศูนย์
บำบัดผู้ติดแอลกอฮอล์ ศูนย์บำบัดผู้ติดสารเสพติด ศูนย์บำบัดระบบประสาทและสมอง 
 การดำเนินการด้านการบำบัดฟื้นฟู มีท้ังจัดโดยรัฐ จัดโดยหน่วยงานในกำกับของรัฐ ลักษณะคล้าย
รัฐวิสาหกิจของไทย เช่นประเทศอังกฤษ ประเทศสิงคโปร์ และจัดโดยเอกชน เช่นประเทศญี่ปุ่น 
 แนวทางปัจจุบันของไทย มองผู้กระทำผิดว่าเป็นนักโทษต้องควบคุมอย่างเข้มงวด และการให้ผู้คุม
ทำหน้าท่ีควบคุมอย่างเข้มงวด เกิดความกดดันในการปฏิบัติหน้าท่ี ประกอบความหนาแน่นและความแอด
อัดภายในเรือนจำ ทำให้การสอดส่องดูแลความประพฤติเป็นไปได้ยาก ตลอดจนการให้นักโทษที่มีความ
ประพฤติดีต้องอาศัยอยู่กับนักโทษที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม จะทำให้เรียนรู้พฤติกรรมไม่ดีเหล่านั้น 
ตามทฤษฎีการคบหาสมาคมที่แตกต่างของซัทเธอร์แลนด์ เกิดเป็นแรงขัดขวางต่อการบำบัดฟื้นฟูที่มี
ประสิทธิภาพ  จึงไม่เห็นควรที่จะให้ผู้กระทำผิดอยู่ในเรือนจำเป็นเวลานาน  จึงพัฒนาเป็นรูปแบบการ
ลงโทษสมัยใหม่โดยไม่ต้องใช้เร ือนจำ หรือทัณฑสถาน  เช่น การใช้โทษทางปกครอง  การให้ทำงาน
สาธารณประโยชน์  การให้เข้ากิจกรรมอบรม เป็นต้น แม้ว่าในปัจจุบันจะมีกระบวนการบำบัดฟื้นฟูเช่น  
บ้านกึ่งวิถีขาเข้า-ขาออก เรือนจำ หรือทัณฑสถานที่มีหน้าที่บำบัดฟื้นฟู โดยแยกจากเรือนจำ ทัณฑสถาน
ปกติ ในลักษณะเรือนจำโครงสร้างเบา รวมถึงการปล่อยตัวก่อนกำหนด ทั้งกำหนดเงื่อนไข และไม่กำหนด
เงื่อนไข  แต่ยังปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ดังนี้ ท้ังการขาดบุคลากรท่ีเช่ียวชาญ เช่นนักจิตวิทยาในประเมิน
ความเสี่ยง และค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของการกระทำความผิด เพื่อเข้าไปแก้ไขถึงสาเหตุนั้น การขาดนัก
สังคมสงเคราะห์การ ขาดงบประมาณ ที่ไม่สอดคล้องกับสภาพการบริหารงานของแต่ละเรือนจำ ทัณฑ
สถาน การวางนโยบายท่ีมาจากส่วนกลาง  ขาดการมีส่วนร่วมของเรือนจำ ทัณฑสถานในการกำหนดความ
ต้องการของตนเอง  ปริมาณนักโทษที่มากเกินกว่าปริมาณที่รองรับได้ ขาดการพัฒนาข้อมูลในระบบ Big 
Data ในการเก็บรวบรวมข้อมูลข้อบุคคลอย่างเป็นระบบ และเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภายใน
กระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานภายนอกเพื่อทำการตรวจสอบ วิเคราะห์ ควบคุมพฤติกรรมอาชญากรรม 
ในอนาคตต่อไป  ด้านการฝึกวิชาชีพ ท่ีไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมถึงทัศนะของเจ้าหน้าท่ี
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และการตีตราท้ังจากสังคม และตนเอง รวมถึงปัญหาและอุปสรรคอื่น ๆ เช่น  ด้านงบประมาณ ประเทศท่ี
นำมาศึกษา มีนโยบายรัฐสวัสดิการ  หรือการเก็บภาษีในอัตราที่สูง  ทำให้มีงบประมาณสำหรับการ
ดำเนินการบำบัดฟื้นฟูด้านปริมาณนักโทษในเรือนจำ มีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับอัตราที่รองรับได้ แต่
สำหรับประเทศไทยนั้น มีปริมาณเกินกว่าที่รองรับทำให้ส่งผลต่อปัญหาการบำบัดฟื้นฟูผู ้กระทำผิด 
โดยเฉพาะผู้กระทำผิดในคดียาเสพติดล้วนเป็นอุปสรรคสำคัญท่ีขัดขวางการบำบัดฟื้นฟูผู้พ้นโทษ  
 
ตารางท่ี 1  สรุปรูปแบบการบำบัดฟื้นฟูผู้กระทำผิดท่ีประเทศต่าง ๆ นำมาปฏิบัติและข้อจำกัด 
              หากนำมาใช้ในไทย 
 

รูปแบบการบำบัดฟื้นฟ ู ตัวอย่าง ประเทศ 
ข้อจำกัด 

หากนำมาใช้ในไทย 
ใช้มาตรการทางเลือกอื่น ๆ 
ก่อนเข้าระบบทัณฑสถาน 

ให้ทำงานช่วยเหลือสังคม การกักตัว
ในที่พักอาศัยของตน การใช้กำไล em   

เนเธอร์แลนด์ 
นอร์เวย์ 

ประเด็นในเรื ่องการติดตาม
ต ัว และความเสถ ียรของ
ระบบเทคโนโลยีที่นำมาใช้ 

ใช้มาตรการทางเพ่ง และ
ทางปกครอง 

ห้ามครอบครองกรรมสิทธ์ิบางอย่าง    
จ่ายค่าปรับทดแทนความผิด   
การจองจำในที่พักอาศัย 

ออสเตรเลีย ประสิทธิผลในการป้องกัน
การกระทำผิด   

ลบประวัติอาชญากรรม ภายในระยะเวลา 7 ปี หากไม่มีการ
กระทำผิดซ้ำ และประพฤติตนให้เป็น
ประโยชน์จะเป็นเงื่อนไขในการ
พิจารณาลบประวัติอาชญากรรมออก 

ฝรั่งเศส การปฏิบัติตนหลังลบประวัติ
อาชญากรรม 

แยกเรือนจำเป็น 2 
ประเภท 
 

ระหว่างนักโทษเด็ดขาด กับคดียังไม่
สิ้นสุด 

ฝรั่งเศส 
 

งบประมาณและสถานที่ 

ใช้ทัณฑสถานแบบเปิด 
(ดำเนินการโดยรัฐ) 
 

แยกนักโทษที่มีความประพฤติดีออก 
เพ่ือประสิทธิภาพในการบำบัดฟ้ืนฟูที่
เหมาะสม 

สหรัฐอเมริกา 
ไทย 
 

- 

ให้เอกชนเข้ามาดำเนินการ
ในการบำบัดฟ้ืนฟู 

เอกชนดำเนินการในการบำบัดฟ้ืนฟู  
แต่การบังคับใช้กฎหมาย และการ
ควบคุมตัวยังเป็นบทบาทของภาครัฐ 

สิงคโปร ์
อังกฤษ 
ญ่ีปุ่น 

-ความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติ
หน้าท่ี     
-ความปลอดภัยของ
เจ้าหน้าท่ี 
-งบประมาณท่ีใช้ 

มีศูนย์บำบัดฟ้ืนฟู
โดยเฉพาะ แยกเป็น
เอกเทศจากเรือนจำ  
(ดำเนินการโดยรัฐ) 

ให้นักโทษเข้าสู่ศูนย์บำบัดฟ้ืนฟู เพ่ือ
แก้ไขพฤติกรรม อันเป็นสาเหตุของ
การกระทำผิด 

เนเธอร์แลนด์ 
 

-ความปลอดภัยของ
เจ้าหน้าท่ี 
-งบประมาณท่ีใช ้

จัดหาเครือข่าย 
ด้านการจ้างงาน 
 

มเีครือข่ายการจ้างงานเพ่ือรองรับ 
และสร้างโอกาสในการทำงานหลังพ้น
โทษ 

สิงคโปร ์
 

ปริมาณเครือข่ายเพ่ือรองรับ
การจ้างงาน 
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6. สรุปผล 
กล่าวโดยสรุปได้ว่าแนวทางการบำบัดฟื้นฟูท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย ต้องอาศัยความร่วมมือจาก

ทุกภาคส่วน มิใช้แต่กระทรวงยุติธรรมเพียงหน่วยงานเดียว ต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อ
ลดประมาณนักโทษที่จะเข้าสู่เรือนจำ และทัณฑสถาน ทั้งกระบวนการไกล่เกลี่ย ก่อนเข้าระบบตัดสินคดี 
ท้ังการไกล่เกล่ียโดยชุมชน หรือการไกล่เกล่ียโดยพนักงานฝ่ายปกครอง แต่อย่างไรก็ตามต้องมีกระบวนการ
ในการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการใช้อำนาจในการตัดสินโดยมิชอบ แต่หากต้องเข้ากระบวนการยุติธรรม  
ต้องพิจารณาทางเลือกอื่น นอกจากการเข้าคุมขังในเรือนจำ ทัณฑสถาน โดยเฉพาะผู้ท่ีคดียังไม่ส้ินสุด หรือ
รอตัดสิน เพราะการอยู่ร่วมกันของผู้กระทำผิดอย่างปะปนกัน ท้ังคดีร้ายแรงมาก คดีร้ายแรง คดีไม่ร้ายแรง 
และการรอตัดสิน  เพื่อป้องกันการเรียนรู้พฤติกรรมอาชญากรรม อันจะส่งผลขัดขวางต่อการบำบัดฟื้นฟู 
 หากเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ควรใช้ระยะเวลาให้น้อยท่ีสุด เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้กระทำผิดสูญเสีย
เอกลักษณ์ของตนเองไป ประกอบกับทำให้มีโอกาสเรียนรู้พฤติกรรม ทัศนคติ ความเชื่อ ที่ไม่ถูกต้องจาก
ภายในเรือนจำ ทัณฑสถาน อีกท้ังก่อนเข้าสู่การควบคุมตัวนั้น กรมราชทัณฑ์จากต้องดำเนินนโยบายลงโทษ 
ควบคู่กันไปกับการบำบัดฟื้นฟูท้ังสภาพจิตใจ ร่างกาย และสังคม  โดยมีแบบประเมินความเส่ียง และความ
ต้องการ เพื่อออกแบบโปรแกรมบำบัดฟื้นฟูท่ีสอดคล้องกับแต่ละบุคคล  ซึ่งกระทำโดยเจ้าหน้าท่ีผู้มีความรู้
และความสามารถอย่างแท้จริง เปรียบเสมือนต้นน้ำของการบำบัดฟื้นฟูผู ้กระทำผิด แล้วจะต้องมีการ
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานนั้นอย่างครบถ้วน และเรือนจำ ทัณฑสถานต้องมีส่วนร่วมสำคัญ ในการ
ส่งเสริมให้ครอบครัวของผู้กระทำผิดเข้าเยี ่ยม หรือติดต่ออย่างสม่ำเสมอ เฉกเช่นในต่างประเทศ ใน
ความสำคัญมาก โดยใช้คำว่าคืนสู่ชุมชุน หรือคืนสู่สังคม เพื่อสร้างพันธะทางสังคม (social bond) ให้มั่นคง 
ยั่งยืน และแข็งแรงต่อไป 
 ภายหลังออกจากระบบเรือนจำ ทัณฑสถานแล้ว ทั้งพักโทษ ซึ่งจะเข้าสู่อำนาจหน้าที่ของกรมคุม
ประพฤติ  และพ้นโทษจากการได้รับโทษครบ จะต้องมีความร่วมมือในการติดตามผู้พ้นโทษรายนั้น เพื่อช่วย
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น วางแผนแนวทางสำหรับการดำเนินชีวิตในอนาคตร่วมกัน และป้องกันการ
กระทำผิดซ้ำในอนาคต 
 ในระดับนโยบาย กระทรวงยุติธรรมควรพิจารณาประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติมท้ังด้านงบประมาณ ด้าน
นโยบายที่ต้องตอบสนองต้องความต้องการ ศักยภาพ ความต้องการของตลาดแรงงานในแต่ละเรือนจำ 
ทัณฑสถาน ด้านบุคลากร ด้านกฎหมาย ข้อกำหนดบางประการท่ีล้าสมัย รวมถึงการตั้งศูนย์บำบัดฟื้นฟูถึง
สาเหตุการกระทำผิดในแต่ละด้าน เป็นต้น รวมถึงพัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วมกันในกระบวนการยุติธรรม  
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ภาพที่  สรุปรูปแบบการบำบัดฟื้นฟูผู้กระทำผิดท่ีเหมาะสมกับสังคมไทย 
 
7. อภิปรายผล 
 แนวทางการบำบัดฟื้นฟูผู ้พ้นโทษที่เหมาะสมกับประเทศไทยนั้น ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของกรม
ราชทัณฑ์เพียงหน่วยงานเดียว แต่ต้องเป็นความร่วมมือของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ 
ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยเฉพาะการลดความหนาแน่นภายในเรือนจำ ในส่วนนี้ไม่ใช่อำนาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งสามารถกระทำได้โดยลดจำนวนผู้ต้องขัง ในคดีที่ยั งไม่
สิ้นสุด หรือการคุมขังระหว่างพิจารณาคดี  ใช้รูปแบบวิธีการอื่นทดแทน การใช้มาตรการต่าง ๆ การไกล่
เกล่ียก่อนเข้ากระบวนการ เช่น การไกล่เกล่ียคดีอาญา หรือคดีเพ่งโดยพนักงานฝ่ายปกครอง การไกล่เกล่ีย
โดยผ่านกระบวนการยุติธรรมชุมชน  
 หากเข้าสู่กระบวนการโดยกรมราชทัณฑ์แล้ว ควรใช้มาตรการไม่คุมตัว หรือกึ่งควบคุมก่อน เช่น 
การคุมขังในช่วงเย็น  โดยให้ผู้กระทำผิดสามารถทำกิจวัตร หรือประกอบอาชีพของตนในช่วงเวลากลางวัน
ได้ รวมถึงการคุมขังในช่วงเสาร์-อาทิตย์  แต่อย่างไรก็ตามกรมราชทัณฑ์จะต้องมีกลไกในการควบคุม และ
ติดตามตัว เพื่อป้องกันการหลับหนี แต่หากต้องเข้าเรือนจำ และทัณฑสถาน  ต้องมีการทำแบบประเมินการ
บำบัดฟื้นฟูท่ีมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ท้ังความเส่ียง ความต้องการ เพื่อกำหนดรูปแบบการบำบัดฟื้นฟูท่ี
เหมาะสมการดำเนินชีวิตในเรือนจำ ทัณฑสถาน ผู้คุมต้อง  ไม่ให้รู้สึกโดดเดี่ยว และทำลายเอกลักษณ์ที่ดี
ของตน เห็นควรว่าต้องให้ผู ้กระทำผิดใช้เวลาในเรือนจำน้อยที่สุด ซึ่งตรงกับทฤษฎีการคบหาสมาคมท่ี
แตกต่างของซัทเธอร์แลนด์ เกิดเป็นแรงขัดขวางต่อการบำบัดฟื้นฟูที่มีประสิทธิภาพ  จึงไม่เห็นควรที่จะให้
ผู้กระทำผิดอยู่ในเรือนจำเป็นเวลานาน จึงพัฒนาเป็นรูปแบบการลงโทษสมัยใหม่โดยไม่ต้องใช้เรือนจำ หรือ
ทัณฑสถานเช่น การใช้โทษทางปกครอง การให้ทำงานสาธารณประโยชน์ การให้เข้ากิจกรรมอบรม เป็นต้น  
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ด้านวิธีการบำบัดพื้นฟูนั้น การดำเนินการตามแนวคิด Rehabilitation ต้องรักษาสมดุล ระหว่างร่างกาย 
จิตใจ และสภาพสังคม กรมราชทัณฑ์ควรมีแนวทางในการส่งเสริมในครอบครัวของผู้ต้องขังเข้าเยี่ยมอย่าง
สม่ำเสมอ  มีการประเมินความต้องการและความเสี่ยง เพื่อเข้าไปแทรกแซงปัจจัยเสี่ยงนั้น ซึ่งจะส่งผลให้
การบำบัดฟื้นฟูมีประสิทธิผลปละประสิทธิภาพอย่างแท้จริง  โดยการลงโทษที่เหมาะสมต้องรักษาสมดุล
ระหว่างการลงโทษและการบำบัดฟื้นฟู   
 ภายหลังออกจากเรือนจำ ทัณฑสถาน ท้ังในกรณีของการพักโทษ  และครบกำหนดการลงโทษแล้ว 
รวมถึงต้องร่วมมือในทุกภาคส่วน ในการพัฒนาระบบข้อมูล เพื่อตรวจสอบ ติดตาม และทำนายพฤติกรรม
ในอนาคต และมีที่ปรึกษาที่เหมาะสม ทั้งภาครัฐ และครอบครัว เพื่อมุ่ง ให้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่าง
ปกติสุข ทั้งมีอาชีพรองรับ สร้างการยอมรับของคนรอบข้างและตนเอง เพื่อสร้างพันธะทางสังคม (social 
bond) ในท่ีสุด 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาถึงรูปแบบการบำบัดฟื้นฟูผู ้กระทำผิดที่เหมาะสมกับสังคมไทย มีข้อเสนอแนะจาก
การศึกษาดังนี้ 
     - ก่อนเข้าระบบเรือนจำ ทัณสถาน 
 หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ต้องมีการพูดคุยร่วมกัน ถึงมาตรการทางเลือกอื่นก่อนการเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมปกติ  เช่นกระบวนการไกล่เกลี่ยผ่านยุติธรรมชุมชุน กระบวนการไกล่เกลี่ยทางเพ่ง 
หรือทางอาญาโดยพนักงานฝ่ายปกครอง เป็นต้น เพื่อลดจำนวนผู้ต้องโทษคุมขังในเรือนจำ ทัณฑสถาน   
หรือการพิจารณาเรือนจำ ทัณฑสถานเฉพาะสำหรับบุคคลท่ีรอการพิจารณาคดี แยกออกจากเรือนจำทัณฑ
สถานของนักโทษเด็ดขาด  
     - ขณะเข้าระบบเรือนจำ ทัณฑสถาน 
 ประการแรก มีการใช้แบบประเมินความเสี่ยง ความต้องการของผู้กระทำผิดอย่างจริ งจัง เพื่อ
ออกแบบโปรแกรมบำบัดฟื้นฟูให้เฉพาะเจาะจงกับแต่ละบุคคล และกระทำโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความ
เช่ียวชาญโดยเฉพาะ     
 ประการที่สอง ใช้เวลาการลงโทษให้เหมาะสมกับความผิดที่ได้กระทำ รวมถึงพิจารณาการลงโทษ
รูปแบบอื่น  เช่นการกักขังในบ้านของตน การพักโทษ ท้ังประเภทมีเงื่อนไข และไม่มีเงื่อนไข 
 ประการที่สาม พิจารณาแยกควบคุมระหว่างนักโทษรุนแรง และไม่รุนแรง โดยแยกอย่างเป็น
เอกเทศให้ชัดเจน  
  - ขณะควบคุมตัวและเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 
 ประการแรก สนับสนุนให้ครอบครัวเข้าเย่ียม พบปะ พูดคุยกับผู้กระทำผิดอย่างสม่ำเสมอ 
  ประการท่ีสอง ฝึกวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่งเป็นการเฉพาะตามความสนใจของผู้ต้องขัง 
 ประการท่ีสาม มีการออกใบรับรองความประพฤติ ให้แก่นักโทษช้ันดีเย่ียม หรือช้ันดี 
 ประการที่ส่ี เตรียมสิ่งที ่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิต เช่นเงินทุน ส่งเสริมหรือเงินกู้ สำหรับ
ช่วยเหลือผู้พ้นโทษ ในการประกอบอาชีพ 
        ประการที่ห้า การเข้ามาเป็นนายประกันของรัฐ หากเกิดความเสียหาย  เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ 
ผู้ประกอบการรับผู้พ้นโทษเข้าทำงาน 
         ประการท่ีหก การทำความร่วมมือ ข้อตกลง กับหน่วยงานภายนอก เพื่อรองรับการเข้าทำงานของผู้
พ้นโทษ 
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  - ภายหลังการปล่อยตัว 
 มีการติดตามอย่างเป็นระยะ อาศัยความร่วมมือขององค์กรภายนอก โดยต้องมีศูนย์ข้อมูลเพื่อ
วิเคราะห์  ประเมินความเส่ียงต่อการกระทำผิดซ้ำต่อไป 

  
ข้อเสนอแนะในระดับนโยบาย 
 1. ด้านกฎหมาย พิจารณากฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของผู้พ้นโทษ เช่น
กฎหมายการประกอบอาชีพต่าง ๆ  หรือพิจารณาการลบประวัติอาชญากรออก ให้กับผู้พ้นโทษที่มีความ
ประพฤติดี ในระยะเวลาท่ีกำหนด  
 2. ด้านงบประมาณ กรอบการพิจารณาด้านงบประมาณที่จัดให้แก่เรือนจำ ทัณฑสถาน จะต้องมี
ความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของผู้กระทำผิด และแหล่งจ้างงานในแต่ละพื้นท่ี  
 3. ด้านบุคลากร เรือนจำขาดนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ในการสัมภาษณ์และจัดกลุ่มผู้ต้องขัง  
จึงต้องพิจารณาด้านบุคลากร เช่นการหารือกับสำนักงานก.พ. และควรจะมีการประเมินระดับความเส่ียงใน
การกระทำผิดซ้ำ (Recidivism Risk Assessment) ในการติดตามช่วยเหลือเฉพาะที่จำเป็นและสำคัญ
เท่านั้น โดยจะจัดทำแผนการติดตามผู้พ้นโทษ โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฉพาะกลุ่มที่มี
ความเส่ียง   ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด  RNR Model    
 4. ด้านทัศนคติของชุมชุน เสริมสร้างทัศนคติของชุมชนและแวดล้อมภายนอก  เพื่อลดการตีตรา 
ท้ังต่อตนเอง และสังคม  และพร้อมให้โอกาสกับผู้กระทำผิดอีกครั้ง  
 5. ด้านการสร้างงาน สร้างอาชีพ พิจารณาลดภาษีให้กับผู้ประกอบการท่ีรับผู้พ้นโทษเข้าทำงาน 
 6. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล โดยใช้แนวทาง Big Data เพื่อการวิเคราะห์และทำนายการ
กระทำผิดต่อไป   มีการจัดทำฐานข้อมูลอาชญากรรม วิเคราะห์และคาดการณ์ ทำภายใต้ฐานข้อมูล 
 7. จัดตั้งศูนย์บำบัดฟื้นฟูโดยเฉพาะ เช่นปัญหาทางจิต  ปัญหาการใช้ความรุนแรง รวมถึงความ
รุนแรงในครอบครัว  ปัญหาหนี้สิน การให้คำแนะนำและคำปรึกษาท่ีเหมาะสม  
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มาตรการทางนโยบายในการส่งเสรมิการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย                 
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทย ประเทศนอร์เวย์ และประเทศญี่ปุ่น 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่อง มาตรการทางนโยบายในการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย การศึกษา
เชิงเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทย ประเทศนอร์เวย์ และประเทศญี่ปุ ่นฉบับบนี้ มีวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา คือ 1. เพื่อศึกษามาตรการทางนโยบายในการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าของประเทศนอร์เวย์ 
และประเทศญี่ปุ่นประกอบการศึกษาแนวทางนโยบายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อ เสนอแนวทางท่ี
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม  

ปัจจุบันรถยนต์ได้รับความนิยมมากจากสถิติการผลิตรถยนต์ท่ัวโลกในรอบปีท่ีผ่านมา สามารถผลิต
รถยนต์ทุกประเภทได้ถึง 97,302,534 คัน อัตราเพิ่มขึ้น 2.36%  แยกเป็น รถยนต์นั่งได้ถึง 73,456,531 คัน 
รถเพื่อการพาณิชย์อีก 23,846,003 คัน ซึ่งรถยนต์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันส่วนมากจะเต็มรถยนต์ประเภทที่ใช้
เครื ่องยนต์สันดาปภายใน ( Internal Combustion Engine) หมายถึงเครื ่องยนต์ที ่ใช้น้ำมันหรือก๊าซ
ธรรมชาติเป็นเชื ้อเพลิงหลักในการเผาไม่ภายในเพื่อให้รถยนต์มีการขับเคล่ือน จนเกิดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ภายนอก และเมื่อมีปริมาณมากขึ้นจะส่งผลทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก ทำให้
หลายประเทศได้ทบทวน และกำหนดมาตรการทางนโยบายในการส่งเสริมการนำพลังงานทดแทนมาใช้
แทนพลังงานน้ำมัน เพื ่อลดการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศ และลดผลกระทบจากการทำลาย
ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ร้อนในขณะขับเคล่ือนรถยนต์ประเภท
เครื่องยนต์สันดาปภายใน โดยการเผาไหม้เพื่อใช้พลังงานของรถยนต์สันดาปภายในมีเพียงร้อยละ 15 
เท่านั้น อีกร้อยละ 85 ทำให้ต้องมีมาตรการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคการขนส่งลง 
รถยนต์ไฟฟ้าจึงเป็นเทคโนโลยีที ่อาศัยการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เก็บสะสมอยู่ในแบตเตอรี่มาเปลี่ยนเป็น
พลังงานหลักในการขับเคล่ือนจึงไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ทำให้
หลายประเทศท่ัวโลกให้ความสนใจและสนับสนุนในการใช้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างแพร่หลาย 

จากผลการศึกษาจากการเปรียบเทียบระหว่างประเทศนอร์เวย์ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทยท่ีมี
นโยบายในการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า พบว่า ประเทศไทยยังไม่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอ ส่งผลให้
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รถยนต์ไฟฟ้ามีราคาสูง อีกทั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้ายังไม่ครอบคลุมท่ัวประเทศ ปัญหาจากนโยบายตาม
แผนการขับเคล่ือน ภารกิจด้านพลังงานเพื่อส่งเสริมการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยท่ีไม่ชัดเจนและ
กว้างมากเกินไป ส่งผลให้การนำนโยบายระหว่างประเทศนอร์เวย์ และประเทศญี่ปุ่น นั้นอาจไม่บรรลุตาม
เป้าหมายได้ อีกท้ังไม่มีมาตรการทางนโยบายท่ีสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนหันมาใช้อย่างแพร่หลาย  

 
คำสำคัญ: รถยนต์ไฟฟ้า, มาตรการทางนโยบาย, พลังงานไฟฟ้า 
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Abstract 

Policy measures to promote electric vehicles in Thailand, Norway and Japan. The 
objectives of the study were: 1. To study the policy measures to promote the use of electric 
vehicles in Norway and Japan to study the relevant policies of Thailand 

Currently, cars are very popular from the statistics of automobile production around 
the world in the past year. can produce all types of cars up to 97,302,534 cars, an increase 
of 2.36%, divided into passenger cars up to 73,456,531 cars, commercial vehicles, another 
23,846, 003 cars, which cars used today are mostly full of cars that use an internal 
combustion engine is an engine that uses oil or natural gas as the main fuel for internal 
combustion to make the car drive until the release of carbon dioxide to the outside and 
when the quantity is more, it will cause the greenhouse effect. causing many countries to 
review and set policy measures to promote the use of renewable energy instead of oil 
energy to reduce the import of crude oil from abroad and reduce the impact of the 
destruction of environmental resources Reduce the amount of hot carbon dioxide 
emissions while driving internal combustion engine vehicles. By burning to use the energy 
of internal combustion vehicles only 15 percent, the other 85 percent need measures to 
reduce carbon dioxide emissions in the transport sector. The electric vehicle is a technology 
that uses the electricity stored in the battery to be converted into the main power for 
driving, so there is no carbon dioxide emission that affects the environment. causing many 
countries around the world to pay attention and support the widespread use of electric 
cars 

Based on the results of a comparison study between Norway Japan and Thailand 
that has a policy to promote the use of electric cars found that Thailand is not efficient 
enough. As a result, electric cars are expensive. Moreover, charging stations are not covered 
all over the country. Problems from the policy in the energy mission driven plan to promote 
the use of electric cars in Thailand are unclear and too broad. As a result, the international 
policy of Norway and Japan that may not be able to achieve the goal. In addition, there is 
no policy measure that motivates people to use widely.  
 

Keyword: electric vehicles, policy measures, electric power 
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1. บทนำ 

ปัจจุบันทั่วโลกได้ตระหนักถึงปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม จากการทำลายธรรมชาติของมนุษย์ และการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติในชีวิตประจำวัน อีกทั้งความต้องการในการใช้ทรัพยากรชาติ และพลังงานของ
ประชากรที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพลังงานน้ำมัน เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาด้านพลังงาน ซึ่งมีการคำนวณว่าใน
อนาคตจะเกิดการขาดแคลนพลังงาน เนื่องจากเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ข้อมูลสถิติจากกรมการ
ขนส่งทางบก (ขส.ทบ.) (2563) พบว่าจำนวนรถที่จดทะเบียนในประเทศไทยในปี 2563 มีประมาณถึง 
2,638,466 คัน โดยมีรถจดทะเบียนใหม่เฉลี่ยประมาณ 2.2 แสนคันต่อเดือน กระทรวงพลังงาน (พน.) 
(2563) รายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทยในช่วงปี 2563 มีปริมาณ 76,928 พันต้นเทียบเท่า
น้ำมันดิบ ลดลงจากช่วงปีก่อน ร้อยละ 10.2 คิดเป็นมูลค่ากว่า 718,614 ล้านบาท เนื่องจากผลกระทบของ
การแพร่ระบาดของ COVID-19 อีกท้ังปัญหาวิกฤตการณ์โลกร้อน (Global Warming Crisis) ท่ีมีผลมาจาก
ภาคการขนส่งที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของรถยนต์ และเมื่อก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีปริมาณมาก
เกินจะส่งผลให้เกิดสภาวะก๊าซเรือนกระจกในชั ้นบรรยากาศ และเป็นสาเหตุที ่ทำให้โลกเก ิดการ
เปล่ียนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ ปัญหาการปล่อยมลพิษของรถยนต์นี้เกิดจากรถยนต์ส่วนใหญ่เป็นเครื่องยนต์
ประเภทสันดาปความร้อนภายในหรือเผาไหม้ภายใน ( Internal Combustion Engine, ICE) เป็นการเผา
ไหม้ภายในกระบอกสูบ แล้วได้ความร้อน และความดันเพื่อไปดันหัวสูบผ่านชิ้นส่วนต่าง ๆ ออกไปให้งาน 
ซึ่งเป็นเครื่องยนต์เบนซิน ดีเซล เป็นต้น ทำให้เกิดการปล่อยมลพิษออกสู่ส่ิงแวดล้อม ความสำคัญของปัญหา
ดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อประเทศท่ัวโลก ซึ่งหลายประเทศได้ทบทวน และกำหนดมาตรการทางนโยบายใน
การส่งเสริมการนำพลังงานทดแทนมาใช้แทนพลังงานน้ำมัน เพื่อลดการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศ 
และลดผลกระทบจากการทำลายทรัพยากรส่ิงแวดล้อม ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ร้อน
ในขณะขับเคลื่อนรถยนต์ประเภทเครื่องยนต์สันดาปภายใน โดยการเผาไหม้เพื่อใช้พลังงานของรถยนต์
สันดาปภายในมีเพียงร้อยละ 15 เท่านั ้น อีกร้อยละ 85 ทำให้ต้องมีมาตรการลดการปล่อยก ๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในภาคการขนส่งลง ด้วยเหตุผลนี้ จึงทำให้ผู้ผลิตรถยนต์เกือบทุกค่ายหันมาให้ความ
สนใจท่ีจะใช้พลังงานทดแทนในรถยนต์ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ผู้ผลิตรถยนต์จึง
ได้มีการคิดค้นและเร่งพัฒนารถยนต์ขับเคล่ือนด้วยพลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle) เป็นรถยนต์ไฟฟ้านี้มี
การปลดปล่อยสารมลพิษใกล้เคียงศูนย์ (Near zero well to wheel emissions) เพื่อช่วยลดมลพิษท่ีมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู ้บริโภค รถยนต์พลังงานไฟฟ้า จึงเป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อ
สิ่งแวดล้อม และเป็นทางเลือกใหม่ที่มีแนวโน้มการขยายตัวสูงขึ้นในประเทศหลายประเทศ (สำนักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน, 2558) 

รถยนต์ส่วนบุคคลในประเทศไทยได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง จากศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้า
โพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 10 - 11 กันยายน 2562 จาก
ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 
1,254 หน่วยตัวอย่าง จากการสำรวจเมื่อถามถึงพาหนะที่ประชาชนใช้เดินทางใน กทม.พบว่า ส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 59.09 ระบุว่า ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล รองลงมา ร้อยละ 23.60 ระบุว่า ใช้บริการรถโดยสารประจำ
ทาง (รถเมล์)/รถสองแถวร้อยละ 22.33 ระบุว่า ใช้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ร้อยละ 11.00 ระบุว่า ใช้
บริการรถแท็กซี่ ร้อยละ 9.73 ระบุว่า ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS/แอร์พอร์ต เรล ลิงค์ ร้อยละ 6.06 ระบุว่า ใช้
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บริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง ร้อยละ 3.75 ระบุว่า ใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ร้อยละ 3.11 ระบุว่า ใช้
บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ ร้อยละ 1.20 ระบุว่า ใช้บริการเรือโดยสาร และร้อยละ 0.32 ระบอุื่น ๆ ได้แก่ 
ใช้รถยนต์ของบริษัทท่ีทำงาน และรถจักรยาน ทำให้ทราบว่าปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมีจำนวนมาก
ท่ีสุด เนื่องจากมีความสะดวกสบาย  

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงทำการศึกษาโดยมุ่งเน้นการใช้รถยนต์ไฟฟ้าไปท่ีกลุ่มยานพาหนะประเภทรถยนต์
ไฟฟ้าส่วนบุคคล นอกจากนี้รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) ยังสามารถจำแนกออกได้ท้ังหมด 4 ประเภท 
ได้แก่ รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด (Hybrid Electric Vehicle หรือ HEV) รถยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด (Plug-in 
Hybrid Electric Vehicle หรือ PHEV) รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle หรือ BEV) 
และ รถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เช้ือเพลิง (Fuel Cell Electric Vehicle หรือ FCEV) เมื่อพิจารณาโดยละเอียดแล้ว
มีข้อมูลว่าประเทศไทยเริ่มให้ความสนใจในการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า จากการสัมมนาเรื่อง “ทิศทาง
ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย” เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยคณะกรรมาธิการการพลังงานสภา
ผู้แทนราษฎร กล่าวว่าปัญหาทางด้านมลภาวะทางอากาศ เช่น ฝุ่น PM 2.5 สภาวะก๊าซเรือนกระจก ได้
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เสื่อมโทรมลง รวมทั้ง ความยากลำบากที่เพิ่มขึ้นในชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน อันเนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดความต้องการการใช้พลังงานที่สะอาด ปลอดภัย 
ประหยัดและมีประสิทธิภาพท่ีมากขึ้นกว่าในอดีตท่ีผ่านมา ทำให้เกิดการพัฒนาการทางเทคโนโลยีพลังงาน 
ซึ่งปัจจุบันก้าวหน้าไปอย่างมาก และได้มีการนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้งานในชีวิตประจำวันมากขึ้นเรื่อย ๆ 
ดังเห็นได้ จากบ้านเรือนสมัยนี้มีการติดตั้งแผงพลังงานไฟฟ้าจากแสงแดดหรือโซลาร์เซลล์มากขึ้นเรื่อย ๆ 
และราคาก็ถูกลงกว่าเดิมมาก สำหรับการสัมมนาวันนี้ คือ เรื่อง “ทิศทางยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย” 
คงหลีกเล่ียงไม่ได้ท่ีจะต้องกล่าวถึง ยานยนต์ไฟฟ้าในฐานะท่ีเป็นทางเลือกท่ีจะเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิต
ของมากขึ้น จนจะทดแทนยานยนต์ท่ีใช้น้ำมันได้ทั้งหมดในอนาคตอันใกล้ เพราะเทคโนโลยีด้านแบตเตอรี่ 
และมอเตอร์ก้าวหน้าไปรวดเร็วมาก ซึ่งยานยนต์ไฟฟ้าจะช่วยตอบโจทย์ของประเทศในเรื่องการไม่ก่อให้เกิด
มลภาวะท้ังทางอากาศและทางเสียง การดูแลรักษาท่ีมีค่าใช้จ่ายต่ำ การชาร์จไฟฟ้าเองได้ท่ีบ้าน การนำมา
แปรรปูหรือ recycle ใหม่ได้เกือบท้ังคันเมื่อพูดถึง “ทิศทางยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย” ทราบหรือไม่
ว่า ประเทศไทยเป็น “ศูนย์กลางการผลิตรถ”รายใหญ่ท่ีสุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และเป็น
อันดับที่ ๑๑ ของโลก ดังนั้น แนวโน้มการเติบโตของ “รถยนต์ไฟฟ้า” (EVs) ในตลาดยานยนต์โลก จึงมี
นัยสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยในช่วงต้นปี 2560 รัฐบาล ได้ประกาศมาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมท่ีใช้พลังงานเช้ือเพลิงและพลังงานไฟฟ้า หรือ ไฮบริด(Hybrid 
Electric Vehicle: HEV) รถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมเสียบปลั ๊ก (Plug-In Hybrid Electric Vehicle: PHEV) 
และรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle: BEV) โดยให้ส่งเสริมการผลิตทั้งรถยนต์นั่ง 
รถกระบะ และรถโดยสาร รวมไปถึงช้ินส่วนรถยนต์ไฟฟ้า และสถานีอัดประจุไฟฟ้าออกมา ซึ่งคาดว่าน่าจะ
ส่งผลช่วยกระตุ้นให้เกิดการลงทุนผลิตรถพลังงานไฟฟ้า รวมถึงการเข้ามาลงทุนของเครือข่ายชิ้นส่วนที่มี
ระดับเทคโนโลยีสูงขึ้น เพื่อรองรับการผลิตรถยนต์ลักษณะดังกล่าว อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังมีการออก
มาตรการทางนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าออกมาบังคับ แต่ยังขาดความเหมาะสม
และไม่เกิดประสิทธิภาพดังเช่นในต่างประเทศ  
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2. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อศึกษามาตรการทางนโยบายในการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าของประเทศนอร์เวย์ และ

ประเทศญี่ปุ่นประกอบการศึกษาแนวทางนโยบายของประเทศไทยท่ีเกี่ยวข้อง 
2. เพื่อเสนอแนวทางที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสม 
 

3. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 

ผู้วิจัยได้ดำเนินกระบวนการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยหรือกระบวนการวิธีวิจัย (Methodology) โดย
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารหรือการวิจัยเชิงเอกสาร (Document Research) เพื่อทบทวน 
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรการทางนโยบายในการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า โดย
เริ่มต้นจากการศึกษาข้อความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับนัยยะของแนวความคิดในทางปรัชญาความหมาย และ
กระบวนการเกี่ยวกับการใช้มาตรการทางนโยบาย ดังต่อไปนี้ 

3.1 เอกสารช้ันต้น (Primary sources) 
3.1.1 การศึกษานโยบายในการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า ของประเทศนอร์เวย์ ประเทศ

ญี่ปุ่น และประเทศไทย  
3.1.2 ข้อมูลสถิติการใช้รถยนต์ไฟฟ้า ของประเทศนอร์เวย์ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศ

ไทย  
3.1.3 ข้อมูลดัชณีชี ้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประเทศนอร์เวย์ ประเทศญี่ปุ่น 

ประเทศไทย และท่ัวโลก  
โดยผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลจากหน่วยงานราชการ สถาบัน หน่วยงานวิจัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องใน

แต่ละประเทศ ประเทศไทย ได้แก่ กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันยานยนต์ ประเทศ
นอร์เวย์ ได้แก่ สำนักงานสิ ่งแวดล้อมนอร์เวย์ (The Norwegian Environment Agency) กระทรวง
คมนาคมประเทศนอร์เวย์ (Ministry of Transport in Norway) สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (The 
International Energy Agency (IEA)) ประเทศญี ่ปุ ่น ได้แก่ สมาคมอุตสาหกรรมผู้ผลิตยานยนต์แห่ง
ประ เทศญ ี ่ ปุ่ น  ( Japan Automobile Manufacturers Association, Inc. (JAMA)) กระทรวงท ี ่ ดิ น
โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ ่น (Ministry of Land, Infrastructure, 
Transport and Tourism in Japan) กระทรวงส ิ ่ งแวดล ้อมแห ่ งประเทศญ ี ่ป ุ ่ น (Ministry of the 
Environment Government of Japan)  

3.2 เอกสารช้ันรอง (Secondary source) 
งานเขียน บทความ วารสารวิทยานิพนธ์สารนิพนธ์ และงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับมาตราการทาง

นโยบายในการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า เช่น ข้อมูลสถานการณ์การใช้รถยนต์ไฟฟ้าของแต่ละประเทศ 
ข้อมูลนโยบายหรือมาตรการท่ีใช้ในการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้า ข้อมูลการประชุมลงประชามติในการส่งเสริม
การใช้รถยนต์ไฟฟ้า และงานวิจัยท่ีศึกษาการใช้รถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น 
 
4. ผลการศึกษา 

จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา มาตรการทางนโยบายในการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า สามารถ
สรุปลักษณะของผลการวิเคราะห์ได้ ดังนี้ 
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4.1 ผลการวิเคราะห์ในการใช้รถยนต์ไฟฟ้า 
จากการศึกษาจากการศึกษาการใช้รถยนต์ไฟฟ้ามีการสนับสนุนการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าใน

ยุโรปมีเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซพิษไอเสียรถยนต์สู ่อากาศ ซึ่งรัฐบาลแต่ละประเทศมีนโยบาย
ยุทธศาสตร์สนับสนุนให้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า และส่งเสริมพลเมืองให้หันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น โดย
ผู้เชี ่ยวชาญด้านยานยนต์ได้วิเคราะห์สถานการณ์การใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่ใหญ่ที ่สุดในยุโรป คือ 
ประเทศนอร์เวย์ ว่าเป็นตลาดรถยนต์ไฟฟ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรป จากข้อมูลหน่วยงานท่ีดูแลเรื่องการจราจรใน
ประเทศนอร์เวย์ เปิดเผยยอดจำหน่ายรถยนต์ในปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมาว่า ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าแบบไร้
มลพิษมีผู้ซื้อเพิ่มขึ้นจำนวน 46,143 คัน รวม 31.2% จากยอดขายท้ังหมดในยุโรป และการใช้รถยนต์ไฟฟ้า
ในประเทศญี่ปุ่น ยังมีจำนวนแค่ 6 หมื่นกว่าคัน หรือประมาณ ร้อยละ 0.1 เท่านั้น (ข้อมูลปี 2016 จาก 
ischool) ประชาชนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ยังคงลังเลและรอศึกษาข้อมูลต่อไปเรื่อย ๆ ฝั่งรัฐบาลเองก็ไม่นิ่งเฉย 
เดินหน้าสนับสนุนรถยนต์พลังไฟฟ้าอย่างเต็มที ่ เนื ่องจากในปี ค.ศ. 2015 รัฐบาลญี่ปุ ่นได้ตกลงใน
สนธิสัญญาปารีสว่า จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกร้อยละ 26 ภายในปี ค.ศ. 2030 นี้ การใช้รถยนต์
ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญท่ีจะช่วยลดปรากฏการณ์โลกร้อนได้ 
 ข้อมูลยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยในปี 2020 นั้น มียอดจดทะเบียนเติบโตจากปี
ก่อนหน้าเป็นเท่าตัว โดยในระยะเวลา 8 เดือนมียอดจดทะเบียนสะสมแล้ว 3,591 คัน แม้จะมีสถานการณ์
โรคระบาด โควิด-19 ในขณะที่ปี 2019 นั้นมียอดจดทะเบียนสะสมทั้งสิ้น 1,572 คัน ซึ่งปัจจุบันประเทศ
ไทยมียานยนต์ไฟฟ้าสะสมอยู่ที ่ 4,799 คัน แบ่งเป็นรถยนต์ 1,899 คัน รถจักรยานยนต์ 2,593 คัน รถ
โดยสาร 120 คัน และ รถสามล้อ 187 คัน ส่วนรถยนต์ที่เป็น HEV และ PHEV มียอดจดทะเบียนสะสม
รวมอยู่ที่ 172,818 ทำให้ทราบว่าประเทศไทยมีการสสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้า และมีการพัฒนาด้าน
การผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น 

4.2 บทบาทของผู้มีส่วนร่วมในมาตรการทางนโยบายในการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า 
ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ เพื่อลดการพึ่งพาเช้ือเพลิงจาก 

น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เพิ่มทางเลือกการใช้พลังงานให้ประชาชน และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ซึ่งการ 
ส่งเสริมให้เกิดการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในหลายด้าน โดยเฉพาะการพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านไฟฟ้าและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในการซื้อ
รถยนต์ไฟฟ้ามาใช้มากขึ้น จากการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วนร่วมในมาตรการทางนโยบายในการ
ส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าทั้ง 3 ประเทศที่ผู้วิจัยได้นำมาเปรียบเทียบ ส่วนใหญ่นั้นได้รัการสนับสนุนจาก
ภาครัฐในการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า ทำให้ทราบว่าภาครัฐมีความต้องการผลักดันในองค์กรไม่แสวงผล
กำไรและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในครั้งนี้ 

4.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบมาตรการทางนโยบายในการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้า 
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบมาตรการทางนโยบายในการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้า เป็นการววิเคราะห์ให้
ทราบถึงข้อลักษณะของนโยบายที่ใช้ในประเทศที่ผู้วิจัยเลือกมาศึกษาและให้ทราบถึงความสอดคล้องและ
ความแตกต่างของงนโยบาย ดังนี้  
 4.3.1 นโยบายเชิงโครงสร้างเกี่ยวการจัดต้ังสถานีอัดประจุไฟฟ้า 

โครงสร้างพื้นฐานของการให้บริการอัดประจุไฟฟ้านั้น โดยหลักการคือสถานีอัดประจุไฟฟ้าและ
ส่วน ควบคุมการทำงานของสถานีอัดประจุไฟฟ้า อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงรูปแบบการอัดประจุไฟฟ้า
ของ ผู้ใช้งานยานยนต์ไฟฟ้านั้น โดยพื้นฐานรูปแบบการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้านั้นจะแยกสถานีอัด
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ประจุ ไฟฟ้าเป็น 2 กรณีหลักคือ กรณีบ้านอยู่อาศัย และกรณีสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาธารณะ สำหรับ
รูปแบบการให้บริการสถานีอัดประจุสาธารณะนั้น ในช่วงเริ่มต้นของแต่ละประเทศอาจจะมีความแตกต่าง
กัน แต่ยังมีความคล้ายคลึงกันในการพึ่งพาการสนับสนุนของรัฐ ซึ่งเป็นแรงขับเคล่ือนให้เกิดการ ใช้งานยาน
ยนต์ไฟฟ้าอย่างแพร่หลาย ภายหลังเมื่อมีการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าท่ีเพิ่มขึ้นจะทำให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วน
ร่วมมากขึ้น โดยระยะแรกของตลาดยานยนต์ไฟฟ้าจะพบว่าปริมาณการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า BEV จะต่ำ
มาก และการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดยังมีไม่มากพอ ทำให้สถานีอัดประจุไฟฟ้าค่อนข้างน้อย ส่งผลให้
การเกิดขึ้นของการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าค่อนข้างยากในระยะเริ่มต้นเนื่องจากต้องการการสนับสนุนการ
ลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานของยานยนต์ไฟฟ้าท่ีเหมาะสม ทำให้การนำโครงสร้างเกี่ยวการจัดต้ังสถานี
อัดประจุไฟฟ้าในประเทศนอรฺเวย์ และประเทศญี่ปุ่นมาปรับใช้ในไทยได้นั้น จำเป็นต้องมีการสนับสนุนจาก
ภาครัฐและเอกชนในการร่วมตัวสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้าให้มากขึ้น  

4.3.2 นโยบายการสนับสนุนด้านการเงิน 
การสนับสนุนการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าเป็นสิ่งจําเป็นในช่วงเริ่มต้น เพื่อสร้างบรรยากาศและแรงจูงใจ กับ
ผู้ใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในด้านต่าง ๆ สำหรับรูปแบบการสนับสนุนนั้น สามารถทำได้หลายแบบ ขึ้นอยู่กับ 
บริบทของภาครัฐ เช่น การให้ส่วนลด หรือ ส่วนลดภาษีสำหรับเครื่องอัดประจุไฟฟ้าภายในบ้านอยู่อาศัย 
เนื่องจากการศึกษาพฤติกรรมการใช้ยานยนต์ของต่างประเทศพบว่า ประมาณร้อยละ 80 ของผู้ใช้งานยาน
ยนต์ ไฟฟ้าจะอัดประจุไฟฟ้าท่ีบ้าน ดังนั้น การให้ส่วนลดสำหรับเครื่องอัดประจุไฟฟ้าจึงเป็นการสนับสนุน
เพื่อให้เกิด โครงสร้างพื้นฐานของยานยนต์ไฟฟ้า จากการศึกษาประเทศนอร์เวย์ ได้มีการให้ยกเว้นภาษีจด
ทะเบียน (One-off Registration Tax), ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax: VAT), ลดภาษีรถยนต์
ประจำปี (Annual Motor Vehicle Tax) และการให้เงินอุดหนุนแก่ผู้ซื้อยานยนต์ไฟฟ้า เป็นสิ่งที่น่าสนใจ
ในการดึงดูดประชาชนให้หันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น มีความคล้ายคลึงกับประเทศญี่ปุ ่นที่มีมาตรการ
ลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ที ่ใช้รถยนต์ไฟฟ้า อีกทั้งมีการให้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลกลางในการจ่ายเงิน
สนับสนุนผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้า   

ประเทศไทยได้มีการคเลื่อนไหวจากกรมสรรพสามิต ในการเร่งโครงสร้างภาษีรถยนต์ไฟฟ้า ให้
ดึงดูดนักลงทุนเข้ามาผลิตในประเทศตามแผนแม่บทที่ได้ตั้งไว้ โดยโครงสร้างภาษีรถยนต์ใหม่ ที่ต้ องการ
สนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้านั้น จะต้องเป็นโครงสร้างท่ีไม่ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่ง แต่ต้องคำนึงถึง
การใช้เทคโนโลยีที่เป็นพลังงานสะอาดมากกว่า ปัจจุบันโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ มีการส่งเสริม
รถยนต์บางประเภท เพ ื ่อให ้ เป ็นส ินค ้าท ี ่ถ ือเป ็นส ุดยอด หร ือ โป รด ักส ์  แชมเป ี ้ยน (Product 
Champion)  อาทิ รถยนต์ประเภทอีโค่ คาร์ (eco car) หรือรถยนต์รักษาส่ิงแวดล้อม ซึ่งเก็บภาษีในอัตราท่ี
ต่ำ ตามนโยบายส่งเสริมรถยนต์ประเภทนี้ ซึ่งจะหมดอายุในปี 2568 แต่เมื่อรัฐบาลต้องการส่งเสริมรถยนต์
ไฟฟ้า ก็จะต้องสร้างสินค้าโปรดักส์ แชมเปี้ยน ตัวใหม่ 

4.3.3 นโยบายการสนับสนุนด้านส่ิงแวดล้อม  
จากการศึกษาทั ้งประเทศนอร์เวย์ และประเทศญี ่ปุ ่นมีแนวคิดเดียวกันที่ให้ความสำคัญกับ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปภายใน ( Internal Combustion Engine) ที่ทำให้เกิด
ภาวะเรือนกระจก ท่ีอาจส่งผลต่อส่ิงแวดล้อมในระยะยาว ซึ่งในทางยุโรปได้เริ่มกำหนดมาตรฐานการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ของรถยนต์ โดยมีความเข้มงวดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น สหภาพยุโรป 
(European Union-EU) ในปี 2012 ได้มีการกำหนดค่าสูงสุดของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของ
รถยนต์ไว้ที่ 130 กรัม/กิโลเมตร ในขณะที่ค่าเฉล่ียในปัจจุบัน คือ 158 กรัม/กิโลเมตร ข้อกำหนดเช่นนี้มี
ส่วนผลักดันให้บริษัทรถยนต์ต้องพัฒนารถไฮบริดและรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ผู้เช่ียวชาญด้านพลังงานเช่ือว่า
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รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินและดีเซลแบบธรรมดาจะลดลง และหายไปใน 20 ปีข้างหน้า โดยถูกแทนท่ี
ด้วย รถไฮบริด และรถปล๊ักอินไฮบริดรถยนต์ไฟฟ้า (รถยนต์พลังงานไฟฟ้า, 2558.) 

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ทั่วโลก และประเทศไทยต่างให้ความสำคัญ เพราะ
นับวัน จะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากร การพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมอย่าง รวดเร็ว หลายประเทศมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ แต่ไม่ได้กระทำควบคู่ไปกับการพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม จะ เห็นได้ว่าปัจจุบันมีปริมาณรถยนต์เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และมีการใช้เช้ือเพลิงเพิ่มขึ้นตาม
ไปด้วย ในขณะท่ี พลังงานมีจำกัดและขาดแคลน และส่วนใหญ่รถยนต์จะใช้น้ำมันเป็นเช้ือเพลิง ซึ่งมีการเผา
ไหม้ของเช้ือเพลิงทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หากมีปริมาณมากเกินไปจะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสุขภาพอนามัยของประชาชน ในระดับโลกทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก และเกิดปัญหาโลกร้อน ดังนั้น 
รัฐบาลจึงได้ตระหนักถึง ผลกระทบของปัญหาดังกล่าว และให้ความสำคัญในการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับ
การใช้พลังงานทดแทนใน รถยนต์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมข้ึน เพื่อลดมลพิษท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสุขภาพของประชาชน รวมถึงผู้ผลิตรถยนต์หันมาให้ความร่วมมือในการใช้พลังงานทดแทนในรถยนต์ 
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย รัฐบาล ผู้ผลิตรถยนต์จึงมีการคิดค้นและเร่งพัฒนารถยนต์ขับเคลื่อนด้วย
พลังงานไฟฟ้าออกสู่ตลาด เพื่อช่วยลด มลพิษท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของผู้บริโภค 
 
5. สรุป  

จากการศึกษาทั ้งประเทศนอร์เวย์ และประเทศญี ่ปุ ่นมีแนวคิดเดียวกันที่ให้ความสำคัญกับ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal Combustion Engine) ที่ทำให้เกิด
ภาวะเรือนกระจก ท่ีอาจส่งผลต่อส่ิงแวดล้อมในระยะยาว ซึ่งในทางยุโรปได้เริ่มกำหนดมาตรฐานการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ของรถยนต์ โดยมีความเข้มงวดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น สหภาพยุโรป 
(European Union-EU) ในปี 2012 ได้มีการกำหนดค่าสูงสุดของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของ
รถยนต์ไว้ที่ 130 กรัม/กิโลเมตร ในขณะที่ค่าเฉลี่ยในปัจจุบัน คือ 158 กรัม/กิโลเมตร ข้อกำหนดเช่นนี้มี
ส่วนผลักดันให้บริษัทรถยนต์ต้องพัฒนารถไฮบริดและรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ผู้เช่ียวชาญด้านพลังงานเช่ือว่า
รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินและดีเซลแบบธรรมดาจะลดลง และหายไปใน 20 ปีข้างหน้า โดยถูกแทนท่ี
ด้วย รถไฮบริด และรถปล๊ักอินไฮบริดรถยนต์ไฟฟ้า (รถยนต์พลังงานไฟฟ้า, 2558.) 

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ทั่วโลก และประเทศไทยต่างให้ความสำคัญ เพราะ
นับวัน จะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากร การพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมอย่าง รวดเร็ว หลายประเทศมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ แต่ไม่ได้กระทำควบคู่ไปกับการพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม จะ เห็นได้ว่าปัจจุบันมีปริมาณรถยนต์เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และมีการใช้เช้ือเพลิงเพิ่มขึ้นตาม
ไปด้วย ในขณะท่ี พลังงานมีจำกัดและขาดแคลน และส่วนใหญ่รถยนต์จะใช้น้ำมันเป็นเช้ือเพลิง ซึ่งมีการเผา
ไหม้ของเช้ือเพลิงทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หากมีปริมาณมากเกินไปจะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสุขภาพอนามัยของประชาชน ในระดับโลกทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก และเกิดปัญหาโลกร้อน ดังนั้น 
รัฐบาลจึงได้ตระหนักถึง ผลกระทบของปัญหาดังกล่าว และให้ความสำคัญในการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับ
การใช้พลังงานทดแทนใน รถยนต์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมข้ึน เพื่อลดมลพิษท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสุขภาพของประชาชน รวมถึงผู้ผลิตรถยนต์หันมาให้ความร่วมมือในการใช้พลังงานทดแทนในรถยนต์ 
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย รัฐบาล ผู้ผลิตรถยนต์จึงมีการคิดค้นและเร่งพัฒนารถยนต์ขับเคลื่อนด้วย
พลังงานไฟฟ้าออกสู่ตลาด เพื่อช่วยลด มลพิษท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของผู้บริโภค 
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การศึกษาความสำเร็จการพัฒนาท่ีดินบริเวณรอบสถานีขนส่งมวลชนทางรางรถไฟฟ้า    
ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

 

A Study of Successful of Land Development around the Mass transit Station by Rail in 
Terms of Land Use. 

เต็มตะวัน เกษเพ็ชร* 
Temtawon Gespetch 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า 
ซึ่งมีความเฉพาะเจาะจงในด้านท่ีเกี่ยวข้องกับพื้นท่ี ตามแนวคิดเรื่อง สนับสนุนการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ 
Transit-Oriented Development (TOD) ที ่ม ีความสัมพ ันธ ์ก ับบริบทพ ื ้นท ี ่ สาธารณะ 2) ศ ึกษา
กระบวนการเกิดเป็นเมืองจากการพัฒนาการขนส่งมวลชนระบบรางรถไฟฟ้า ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 
ผู้ใช้บริการหลักของรถไฟฟ้าสายสีเขียว จำนวน 400 คน  

 ผลการศึกษา พบว่า ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 25-35 ปี 
จำนวน 95 คน ระดับการศึกษาปริญญาตรี ใช้บริการส่วนใหญ่มีความถี่ในการเดินทาง 1-3 วันต่อสัปดาห์
จำนวน ช่วงเวลาในการเดินทาง 13.01-17.00 น. อาชีพข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ รายได้ต่อเดือน 
20,001-30,000 บาท ปัจจัยการพัฒนาพื้นที่ดินโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าในผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า อยู่ในระดับ
ปานกลาง ทัศนคติการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางรถไฟฟ้าต่อความสำเร็จการพัฒนาท่ีดินบริเวณรอบ
สถานี อยู่ในระดับน้อย ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  
และรายได้ต่อเดือนต่างกัน ส่งผลต่อความสำเร็จการพัฒนาท่ีดินระบบขนส่งมวลชนทางรางรถไฟฟ้าแตกต่าง
กัน ลักษณะพฤติกรรมการโดยสารระบบขนส่งมวลชนทางรางรถไฟฟ้าส่งผลต่อความสำเร็จการพัฒนาท่ีดิน
ระบบขนส่งมวลชนทางรางรถไฟฟ้า และทัศนคติการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางรถไฟฟ ้ามี
ความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จการพัฒนาท่ีดินระบบขนส่งมวลชนทางรางรถไฟฟ้า 

 

คำสำคัญ: การพัฒนาแบบยั่งยืน รถไฟฟ้า ความสำเร็จนโยบาย 
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Abstract 

 The objectives of this study were to determine 1)  Study the utilization of areas 
around the train station which is specific in the area related to the area according to the 
concept of Transit- Oriented Development ( TOD)  that are related to the public space 
context, and 2)  Study the process of urbanization from the development of mass transit 
systems and rail systems This study was Quantitative Research by exploration 
questionnaires.  This research selected the sample to The passengers of Bangkok Mass 
Transit System Service from which are 400 of population. 

 The study found that The passengers of Bangkok Mass Transit System Service most 
of the samples were female, their 25- 35 year old, had completed the Bachelor’ s degree. 
Had occupation Public Servant and Most of them had an income 20 ,001 -30 ,000  baht a 
month. The medium level of the factor Development of the land area surrounding the train 
station in the train service users.  The medium level of Attitudes of the usage of public 
transport by rail on the success of land development around the station.  Hypotheses 
testing revealed that the passengers have different of ages educations occupations and an 
income affecting to the different of The successful of land development around the mass 
transit station by rail in terms of land use. The passenger behavior that uses rail mass transit 
train have relationships to The successful of land development around the mass transit 
station by rail in terms of land use. 
 
Keywords: Sustainable development, Skytrain, policy success 
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1. บทนำ 

 การเดินทางคมนาคมทางบกของประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณเมืองได้ให้ความสำคัญกับ
การจราจรขนส่งทางรถยนต์ส่วนบุคคลเป็นหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจท่ีเป็นไป
อย่างก้าวกระโดด แต่สิ่งที่เกิดขึ ้นจริงตามมา คือ จำนวนรถยนต์ที่ใช้สัญจรบนพื้นผิวถนนนั้น นับวันยิ่ง
เพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากรที่หลั่งไหลทำงานและอาศัยพื้นที่เมืองจากสถิติที่ผ่าน ปัญหาสภาพการจราจร
ติดขัดบนท้องถนนจากข้อมูลของ TomTom Traffic Index ในปีพ.ศ. 2563 ระบุว่า กรุงเทพมหานครมี
การจราจรติดขัดหนาแน่นสูงเป็นอันดับที่ 10 ของโลก เพิ่มขึ้นหนึ่งอันดับจากอันดับที่ 11 ในปีพ.ศ.2662 
ความหนาแน่นบนท้องถนน กรุงเทพฯ อยู่ท่ี 44% หมายความว่า ถ้าต้องเดินทางใช้เวลา 30 นาทีถึงท่ีหมาย 
ต้องเพิ่มเวลาไปอีก 44% จะถึงท่ีหมาย ช่วงเวลาการจราจรติดขัดในกรุงเทพฯ ท่ีทำให้ผู้คนเสียเวลาอยู่บน
ท้องถนนราว 179 ช่ัวโมง หรือประมาณ 7 วัน 11 ช่ัวโมงต่อปี การมีทางเลือกสำหรับการเดินทางสำหรับผู้
ที่อาศัยและทำงานในพื้นที่เมืองจึงมีความสำคัญ เช่น รถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT หรือรถโดยสาร
ด่วนพิเศษ (BRT) จึงมีความสำคัญเพื่อลดจำนวนผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลบนท้องถนนสู่ระบบขนส่งสาธารณะ
มากขึ้น มีความสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติทางภาครัฐมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้น จากข้อมูลของสำนักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ระบุจำนวนตู้โดยสารรถไฟฟ้าและรถไฟของแต่ละปี กล่าวคือ
ปีพ.ศ. 2560 จำนวน 1,674 พ.ศ.2561 จำนวน 1,672 ตู้ พ.ศ.2562 จำนวน 1,834 ตู้และพ.ศ.2563 
จำนวน 1,934 ตู้และสถิติปริมาณการขนส่งผู ้โดยสารทางรางผ่านระบบขนส่งมวลชนแบบรางในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร หรือ BTS ท่ีมีแนวโน้มสูงขึ้น กล่าวคือ ปีพ.ศ.2560 จำนวน 241,067,194 คน พ.ศ.2561 
จำนวน 240,139,471 คน และพ.ศ.2562 จำนวน 274,600,000 คน (ข้อมูลสถิติคมนาคมทางราง 
กระทรวงคมนาคม, 2564) 

จากปัญหาที่ได้กล่าวมา แนวความคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainable Development) กับ 
การขนส่งท่ียั่งยืน (Sustainable Transport) เป็นส่วนหนึ่งท่ีมีความสำคัญต่อการควบคุมปัญหาการจราจร
และปัญหาการใช้ที ่ดินบริเวณพื้นที่เมืองอย่างขาดประสิทธิภาพเป็นผลสืบเนื่องจากการหลั่งไหลของ
ประชากรจากทั่วประเทศสู่เขตกรุงเทพมหานครมากขึ้น อย่างที่เป็นรูปธรรมคือ การขาดความควบคุม
ขยายตัวในแนวราบเป็นผลจากการพัฒนาความเป็นเมืองตามรูปแบบการขนส่งระบบรางรถไฟฟ้าส่งผลทำ
ให้ท่ีดินมีราคาสูงขึ้น ผู้ประกอบการสร้างคอนโดท่ีมีจำนวนยูนิตในแนวตั้งมากขึ้น ขนาดห้องของคอนโดเล็ก
ลง การเกิดขึ้นของคอมมูนิตีมอล ซึ่งเป็นเขตการค้าขายโดยรอบสถานีมีจำนวนมากขึ้น แต่การท่ีประชาชน
โดยทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงการขนส่งสาธารณะประเภทรางได้อย่างมากขึ้น การพัฒนาดังกล่าวขาดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนและไม่สามารถใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดตามความต้องการของประชาชนทั้งหมด สะท้อน
การจัดการผังเมืองท่ีขาดประสิทธิภาพของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผลมาจากการขาดการสนับสนุนเรื่องการ
ใช้พื้นท่ีโดยรอบของสถานีรถไฟฟ้าผ่านการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ (Transit-Oriented Development :-
TOD) ซึ่งเป็นแนวคิดหลักของการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินและส่งเสริมให้ใช้ทางเดินเท้าเข้าถึงระบบ
ขนส่งมวลชนเป็นหลัก 
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ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เลือกศึกษาเรื่อง การศึกษาความสำเร็จการพัฒนาที่ดินบริเวณรอบสถานีขนส่ง
มวลชนทางรางรถไฟฟ้าด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน โดยงานวิจัยท่ีศึกษาในลักษณะนี้มีหลายบทความเช่น คน
เมือง 4.0 อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทย โครงการย่อยท่ี 4 การเดินทางในเมืองของสำนักงานการวิจัย
แห่งชาติ หรือกรอบการวิเคราะห์นโยบายการวางแผนการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบสถานีขนส่งมวลชนเพื่อ
การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน แต่งานวิจัยดังกล่าวทำการศึกษาในระดับมหภาคที่มองภาพรวมในสังคมเป็น
หลักและเส้นทางการเดินรถไฟฟ้าสายอื่น จึงทำให้ผู้วิจัยเลือกทำงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาในระดับเฉพาะเจาะจง 
คือเน้นการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้โดยสารที่ใช้บริการหลักของรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนื่องจากเป็นกลุ่ม
ประชากรที่สะท้อนความสำเร็จด้านการนำนโยบายการพัฒนาที่ดินบริเวณรอบสถานีขนส่งมวลชนทางราง
รถไฟฟ้าไปปฏิบัติได้อย่างชัดเจน  จึงเป็นท่ีมาของการทำการศึกษาในครั้งนี้ 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 2.1 เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์พื้นท่ีบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า ซึ่งมีความเฉพาะเจาะจงในด้าน
ที ่เกี ่ยวข้องกับพื ้นที ่ ตามแนวคิดเรื ่อง สนับสนุนการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ (Transit-Oriented 
Development : TOD) ท่ีมีความสัมพันธ์กับบริบทพื้นท่ีสาธารณะ 

 2.2 เพื่อศึกษากระบวนการเกิดเป็นเมืองจากการพัฒนาการขนส่งมวลชนระบบรางรถไฟฟ้า 

3. นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 

การพัฒนาที่ดิน หมายถึง การพัฒนาที่ดินโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าสอดคล้องกับบริบททางสังคม
และเศรษฐกิจในรูปแบบต่าง ๆ ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนที่อาศัยในเมืองโดยมุ่งเน้นกรอบ
การพัฒนาในระดับย่านพื้นที่ที่โครงการรถไฟฟ้าตั้งอยู่ ผ่านการพัฒนาแบบยั่งยืนสนับสนุนการใช้ระบบ
ขนส่งสาธารณะ (Transit-Oriented Development : TOD) ด้วยการจัดการเมืองกับพื้นที่ให้เกิดความ
กระชับ (Compact) ท่ีมีความหนาแน่นสูงของการใช้ประโยชน์จากท่ีดิน และผสมผสาน ส่งผลให้เกิดปัจจัย
ท่ีมีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะระบบราง การเข้าถึงระบบการสัญจรของคน
ทุกกลุ่ม 

นโยบาย หมายถึง ส่ิงท่ีภาครัฐตัดสินใจเลือกกระทำ (action) หรือไม่กระทำ (inaction) ท่ีจะส่งผล
ต่อสาธารณะหรือคนในสังคม ด้านประเด็นท่ีถูกตั้งขึ้นเพื่อให้เกิดแนวทางสำหรับการปฏิบัติระบบการขนส่ง
ระบบขนส่งทางรางไฟฟ้าโดยยึดหลักแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลสายหลักและสายรอง
ในกรุงเทพฯและปริมณฑล (M-MAP)  

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการเกิดเป็นเมือง 
ด้านความหมายของแนวคิดการพัฒนาพื้นท่ีรอบสถานีระบบขนส่งมวลชน มีความสอดคล้องการใช้

พื้นท่ี ต้ังอยู่บนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง เน้นการพัฒนาพื้นท่ีโดยรอบสถานีขนส่งสาธารณะเป็น
ศูนย์กลางเชื่อมต่อการเดินทาง (สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2562 : ออนไลน์) ด้วย
การจัดการเมืองกับพื้นท่ีให้เกิดความกระชับ (Compact)ท่ีมีความหนาแน่นสูงของการใช้ประโยชน์จากท่ีดิน 
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และผสมผสาน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2563 : ออนไลน์) ให้เกิดความเหมาะสม
ตลอดรัศมี 500 เมตร โดยรอบสถานีรถไฟ รถไฟฟ้า หรือป้านหยุดรถโดยสาร ส่งเสริมให้ประชาชนใช้บริการ
ระบบขนส่งสาธารณะ ทางเท้า และจักรยาน Regional Transit District (2009 อ้างถึงใน สุภาพร แก้วกอ 
เล่ียวไพโรจน์, 2562 หน้า 48) 

2.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะระบบราง  

การเข้าถึงระบบการสัญจรของคนทุกกลุ่ม โดยมีการกำหนดขอบเขตเพื่อการนำนโยบายไปปฏบิติั
ผ่านระบบขนส่งรถไฟฟ้า ได้แก่  

ด้านพื้นท่ีสาธารณะ (Public Space) ในการกำหนดพื้นท่ีท่ีสามารถประชาชนทุกกลุ่มใช้ประโยชน์
ได้ ประกอบด้วย การอยู ่ร ่วมกันในสังคม (Social Inclusion) มีความเท่าเทียม (Equity) และความ
ปลอดภัย (Security)  

ด้านความเป็นเมือง (The City) เพื่อกำหนดพื้นท่ีพัฒนาออกแบบการใช้ประโยชน์ของระบบสัญจร
ของประชาชนทุกกลุ่ม ได้ยกประเด็นเรื่องการพัฒนาเมืองสีเขียวด้วยการบูรณาการและสร้างความหนาแน่น
สู ่การสัญจรอย่างยั ่งยืนด้วยการเดินระยะสั ้น (A Dense, Integrated And Green City With Short 
Distances Enables Sustainable Travelling)  

การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนของคนทุกกลุ่ม (Transit Oriented Development and 
Integrated Equity Development) เพื่อมุ่งสู่การสร้างพื้นท่ีโดยรอบสถานีให้เกิดคุณค่าท้ังการใช้ประโยชน์
จากท่ีดิน รวมทั้งการเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะอย่างเท่าเทียม  

บทบาทความสำคัญของระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อใช้อธิบายความสำคัญของระบบขนส่งสาธารณะ
ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการริเริ่มการทำโครงการ โดยยกด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการพัฒนา
ระบบขนส่งสาธารณะระบบราง ที่แบ่งออก 4 มิติความสำเร็จคือ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ (Economic 
Activity) ก ิจกรรมที ่ เก ี ่ยวข้องกับการร ักษาสิ ่งแวดล้อมและการคมนาคม ( Environmental and 
Transportation Activity) การเปลี ่ยนแปลงในเชิงสถาบันและกรอบแนวคิดนโยบาย ( Institutional 
changes) จากผู ้กำหนดนโยบายส่วนกลางผ่านผู ้นำนโยบายไปปฏ ิบ ัต ิ และทัศนคติ ของชุมชน 
(Community Perception) บริบทรอบข้างพื้นที่ที่โครงการรถไฟฟ้าตั้งอยู่ (ภาวิณี เอี่ยมตระกูล , 2561: 
101-157) 

2.3 แนวคิดนโยบายและนโยบายสาธารณะ 

ความหมายของนโยบายสาธารณะ 
นโยบายสาธารณะ เป็นเรื ่องที่ต้องอาศัยความรู้หลายศาสตร์ ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ 

สังคมศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งเป็นความรู้ที่ไม่สามารถกำหนดขอบเขตได้ มีความเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตมนุษย์ในทุกระดับสังคม ในด้านการบริการของรัฐบาล เช่น กระบวนการยุติธรรม สาธารณสุข การ
พัฒนาชนบท การเงินการคลัง เป็นต้น (ศุภชัย ยาวประภาษ, 2552: คำนำ) 
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นโยบายสาธารณะมีนิยามอย่างกว้างคือ ความคิดของรัฐบาลต่อส่ิงท่ีควรทำอะไร อย่างใด เพียงใด 
เมื่อใด โดยขึ้นกับองค์ประกอบได้แก่ 1. การกำหนดเป้าหมายของสิ่งที่ต้องกระทำ 2. การกำหนดแนวทาง  
ใหม่ ๆ 3. การกำหนดการสนับสนุนต่าง ๆ (อมร รักษาสัตย์ อ้างถึงใน ศุภชัย ยาวประภาษ, 2552: 3) 

นโยบายสาธารณะ (public policy) ตามบริบทสังคมไทยถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายโดย
รัฐบาล และเป็นสิ่งที ่ภาครัฐ ผู ้มีความหมายที่หลากหลายรูปแบบและหลายระดับการปกครอง ตั้งแต่ 
ส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น โดยมีลักษณะการดำเนินการส่งผลกระทบต่อพลเมือง (Peter, 2015: 1อ้าง
ถึงใน Peter and Zittoun, 2016 อ้างถึงใน ปิยะพงษ์ บุษบงก์ และพบสุข  ช่ำชอง, 2563: 2) 

การวัดความสำเร็จและความล้มเหลวของการนำนโยบายไปปฏิบัติ 
การวัดผลรวมผ่านมิติต่าง ๆ 3 มิติที่ใช้ในการศึกษาถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการนำ

นโยบายไปปฏิบัติ (วรเดช จันทรศร, 2540: 3-12 อ้างถึงใน วรเดช จันทรศร, 2552: 105-109) ได้แก่ 

มิติที่ 1 คือการมองผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติ คือ 1.ผลผลิต (Outputs) วัดได้จาก
ด้านปริมาณ เวลา ค่าใช้จ่าย และความพึงพอใจ 2.ผลลัพธ์ (Outcomes) วัดจากผลกระทบซึ่งเกิด
จากกลุ่มผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินนโยบาย 3.ผลสุดท้าย (Ultimate outcomes) ตาม
ลักษณะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม  

มิติที ่ 2 ผลของความสำเร็จในการนำนโยบายไปปฏิบัติต้องไม่ปัญหาก่อผลกระทบต่อ
นโยบายหรือโครงการอื่น ๆ พิจารณาจากการสร้างความเชื่อมั ่นในผลการดำเนินการจากการ
ประเมินผลที ่ต ้องเป็นลักษณะระบบเปิด (Opened system evaluation) ไม่มีปัญหาด ้าน
มาตรการ (Measures or approach) จากการนำนโยบายไปปฏิบัติ และต้องไม่มีปัญหาด้าน
มนุษยธรรมหรือศีลธรรม และ  

มิติท่ี 3 ผลรวมของการนำนโยบายไปปฏิบัติท้ังหมดต้องก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศ 

แผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลสายหลักและ 
สายรองในกรุงเทพฯและปริมณฑล(M-MAP) 
 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจะ (สนข.) ภายใต้กระทรวงคมนาคมจัดทำแผน
ดังกล่าวเพื่อกำหนดโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2553-2572) ท้ังหมด 12 เส้นทาง ระยะทางรวม 509 กิโลเมตร จากศูนย์กลางกรุงเทพมหานคร เพื่อ
รองรับการเติบโตของเมืองท่ีเปล่ียนแปลงจากเดิม ด้วยการขยายตัวออกไปพื้นท่ีชานเมืองมากขึ้น เกิดแหล่ง
ที่อยู่อาศัยและแหล่งพาณิชยกรรมตามเส้นทางรถไฟฟ้า ส่งผลให้รูปแบบการเดินทางของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเปลี่ยนไป สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม 
ผ่านรูปแบบความเป็นอยู่และการใช้ท่ีดิน พื้นฐานการดำเนินการโครงการตามแม่แบบคือ เป็นแม่แบบหลัก
เพื่อการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานคร ยึดหลักแนวคิดโครงข่ายแบบรัศมีและวง
แหวนกำหนดเป็นศูนย์กลางคมนาคมเพื่อเช่ือมต่อการเดินทาง 
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3. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
ความสำเร็จการพัฒนาท่ีดินบริเวณรอบสถานีขนส่งมวลชนทางรางรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล บริเวณพื ้นที ่พื ้นที ่โครงการรถไฟฟ้า เส้นทางสายสุขุมวิท เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยมีวิธีการศึกษาดังนี้ 

3.1 ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากร ท่ีเดินทางสถานีรถไฟฟ้าวัดพระศรีมหาธาตุ สถานี

ทหารราบที่ 11 และ สถานีบางบัว โดยมีทะเบียนบ้านอาศัยในเขตบางเขน จำนวน 188,164 คน บนที่ต้ัง
ของ จากท้ังหมด 2 แขวง ได้แก่ แขวงท่าแร้ง และ แขวงอนุสาวรีย์  

3.2 ลุ่มตัวอย่าง 
การศึกษากลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในครั้งนี้ คือ ประชากรโดยการสุ่มตัวอย่างแบบความน่าจะเป็น (Non-

Probability Sampling) แบบการเลือกแบบบังเอิญ (Haphazard or Accidental Sampling) และกำหนด
กลุ่มตัวอย่างจากการคำนวณจำนวนกลุ่มตัวอย่างตามตารางสุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ซึ่งกำหนดว่าท่ี
ประชากรจำนวนมาก (∞) จำนวนกลุ่มตัวอย่างท่ี ± 5% เท่ากับ 400 คน หรือท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 ตาม
สูตรดังนี้ (วัลลภ รัฐฉัตรานนท์, 2554 : 81) 

3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 

ส่วนดังนี้ 
ส่วนที่ 1 คำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้ต่อเดือน โดยเป็นลักษณะของคำถามเป็นแบบเลือกตอบ (Checklists) 

ส่วนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับลักษณะพฤติกรรมการโดยสารของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า จำนวน 5 ข้อ 
ได้แก่ ความถี่ในการเดินทาง ช่วงเวลาในการเดินทาง วัตถุประสงค์ของการเดินทาง เดินทางด้วยรถไฟฟ้า
สายนี้เพื่อเช่ือมต่อระบบขนส่งสาธารณะใด โดยเป็นลักษณะของคำถามเป็นแบบเลือกตอบ (Checklists) 

ส่วนที่ 3 คำถามเกี่ยวกับปัจจัยการพัฒนาพื้นที่ดินโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า จำนวน 15 ข้อ เป็น
ลักษณะของคำถามปลายปิด (Closed-end Question) โดยแบ่งลักษณะสถานท่ีออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1.
ด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 2.ด้านกิจกรรมการรักษาส่ิงแวดล้อมและการคมนาคม 3.ด้านการเปล่ียนแปลง
เชิงสถาบันและนโยบาย 

คำถามในส่วนที่ 3 ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) เป็นการวัดแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยกำหนดระดับสแกลแบ่งเป็น 5 ระดับ ได้ให้น้ำหนักของการ
ประเมินค่าโดยเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละคำตอบ ดังนี้ (Likert, 1932 อ้างใน วัลลภ รัฐฉัตรานนท์, 
2554: 103-104) ดังนี้  
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คะแนน  5    หมายถึง  ความสำเร็จอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
คะแนน  4   หมายถึง  ความสำเร็จอยู่ในระดับ มาก  
คะแนน  3    หมายถึง  ความสำเร็จอยู่ในระดับ ปานกลาง                         
คะแนน  2     หมายถึง  ความสำเร็จอยู่ในระดับ น้อย                                      
คะแนน  1     หมายถึง  ความสำเร็จอยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด 
 

 เมื ่อรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่แล้วจะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างจากการใช้ช่วง
คะแนนจากพิสัย (Intervals from the Range) เป็นวิธีที่ยุบระดับจาก 5 ระดับ เป็นการแปลผลเพียง 3 
ระดับ โดยการหาค่าพิสัย คือ ค่าสูงสุดลบด้วยค่าต่ำสุด แล้วหารด้วยจำนวนช่วงท่ีต้องการ เช่น ค่าคะแนน 
เป็น 1, 2, 3, 4 และ 5 เมื่อต้องการยุบให้ได้ช่วงคะแนน 3 ช่วงที่ห่างเท่า ๆ กัน แต่ละช่วงคะแนน นั่นคือ 
หาค่าพิสัยเท่ากับ 5 – 1 = 4 และช่วงห่างเท่ากับ 4/3 = 1.33 นำไปจัดช่วงคะแนนเป็น 3 ระดับ  คือ 
ความสำเร็จการพัฒนาท่ีดินบริเวณรอบสถานีขนส่งมวลชนทางรางรถไฟฟ้าดังนี้ 
 
   (คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ำสุด)   =          5 - 1      =   1.33 
    จำนวนช้ัน   3 
    

3.67 - 5.00 หมายถึง    มีระดับความสำเร็จการพัฒนาท่ีดิน มาก 
   2.34 - 3.66 หมายถึง    มีระดับความสำเร็จการพัฒนาท่ีดิน ปานกลาง  
   1.00 - 2.33 หมายถึง    มีระดับความสำเร็จการพัฒนาท่ีดิน น้อย 

 

ส่วนที่ 4 คำถามเกี่ยวกับทัศนคติการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางรถไฟฟ้าต่อความสำเร็จการ
พัฒนาท่ีดินบริเวณรอบสถานีเป็นลักษณะของคำถามปลายปิด (Closed-end Question) จำนวน 5 ข้อ ใช้
แบบสอบถามเป็นแบบ Likert’ Scale เพื่อวัดประเด็นต่าง ๆ ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ช่วง คือ เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ  ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละ
คำตอบ ดังนี้ (Likert, 1932 อ้างใน วัลลภ รัฐฉัตรานนท์, 2554: 103-104) 

คะแนน  5    หมายถึง  มีระดับความคิดเห็น มากท่ีสุด  
คะแนน  4    หมายถึง  มีระดับความคิดเห็น มาก  
คะแนน  3     หมายถึง มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง                           
คะแนน  2    หมายถึง มีระดับความคิดเห็น น้อย                         
คะแนน  1 หมายถึง มีระดับความคิดเห็น น้อยท่ีสุด 

 
เมื ่อรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่แล้วจะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างจากการใช้ช่วง

คะแนนจากพิสัย (Intervals from the Range) เป็นวิธีที่ยุบระดับจาก 5 ระดับ เป็นการแปลผลเพียง 3 
ระดับ โดยการหาค่าพิสัย คือ ค่าสูงสุดลบด้วยค่าต่ำสุด แล้วหารด้วยจำนวนช่วงท่ีต้องการ เช่น ค่าคะแนน 
เป็น 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 เมื่อต้องการยุบให้ได้ช่วงคะแนน 3 ช่วงท่ีห่างเท่า ๆ กัน แต่ละช่วงคะแนน นั่นคือ 
หาค่าพิสัยเท่ากับ 5 – 1 = 4 และช่วงห่างเท่ากับ 4/3 = 1.33 นำไปจัดช่วงคะแนนเป็น 3 ระดับ  คือ 
ทัศนคติการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางรถไฟฟ้าต่อความสำเร็จการพัฒนาท่ีดินบริเวณรอบสถาน 
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   (คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ำสุด)   =          5 - 1       =   1.33 
    จำนวนช้ัน   3 
    

3.67 - 5.00 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมาก  
   2.34 - 3.66 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นปานกลาง  
   1.00 - 2.33 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นน้อย  

 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอนต่อไปนี้  

ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับแนวทางสำหรับการ
ปฏิบัติระบบการขนส่งระบบขนส่งทางรางไฟฟ้า ได้แก่ แผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลสาย
หลักและสายรองในกรุงเทพฯและปริมณฑล (M-MAP) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การรถไฟฟ้ามหานคร 
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 

ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ข้อมูลที่ได้จากการแจกแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการ
ขนส่งรถไฟฟ้าท่ีเดินทางสถานีรถไฟฟ้าวัดพระศรีมหาธาตุ สถานีทหารราบท่ี 11 และ สถานีบางบัว จำนวน 
400 ฉบับ 

3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
หลังจากรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนนำไปวิเคราะห์ทำการ

ประมวลผลข้อมูลโดยโปรแกรมสถิติสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ได้แก่ 

1.การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation
หรือ S.D)  

2.การว ิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิต ิเช ิงอนุมาน ( Inferential Statistics) โดยการนำข้อมูลของ
แบบสอบถามมาทดสอบสมมติฐานทางสถิติ ประกอบด้วย การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ
กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่เป็นอิสระต่อกันโดยวิธีสถิติทดสอบค่า Independent Sample t-test ที่ระดับ
นัยสำคัญ 0.05 ใช้ในการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1.1 การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
ที ่ระดับนัยสำคัญ 0.05 และถ้าผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติแล้ว และการ
ทดสอบความสัมพันธ์ (Pearson Correlation) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ชุด โดย
กำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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4. สมมติฐานการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ต้ังสมมติฐานได้แก่ 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีความแตกต่างกันส่งผลต่อความสำเร็จการพัฒนาที่ดินระบบ
ขนส่งมวลชนทางรางรถไฟฟ้าแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยลักษณะพฤติกรรมการโดยสารระบบขนส่งมวลชนทางรางรถไฟฟ้ามีผลต่อ
ความสำเร็จการพัฒนาท่ีดินระบบขนส่งมวลชนทางรางรถไฟฟ้า 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยทัศนคติการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางรถไฟฟ้ามีความสัมพันธ์ต่อ
ความสำเร็จการพัฒนาท่ีดินระบบขนส่งมวลชนทางรางรถไฟฟ้า 

 

  ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
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6. ผลการศึกษา 

 จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปลักษณะของปัจจัยด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

 6.1 ปัจจัยส่วนบุคคล 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า สรุปได้ว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมี
จำนวน 236 คน อายุ 25-35 ปี จำนวน 95 คน ระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 282 คน อาชีพ
ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 177 คน รายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท จำนวน 181 
คน 

ส่วนลักษณะพฤติกรรมการโดยสารของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความถี่ใน
การเดินทาง 1-3 วันต่อสัปดาห์จำนวน 264 คน ช่วงเวลาในการเดินทาง 13.01-17.00 น. จำนวน 151 คน 
วัตถุประสงค์ของการเดินทางเพื่อทำธุระส่วนตัว จำนวน 146 คน การเดินทางเชื ่อมต่อระบบขนส่ง
สาธารณะด้วยรถประจำทางสาธารณะ จำนวน 193 คน 

6.2 ปัจจัยการพัฒนาพื้นที่ดินโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า  

ความถี่ในการเดินทาง พบว่า ผู ้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความถี่ในการเดินทาง 1-3 วันต่อสัปดาห์
จำนวน 264 คน ช่วงเวลาในการเดินทาง 13.01 - 17.00 น. วัตถุประสงค์ของการเดินทางเพื่อทำธุระ
ส่วนตัว การเดินทางเช่ือมต่อระบบขนส่งสาธารณะด้วยรถประจำทางสาธารณะ  

ลักษณะพฤติกรรมการโดยสารของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่า
คะแนนเฉลี่ยรวม 2.43 หากพิจารณาเป็นด้านย่อย พบว่า ด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คะแนนเฉล่ียรวม 2.41  

ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ียและระดับปัจจัยการพัฒนาพื้นท่ีดินโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า  
              จำแนกตามด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า  

ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที ่ X̄ S.D. ระดับความสำเร็จ 

ด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 2.41 0.71 ปานกลาง 
ด้านกิจกรรมการรักษาส่ิงแวดล้อมและการคมนาคม 2.58 0.89 ปานกลาง 
ด้านการเปล่ียนแปลงเชิงสถาบันและนโยบาย 2.31 0.47 น้อย 

 

6.3 ทัศนคติของผู้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะทางรางรถไฟฟ้าต่อความสำเร็จการพัฒนาที่ดิน
บริเวณรอบสถานีภาพรวมอยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนเฉลี่ยรวม 2.30 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ทัศนคติเห็นว่า มีการดึงดูดของพื้นท่ีให้มีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.64 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ียและระดับคำถามเกี่ยวกับทัศนคติการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางรถไฟฟ้า 
              ต่อความสำเร็จการพัฒนาท่ีดินบริเวณรอบสถานี 

ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที ่ X̄ S.D. ระดับความสำเร็จ 

1. ดึงดูดของพื้นท่ีให้มีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า 2.46 0.71 ปานกลาง 
2. สร้างความสะดวกสบายต่อการสัญจรทางเท้า 
    เพื่อเข้าสู่พื้นท่ีการคมนาคม 

2.26 0.82 น้อย 

3. ศักยภาพท่ีเพิ่มขึ้นของพื้นท่ีธุรกรรมบริเวณ 
    ใกล้เคียงสถานีรถไฟฟ้า 

2.26 0.68 น้อย 

4. เพิ่มความหลากหลายของร้านค้าหรือร้านอาหาร 
   บริเวณใกล้เคียงสถานีรถไฟฟ้า 

2.29 0.73 น้อย 

5. สร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นเมื่อเทียบกับอดีต 
    ก่อนมีระบบขนส่งทางรางรถไฟฟ้า 

2.24 0.71 น้อย 

ค่าเฉลี่ยรวม 2.30 0.73 น้อย 
 

7. การทดสอบสมมติฐาน 

ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีความแตกต่างกันส่งผลต่อความสำเร็จการพัฒนาท่ีดินระบบขนส่งมวลชนทาง
รางรถไฟฟ้าแตกต่างกัน 

 1.กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันส่งผลต่อความสำเร็จการพัฒนาที่ดินระบบขนส่งมวลชนทางราง
รถไฟฟ้าแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันส่งผลต่อความสำเร็จการพัฒนาที่ดิน
ระบบขนส่งมวลชนทางรางรถไฟฟ้าไม่แตกต่างกัน 

2.กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันส่งผลต่อความสำเร็จการพัฒนาที่ดินระบบขนส่งมวลชนทางราง
รถไฟฟ้าแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันส่งผลต่อความสำเร็จการพัฒนาที่ดิน
ระบบขนส่งมวลชนทางรางรถไฟฟ้าแตกต่างกัน ดังตารางท่ี 3  

 
ตารางที่ 3 ตารางเปรียบเทียบความสำเร็จการพัฒนาท่ีดินระบบขนส่งมวลชนทางรางรถไฟฟ้า 
              ของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าจำแนกตามอายุ 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 3 1966.12 655.374 9.025 0.00* 
ภายในกลุ่ม 396 28757.86 72.621 
รวม 399 30723.99  

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

   3.กลุ่มตัวอย่างที่ระดับการศึกษาต่างกันส่งผลต่อความสำเร็จการพัฒนาที่ดินระบบขนส่งมวลชน
ทางรางรถไฟฟ้าแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ระดับการศึกษาต่างกันส่งผลต่อความสำเร็จ
การพัฒนาท่ีดินระบบขนส่งมวลชนทางรางรถไฟฟ้าแตกต่างกัน ดังตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 4 ตารางเปรียบเทียบความสำเร็จการพัฒนาท่ีดินระบบขนส่งมวลชนทางรางรถไฟฟ้า 
              ของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าจำแนกตามระดับการศึกษา 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 3 823.78 272.56 3.63 0.01* 
ภายในกลุ่ม 396 29900.20 75.506 
รวม 399 30723.99  

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 4.กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพต่างกันส่งผลต่อความสำเร็จการพัฒนาที่ดินระบบขนส่งมวลชนทางราง
รถไฟฟ้าแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพต่างกันส่งผลต่อความสำเร็จการพัฒนาท่ี ดิน
ระบบขนส่งมวลชนทางรางรถไฟฟ้าแตกต่างกัน ดังตารางท่ี 5 

ตารางที่ 5 ตารางเปรียบเทียบความสำเร็จการพัฒนาท่ีดินระบบขนส่งมวลชนทางรางรถไฟฟ้า 
              ของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าจำแนกตามอาชีพ 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 4 1281.95 320.48 4.30 0.00* 
ภายในกลุ่ม 395 29442.03 74.53 
รวม 399 30723.99  

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 5. กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนที่ต่างกันส่งผลต่อความสำเร็จการนำนโยบายไปปฏิบัติ ระบบ
ขนส่งมวลชนทางรางรถไฟฟ้าแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือนท่ีต่างกันส่งผล
ต่อความสำเร็จการนำนโยบายไปปฏิบัติ ระบบขนส่งมวลชนทางรางรถไฟฟ้าแตกต่างกัน ดังตารางท่ี 6 

ตารางที่ 6 ตารางเปรียบเทียบความสำเร็จการพัฒนาท่ีดินระบบขนส่งมวลชนทางรางรถไฟฟ้า 
              ของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าจำแนกตามรายได้ต่อเดือน 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 3 2264.50 754.83 10.50 0.00* 
ภายในกลุ่ม 396 28459.48 71.86 
รวม 399 30723.99  

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ปัจจัยลักษณะพฤติกรรมการโดยสารระบบขนส่งมวลชนทางรางรถไฟฟ้ามีผลต่อความสำเร็จ
การพัฒนาที่ดินระบบขนส่งมวลชนทางรางรถไฟฟ้า   

ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะพฤติกรรมการโดยสารระบบขนส่งมวลชนทางรางรถไฟฟ้าของ
ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า จำแนกตามด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ด้านกิจกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมและการ
คมนาคม และด้านการเปล่ียนแปลงเชิงสถาบันและนโยบาย มีค่าระดับมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ เท่ากับ 
0.03 0.00 และ0.00 ตามลำดับ น้อยกว่าระดับนัยสำคัญ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่า
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ลักษณะพฤติกรรมการโดยสารระบบขนส่งมวลชนทางรางรถไฟฟ้ามีผลต่อความสำเร็จการพัฒนาท่ีดินระบบ
ขนส่งมวลชนทางรางรถไฟฟ้า 

 ตารางที่ 7  เปรียบเทียบลักษณะพฤติกรรมการโดยสารระบบขนส่งมวลชนทางรางรถไฟฟ้า 
               ของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า 

ปัจจัยที่มีผล 
ต่อการพัฒนาพื้นที่
บริเวณระบบขนส่ง
มวลชนทางรางรถไฟฟ้า 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

1. ด้านกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

19 
380 
399 

139.11 
1638.32 
1777.43 

7.32 
4.31 

1.698 0.03 

2. ด้านกิจกรรมการรักษา
ส่ิงแวดล้อมและการ
คมนาคม 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

19 
380 
399 

717.78 
6357.79 
7075.57 

37.77 
16.73 

2.25 0.00 

3. ด้านการเปล่ียนแปลง
เชิงสถาบันและนโยบาย 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

19 
380 
399 

905.43 
5291.12 
6169.56 

47.65 
13.92 

3.42 0.00 

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

ปัจจัยทัศนคติการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางรถไฟฟ้ามีความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จการ
พัฒนาที่ดินระบบขนส่งมวลชนทางรางรถไฟฟ้า 

ผลการวิจัยพบว่า ระดับทัศนคติการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางรถไฟฟ้ามีความสัมพันธ์ต่อ
ความสำเร็จการพัฒนาที่ดินระบบขนส่งมวลชนทางรางรถไฟฟ้า โดยหาค่าสหสัมพันธ์ Pearson พบว่า ค่า
ระดับมีนัยสำคัญทางสถิติที่มีค่าเท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั้นคือ ปัจจัยทัศนคติการใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะทางรางรถไฟฟ้ามีความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จการพัฒนาท่ีดินระบบขนส่งมวลชนทางรางรถไฟฟ้า 
 
ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างระดับทัศนคติการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางราง 
              รถไฟฟ้ามีความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จการพัฒนาท่ีดินระบบขนส่งมวลชนทางรางรถไฟฟ้า 
 

 ระดับทัศนคติการใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะทางรางรถไฟฟา้ 

ระดับความสำเร็จการพฒันาที่ดิน
ระบบขนส่งมวลชนทางราง

รถไฟฟ้า 
ระดับทัศนคติการใช้

ระบบขนส่งสาธารณะ
ทางรางรถไฟฟา้ 

Pearson 
Correlation 

1 0.30 

 Sig. (2-tailed)  0.00* 
 N 400 400 

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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8. สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 ผลการวิจัยเรื ่อง การศึกษาความสำเร็จการพัฒนาที่ดินบริเวณรอบสถานีขนส่งมวลชนทางราง
รถไฟฟ้าด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน มีประเด็นท่ีน่าสนใจนำมาอภิปรายผลดังนี้ 

 พฤติกรรมการโดยสารระบบขนส่งมวลชนทางรางรถไฟฟ้ามีผลต่อความสำเร็จการพัฒนาที่ดิน
ระบบขนส่งมวลชนทางรางรถไฟฟ้า 

 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง พฤติกรรมการผู้โดยสารระบบขนส่งมวลชนทางรางรถไฟฟ้าต่อ
ความสำเร็จการพัฒนาท่ีดินระบบขนส่งมวลชนทางรางรถไฟฟ้า พบว่า พฤติกรรมการผู้โดยสารระบบขนส่ง
มวลชนทางรางรถไฟฟ้า ส่งผลต่อระดับความสำเร็จการพัฒนาท่ีดินระบบขนส่งมวลชนทางรางรถไฟฟ้า และ
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ กล่าวคือ ความถี่ในการเดินทาง ช่วงเวลาในการเดินทาง วัตถุประสงคข์อง
การเดินทาง และการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเพื่อเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะอื่น ส่งผลต่อความสำเร็จการ
พัฒนาที่ดินระบบขนส่งมวลชนทางรางรถไฟฟ้า กล่าวคือ ด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ด้านกิจกรรมการ
รักษาสิ่งแวดล้อมและการคมนาคม และด้านการเปลี่ยนแปลงเชิงสถาบันและนโยบาย ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของสุภารัตน์ มหาเทียน และสืบพงศ์ สุขสม (2563) ทำการศึกษาเรื่องผลของการนำนโยบาย
การส่งมอบบริการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (รถไฟฟ้าบีทีเอส) ไปปฏิบัติ จากผลการสำรวจระดับ
ความพึงพอใจต่อการนำนโยบายการส่งมอบบริการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (รถไฟฟ้าบีทีเอส) 
ไปปฏิบัติ ด้านการกำหนดเส้นทางอยู่ในระดับมาก โดยการให้บริการรถไฟฟ้า BTS ช่วยทำให้สามารถ
กำหนดระยะเวลาเดินทางที่แน่นอน ส่วนการกำหนดเวลาเปิด-ปิดสถานีมีความเหมาะสม ส่วนด้านการ
บริการมีระดับความพึงพอใจอยู่ใน ระดับมาก โดยความปลอดภัยในสถานีรถไฟฟ้า BTS ระดับค่าเฉล่ีย
สูงสุด และข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ การให้บริการรถรับส่ง (Shuttle Bus) ด้านการเชื่อมต่อส่วน
ขยายมีค่าเฉล่ีย   

 ปัจจัยทัศนคติการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางรถไฟฟ้ามีความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จการ
พัฒนาที่ดินระบบขนส่งมวลชนทางรางรถไฟฟ้า 

 การทดสอบสมมติฐานระหว่าง ทัศนคติการผู้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะทางรางรถไฟฟ้า กับ
ความสำเร็จการพัฒนาที่ดินระบบขนส่งมวลชนทางรางรถไฟฟ้า พบว่า ระดับทัศนคติการใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะทางรางรถไฟฟ้ามีความสัมพันธ์กับความสำเร็จการพัฒนาที ่ดินระบบขนส่งมวลชนทางราง
รถไฟฟ้า และมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของภาวิณี เอี่ยมตระกูล และ
คณะ (2560) ทำการศึกษาเรื่องกรอบการวิเคราะห์นโยบายการวางแผนการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบสถานี
ขนส่งมวลชนเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ส่วนหนึ่งของงานวิจัยพบว่า ทัศนคติต่อการดำเนินการตาม
กรอบน โยบายการพ ัฒนาพ ื ้ น ท ี ่ บ ร ิ เ วณรอบสถาน ี ขนส ่ งม วลชนระบบรา ง  ก รณ ี ศ ึ กษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในด้านประสิทธิภาพนโยบาย ความเป็นไปได้ของนโยบาย ความสนใจ
เชิงนโยบาย และความพร้อมในการนําานโยบายไปปรับใช้ สามารถจำแนกแผนทางเลือกเชิงนโยบาย
ออกเป็น 5 กลุ่มตามมิติการพัฒนา อันประกอบด้วย 1.ด้านกรอบนโยบาย 2.ด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่ 3.
ด้านการพัฒนาระบบคมนาคม 4.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 5.ด้านการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยและพื้นท่ี
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สาธารณะ เพื่อการวิเคราะห์นโยบายท่ีได้กำหนดเป็นกรอบการพัฒนา โดยจะพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของ
นโยบายท้ังในระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น นำสู่มาการประยุกต์ใช้กำหนดกรอบการวิเคราะห์
นโยบาย แนวทางการพัฒนา และแผนการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนระบบรางที่เอื ้อต่อการ ใช้
ระบบขนส่งสาธารณะ 

ตารางที่ 7 สรุปผลการวิเคราะห์สมมติฐาน 

ตัวแปร ค่านัยสำคัญ 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

เพศ 0.71  √ 
อายุ 0.00* √  
ระดับการศึกษา 0.01* √  
อาชีพ 0.00* √  
รายได้ต่อเดือน 0.00* √  
ลักษณะพฤติกรรมการโดยสารระบบขนส่งมวลชนทางรางรถไฟฟ้า 
ส่งผลต่อความสำเร็จการพัฒนาท่ีดินระบบขนส่งมวลชนทางรางรถไฟฟ้า 

 

ด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 0.03* √  
ด้านกิจกรรมการรักษาส่ิงแวดล้อมและการคมนาคม 0.00* √  
ด้านการเปล่ียนแปลงเชิงสถาบันและนโยบาย 0.00* √  

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
9. ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีประเด็นข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) ด้านลักษณะพฤติกรรมการโดยสารของผู ้ใช้บริการรถไฟฟ้า บริษัทระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพมหานคร (รถไฟฟ้าบีทีเอส) กรุงเทพมหานคร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
ตลอดจนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินและการจัดการระบบขนส่งรถไฟฟ้าควรมีมาตรการส่งเสริมให้
เกิดการบรูณาการณ์เช่ือมต่อรถไฟฟ้ากับระบบขนส่งมวลชนประเภทอื่น เพื่อให้ประชาชนมีแรงจูงใจต่อการ
ใช้บริการและการเข้าถึงขนส่งสาธารณะตามกรอบการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีระบบขนส่งมวลชน (Transit 
Oriented Development) 

(2) ปัจจัยการพัฒนาพื้นท่ีดินโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า ผู้วิจัยต้ังข้อสังเกตว่า ควรมีการพัฒนาท่ีดินให้
ตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของประชาชนที่อยู ่รอบข้างสถานีรถไฟฟ้าและผู้ที ่ใช้บริการ
รถไฟฟ้าให้มากกว่าในปัจจุบัน เพราะจากทดสอบสมมติฐานลักษณะพฤติกรรมการโดยสารระบบขนส่ง
มวลชนทางรางรถไฟฟ้าของผู้ใช้บริการ และเมื่อจำแนกตามข้อย่อยพบว่า ข้อท่ี 2 มีพื้นท่ีสำหรับการค้าขาย
สินค้าและบริการ และข้อที่ 3 การเพิ่มจำนวนของโครงการและพื้นที่พัฒนาเพื่ออาศัยระดับน้อย โดยมี
ค่าเฉล่ียเรียงตามลำดับ  
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(3) ด้านทัศนคติการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางรถไฟฟ้าต่อความสำเร็จการพัฒนาท่ีดินบริเวณ
รอบสถานีรถไฟฟ้า ภาครัฐในฐานะผู้นำนโยบายการพัฒนาสถานีระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร 
(รถไฟฟ้าบีทีเอส) ควรคำนึงถึงระดับความสำเร็จการพัฒนาที่ดินตามกรอบแนวคิดการเข้าถึงขนส่ง
สาธารณะตามการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีระบบขนส่งมวลชนมากกว่านี้ เพราะผลการคะแนนเฉลี่ยทัศนคติ
การใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางรถไฟฟ้าต่อระดับความสำเร็จการพัฒนาที่ดินบริเวณรอบสถานี คือ 
2.30 ซึ่งอยู่ในระดับน้อย แสดงว่าประชาชนมีความต้องการให้เกิดความสำเร็จสอดคล้องกับทัศนคติการ
พัฒนาที่มีลักษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดินผ่านการกําหนดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนระบบราง
มากกว่านี้ 
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การศึกษาการเข้าถึงมาตรการเยียวยาของภาครัฐในสถานการณ์การแพร่ระบาด            
ของโควิด-19 (Covid-19) ในการสมัครขอรับสิทธิและการใช้สิทธิ:                            

กรณีศึกษาโครงการคนละครึ่ง 
 

ลลิตวดี กองคำ*   
Lalitawadee Kongkham 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาการเข้าถึงมาตรการเยียวยาของภาครัฐในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด-19 (Covid-19) ในการสมัครขอรับสิทธิและการใช้สิทธิ: กรณีศึกษาโครงการคนละครึ่ง”  
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยในการเข้าถึงการเยียวยาของภาครัฐท่ีใช้ช่องทางการสมัครขอรับสิทธิทาง
เว็บไซต์ ในโครงการคนละครึ่ง และ 2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงมาตรการเยียวยาของภาครัฐ
ในการสมัครขอรับสิทธิทางเว็บไซต์ และการใช้สิทธิการเยียวยาในแอปพลิเคชันเป๋าตัง ในโครงการคนละ
ครึ่ง โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ท่ีเคยลงทะเบียนท้ังผู้ท่ีได้รับและไม่ได้รับสิทธิในโครงการคนละครึ่งท้ัง เฟส 1 
และเฟส 2 ที่ได้จากวิธีการเก็บข้อมูลทางออนไลน์ (Online Survey) โดยใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างงา่ย 
(Simple Random Sampling) จำนวน 553 คน มีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม และ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยนำเสนอการวิเคราะห์
ผลเป็นค่าร้อยละ และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ ค่าสถิติการแจกแจงไคสแควร์ (Chi-
Square) ในการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรท่ีเกี่ยวข้อง  

ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนตัว ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ และปัจจัย
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ระยะเวลา และประสบการณ์ในการใช้อินเทอร์เน็ต ไม่มี
ความสัมพันธ์กับการได้รับสิทธิในโครงการคนละครึ่ง แต่ปัจจัยด้านความถี่ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต         
มีความสัมพันธ์กับการได้รับสิทธิในโครงการคนละครึ่งอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

ปัญหาและอุปสรรคในการลงทะเบียนขอรับสิทธิทางเว็บไซต์ ที่พบมากที่สุดคือ ปัญหาระบบของ
เว็บไซต์ล่ม (ร้อยละ 82.82) รองลงมาคือ การไม่ได้รับรหัส OTP (ร้อยละ 62.21) อินเทอร์เน็ตขัดข้อง (ร้อย
ละ 36.35) ข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง (ร้อยละ 27.85) และอุปกรณ์ที่ใช้ลงทะเบียนขัดข้อง(ร้อยละ 
24.59) ส่วนปัญหาของการใช้งานแอปฯ เป๋าตัง ท่ีพบมากท่ีสุดคือ การขัดข้องของแอปฯ ทำให้ใช้งานไม่ได้
ช่ัวคราว (ร้อยละ 93.13) รองลงมาคือ ปัญหาการสแกนใบหน้าไม่สำเร็จ  

 
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  
E-mail: Lalitawadee.k@gmail.com 
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ในขั้นตอนการเปิดใช้งาน G-Wallet (ร้อยละ 60.04) อินเทอร์เน็ตขัดข้อง (ร้อยละ 53.16) อุปกรณ์
ของผู้ใช้ขัดข้อง (ร้อยละ 44.30) และข้อมูลไม่ถูกต้องในขั้นตอนการเปิดใช้งาน G-Wallet (ร้อยละ 40.69) 

 

คำสำคัญ: คนละครึ่ง, โควิด-19, แอปพลิเคชัน, โครงการรัฐ, เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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สืบเนื่องจากการประกาศใช้มาตรการในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อมุ่งผลในการควบคุมการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาต้ังแต่ต้นปี 2563 ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต้องชะลอตัวจากการท่ีประชาชน
และผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ทำให้ภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนมีความเปราะบางมาก
ขึ้น โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium-sized Enterprises: SMEs) และ
ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย แต่ในขณะเดียวกันกลับมีค่าใช้จ่ายมากขึ้น จากข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 ที่ได้สำรวจค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่จำเป็นต้องใช้ในการยังชีพ (ไม่รวมถึงการ
สะสมทุน เช่น การซื้อบ้าน ท่ีดิน และเงินออม) ท่ีพบว่าครัวเรือนท่ัวประเทศมีค่าใช้จ่ายท้ังส้ินเฉล่ียต่อเดือน
เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.83 จากปีก่อนหน้า หรือเท่ากับ 21,329 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 20,742 บาท ในปี 2562 โดย
ร้อยละ 87 ของค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนของปี 2563 เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค และเมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดของค่าใช้จ่ายดังกล่าว พบว่าค่าใช้จ่ายที่สูงที่สุดเป็นค่าใช้จ่ายหมวดอาหาร 
เครื่องดื่มและยาสูบ โดยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 35.6 จากร้อยละ 33.9 ในปี 2562 ส่วนค่าเวชภัณฑ์และค่า
รักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 1.5 จากร้อยละ 1.3 ในปีก่อนหน้า ในขณะที่ค่าใช้จ่ายที่ลดลงด้านค่า
ยานพาหนะและการเดินทาง คิดเป็นร้อยละ 17.2 ลดลงจากปี 2562 ที่เท่ากับร้อยละ 17.3 ซึ่งการใช้จา่ย
ของครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคนั้นเป็นผลมาจากการใช้นโยบายที่ช่วย
กระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เช่น การกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ซึ่งเป็นช่องทางในการใช้
จ่ายตามโครงการเยียวยาต่าง ๆ ของภาครัฐ รวมไปถึงการที่รัฐบาลให้วงเงินหรือเพิ่มจำนวนผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรผู้มีรายได้น้อย) และการเพิ่มเงินสงเคราะห์สำหรับผู้พิการในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาในช่วงท่ีผ่านมา (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2564ก) 

สอดคล้องกับอัตราหนี้ครัวเรือนของปี 2563 มีระดับสูงทะลุ 14 ล้านล้านบาท ซึ่งสูงสุดในรอบ 18 
ปีตามการเก็บรวบรวมสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 89.3 เมื่อ
เทียบกับจีดีพีในปี 2563 ขณะที่ข้อมูลการสำรวจภาวะหนี้สินและการออมของประชาชนในเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑลโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยในช่วงเดือนมีนาคม 2564 สะท้อนว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก
วิกฤตโควิด-19 ทำให้กระแสรายได้และสถานะทางการเงินของครัวเรือนบางกลุ่มย่ำแย่ลง ถือเป็นการตอก
ย้ำวังวนของปัญหาหนี้เพิ่มเร็วกว่ารายได้ อย่างไรก็ตามแม้หนี้ครัวเรือนของปี  2563 จะอยู่ในระดับสูง
ดังกล่าว แต่หากมองในมิติอัตราการเติบโตของหนี้ พบว่ายอดคงค้างหนี้ครัวเรือนปี 2563 เพิ่มขึ้นเพียงร้อย
ละ 3.9 ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่ต่ำที่สุดในรอบ 4 ปี และชะลอลงจากการเติบโตที่ร้อยละ 5.1 ในปี 2562 
ดังนั้นจึงสะท้อนภาพของความระมัดระวังท่ีเพิ่มมากขึ้นของทั้งผู ้กู้และผู้ปล่อยกู้ในช่วงที่กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจหยุดชะงักลงจากผลกระทบของโควิด-19 สืบเนื่องจากการลากยาวของปัญหาโควิด-19 ใน
ประเทศ ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกระแสรายได้และความสามารถในการชำระหนี้ของครัวเรือนบางกลุ่ม 
โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า หากกิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยฟื้นตัวขึ้นจากวิกฤตโควิด-19 อาจส่งผล
ให้เงินกู้ยืมของภาคครัวเรือนปี 2564 มีโอกาสเติบโตขึ้นสูงกว่าปี 2563 จึงอาจส่งผลต่อเนื่องให้สัดส่วนหนี้
ครัวเรือนต่อจีดีพีขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกรอบประมาณร้อยละ 89.0 – 91.0 ต่อจีดีพีในปี 2564 เมื่อเทียบกับ
ระดับร้อยละ 89.3 ต่อจีดีพีในปี 2563 (ศูนย์วิจัยกสิกร, 2564) 

ขณะท่ีทางภาครัฐได้ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว
พร้อมกับกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยมาตรการเยียวยาโครงการต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจนถึง
ปัจจุบนัเป็นจำนวนหลายโครงการ โดยโครงการเยียวยาหลัก ๆ อย่างโครงการคนละครึ่ง และเราชนะ เป็น
ต้น ซึ่งเป็นการให้สิทธิในการใช้จ่ายผ่านการใช้งาน G-Wallet ในแอปพลิเคชันเป๋าตัง ที่เปรียบเสมือนเป็น
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กระเป๋าเงินออนไลน์เพื่อรับสิทธิในการใช้เงินเยียวยาจากภาครัฐ ซึ่งถือเป็นการจัดรัฐสวัสดิการผ่าน e-
Government แต่ในขณะเดียวกันกลับมีประชาชนบางส่วนที่ไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือดังกล่าวได้ 
โดยเฉพาะโครงการท่ีกำหนดให้ลงทะเบียนขอรับสิทธิผ่านทางเว็บไซต์เพียงช่องทางเดียวอย่างคนละครึ่ง ซึ่ง
เรื่องของเทคโนโลยีถือเป็นจุดอ่อนของโครงการคนละครึ่ง เนื่องจากมีความจำเป็นที่ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการต้องมีความรู้ด้านเทคโนโลยี และโครงการคนละครึ่งมีการจำกัดสิทธิของประชาชน ส่วนอุปสรรค
ของการดำเนินโครงการคนละครึ่ง คือ ประชาชนบางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ เช่น กลุ่มไม่มี
สมาร์ตโฟน และกลุ่มผู้สูงอายุท่ีไม่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยี (ปานวาด พิชเคียน, 2564) จึงทำให้มีผู้ท่ีถูกกัน
ออกจากการช่วยเหลือของรัฐบาลไปโดยปริยาย ในอีกทางหนึ่งคือ การบังคับให้ผู้ที ่ต้องการรับสิทธิการ
เยียวยา ต้องสามารถเข้าถึงเทคโลยีสารสนเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยมีข่าวตัวอย่างให้เห็นถึ งผู้ที่ต้องใช้
เงินของตนเพื่อลงทุนในการซื้อสมาร์ตโฟนมาใช้เพื ่อสมัครในมาตรการเยียวยาของภาครัฐ (โพสต์ทูเดย์ , 
2564) กรณีที่ร้ายแรงถึงขั้นมีผู้ท่ีฆ่าตัวตายเพราะไม่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิการเยียวยาได้ก็มีให้เห็น
เช่นกัน (ข่าวสดออนไลน์, 2564)  

ดังนั้นส่ิงจำเป็นพื้นฐานของการได้รับสิทธิของโครงการคนละครึ่งในขั้นตอนการสมัครขอรับสิทธิ คือ 
การท่ีต้องมีโทรศัพท์มือถือ โดยเฉพาะสมาร์ตโฟน หรือคอมพิวเตอร์ และต้องสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ 
ส่วนข้อจำกัดในการใช้สิทธิตามวงเงินท่ีได้รับผ่านแอปฯ เป๋าตัง คือ ผู้ได้รับสิทธิจำเป็นต้องใช้สมาร์ตโฟนใน
การติดต้ังแอปฯ เป๋าตัง เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยจำกัดการเข้าถึงมาตรการในลักษณะดังกล่าว ทำให้ประชาชน
บางรายมีโอกาสในการเข้าถึงมาตรการเยียวยาของภาครัฐได้น้อยกว่าผู ้อื่น อันจะนำไปสู่การเกิดความ
เหลื่อมล้ำทางดิจิทัล (Digital Divide) ในการเข้าถึงมาตรการเยียวยาของภาครัฐได้ในที่สุด เพราะไม่ใชทุ่ก
คนที่จะสามารถมีสมาร์ตโฟนไว้ใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และสามารถสมัครขอรับสิทธิบนเว็บไซต์ได้อย่าง
คล่องแคล่วทันท่วงทีในการลงทะเบียนแข่งกับผู้อื่น ซึ่งภาครัฐเปิดลงทะเบียนพร้อมกันท่ัวประเทศ ในขณะท่ี
มีสิทธิการเยียวยาอย่างจำกัด 

โดยหากพูดถึงการเป็นผู้ใช้เทคโลยีสารสนเทศของประเทศไทย We Are Social และ Hootsuite  
แพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ ได้จัดทำรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านดิจิทัลใน
ประเทศไทยประจำปี 2020 (ข้อมูลจากมกราคม 2019 - มกราคม 2020) ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่จะมีการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา และก่อนที่จะมีมาตรการเยียวยาโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ จึงเป็นการ
สะท้อนถึงความพร้อมของชาวไทย ท่ีมีต่อมาตรการเยียวยาของภาครัฐในสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้ โดย
ในรายงานดังกล่าวได้ระบุว่า ประเทศไทยมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตราว 52 ล้านคน คิดเป็นการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 
(Internet Penetration) ร้อยละ 75 ของจำนวนประชากร ในขณะท่ีมีอัตราการใช้โทรศัพท์มือถือเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตมากถึงร้อยละ 134 ของจำนวนประชากร (Kemp, 2020) จากข้อมูลดังกล่าวจึงสามารถบอก
ได้ว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหนึ่งคนมีการใช้โทรศัพท์มือถือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมากกว่า 1 เครื่อง แสดงว่ามี
โอกาสที่อัตราผู้ใช้โทรศัพท์มือถือในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจะมีจำนวนน้อยกว่าท่ีได้กล่าวไปข้างต้น ซึ่ง
อาจสะท้อนได้ว่าการให้สิทธิเยียวยาด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน  
ย่อมมีผู้ท่ีไม่สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือเงินเยียวยาของภาครัฐได้อย่างแน่นอน 

เช่นเดียวกับรายงานสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 
2562 ท่ีระบุไว้ว่า ประชากรไทยอายุ 6 ปีข้ึนไป มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตร้อยละ 66.7 โดยเป็นผู้ท่ีอาศัยอยู่ในและ
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นอกเขตเทศบาลเท่ากับร้อยละ 74.6 และ 60.1 ตามลำดับ มีผู้ที่ใช้สมาร์ตโฟนเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ร้อย
ละ 96.4 และแท็บเล็ต (Tablet) ร้อยละ 4.9 ทางด้านผู้ท่ีไม่ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า ไม่มีความ
จำเป็น/ไม่สนใจ ร้อยละ 48.5 ขาดทักษะหรือใช้ไม่เป็น ร้อยละ 47.7 และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตสูง
เกินไป เช่น ค่าบริการ คิดเป็นร้อยละ 2.7 (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2563) จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่า 
นอกจากจะมีประชาชนบางกลุ่มท่ียังเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตอยู่ แม้จะเป็นส่วนน้อย แต่ในขณะเดียวกันก็มีอีก
ส่วนหนึ่งเช่นกัน ที่ประสบปัญหาอัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตสูงเกินไป ในสภาวะที่เศรษฐกิจถดถอย
เนื่องจากการแพร่ระบาดเช่นนี้ การใช้แอปฯ เป๋าตัง นั้นจำเป็นต้องเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลาท่ีใช้งาน 
ดังนั้น ประชาชนกลุ่มนี้อาจจะไม่สามารถใช้งานแอปฯ ดังกล่าวได้อย่างสะดวกนักหากได้รับสิทธิเยียวยา 

ท้ังนี้แม้ต่อมาภาครัฐจะอนุมัติให้มีโครงการเราชนะกลุ่มพิเศษสำหรับประชาชนผู้ท่ีไม่มีสมาร์ตโฟน 
ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีไม่มีสมาร์ตโฟน ซึ่งเมื่อผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้วจะได้รับสิทธิในการใช้
จ่ายผ่านบัตรประชาชนสมาร์ตการ์ดได้ที่ร้านค้าถุงเงิน โดยเปิดให้ลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยในเดือน
กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ต่อมาได้ขยายเวลาลงทะเบียนอีก 3 รอบ พร้อมเพิ่มจุดลงทะเบียน โดยมีการทบทวน
สิทธิให้ผู้ท่ีไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติในแน่ละรอบท่ีจะมีการประกาศผลการทบทวนสิทธิอีกครั้งในเดือน
พฤษภาคม 2564 หากพิจารณาถึงมาตรการช่วยเหลือทั้งหมดที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าแม้การระบาดจะ
ดำเนินมาเป็นระยะเวลามากกว่า 1 ปี แต่ยังคงมีผู้ท่ีไม่ได้รับการเยียวยาหลงเหลืออยู่เพียงเพราะการเป็นผู้
ที่ไม่ได้ใช้สมาร์ตโฟน หรือแม้ท่านจะเป็นผู้ใช้งานสมาร์ตโฟนอยู่เป็นประจำ แต่จำนวนสิทธิก็มีอยู่อย่ าง
จำกัดในแต่ละโครงการ ดังนั้นผู้ท่ียังเข้าไม่ถึงการเยียวยาจึงต้องเผชิญความยากลำบากในสถานการณ์การ
ระบาดที่มีภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่มาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้งนี้ข้อมูลข้างต้นเป็นการกล่าวถึงกลุ่มผู้ท่ี
เดือดร้อนและต้องการรับสิทธิเยียวยาในฐานะท่ีเป็นประชาชนท่ัวไปเท่านั้น ในอีกด้านหนึ่งคือ กลุ่มพ่อค้า
และแม่ค้ารายย่อยท่ีไม่มีสมาร์ตโฟนและหรือไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวัน ก็จะไม่สามารถเข้าร่วม
เป็นร้านค้าถุงเงินในโครงการของภาครัฐได้เช่นกัน ซึ่งอาจส่งผลให้ยอดขายลดลงเนื่องจากลูกค้าหันไปซื้อ
สินค้าจากร้านอื่นท่ีสามารถใช้สิทธิคนละครึ่งด้วยได้ (พีพีทีวีออนไลน์, 2564) ด้วยเหตุนี้จึงอาจกล่าวได้ว่า 
การแพร่ระบาดครั้งนี้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการเกิดการเปล่ียนแปลงดิจิทัล (Digital Transformation) ให้
เกิดเร็วยิ่งขึ้นในสังคมไทย และจากความรวดเร็วฉับพลันนี้ ในกลุ่มผู้ท่ีไม่สามารถเกาะตามการเปล่ียนแปลง
ได้ทัน ก็อาจถูกทิ้งไว้ให้ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แม้แต่โอกาสในการเข้าถึงความช่วยเหลือของภาครัฐท่ีควรจะเข้าถึงผู้เดือดร้อนทุกคนอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ 
ทั้งนี้อาจจำแนกประชาชนผู้ที ่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์นี ้ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 1) กลุ่มที่มี
ปัญหาหรืออุปสรรคในการเข้าถึง และไม่ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน เช่น กลุ่มผู้ท่ี ไม่
คุ้นเคยในการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือไม่คุ้นเคยในการใช้งานแอป
พลิเคชันต่าง ๆ บนสมาร์ตโฟน เป็นต้น และ 2) กลุ่มที่มีการเข้าถึงและมีการใช้สารสนเทศอยู่เสมอใน
ชีวิตประจำวัน เช่น มีการใช้โทรศัพท์สมาร์ตโฟนเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อจุดประสงค์ในการใช้งานด้าน 
ต่าง ๆ เป็นต้น แต่ก็ยังไม่สามารถเป็นผู้ได้รับสิทธิในโครงการคนละครึ่งได้ ซึ่งในการวิจัยครั้ งนี้ได้ให้ความ
สนใจในการศึกษาถึงกลุ่มนี้ 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
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2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยในการเข้าถึงการเยียวยาของภาครัฐที่ใช้ช่องทางการสมัครขอรับสิทธิทาง
เว็บไซต์ ในโครงการคนละครึ่ง  

2.2 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงมาตรการเยียวยาของภาครัฐในการสมัครขอรับสิทธิ
ทางเว็บไซต์ และการใช้สิทธิการเยียวยาในแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ในโครงการคนละครึ่ง 

3. กรอบแนวคิดการศึกษาและวิธีการดำเนินการวิจัย 

3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
จากการศึกษาแนวคิดและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาปัญหาและอุปสรรคข้อจำกัดใน

การเข้าถึงโครงการเยียวยาในโครงการคนละครึ่ง ซึ่งเป็นโครงการตามมาตรการเยียวยาและลดผลกระทบ
แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อกระตุ้นการใช้
จ่ายภายในประเทศ โดยภาครัฐได้กำหนดให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิการเยียวยาทาง
เว็บไซต์เป็นหลัก และกำหนดให้ผู้ท่ีได้รับสิทธิต้องใช้สิทธิการเยียวยาผ่านการใช้งานแอปพลิเคช่ัน เป๋าตัง ซึ่ง
ถือเป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการดำเนินการเยียวยาแก่ประชาชนของภาครัฐ โดยข้อมูลท่ี
ได้จากผู้ที่เคยลงทะเบียนสมัครขอรับสิทธินั้น จะถูกนำไปใช้ในการประเมินความสัมพันธ์ของปัจจัยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และปัจจัยส่วนบุคคล กับการได้รับสิทธิในโครงการคนละครึ่ง โดยผู้ศึกษาได้สรุป
กรอบแนวคิดการวิจัยได้ดังภาพท่ี 1 ดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 
1.1. เพศ 
1.2. อายุ 
1.3. ระดับการศึกษา 
1.4. อาชีพ 
1.5. รายได้ 

2. การใช้สารสนเทศในในชีวิตประจำวัน ได้แก่ 
2.1. ความถ่ีในการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
2.2. ระยะเวลาในการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
2.3. ประสบการณ์การใช้งานอินเทอร์เน็ต 

 
 

การเข้าถึงมาตรการ
เยียวยาของภาครัฐ 

ในโครงการคนละคร่ึง 

ปัญหาและอุปสรรคใน 

การใช้สิทธิคนละคร่ึง 

ผ่านแอปพลเิคชัน เป๋าตัง 
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 ประชากร (Population) เป็นผู้ท่ีเคยลงทะเบียนเพื่อสมัครขอรับสิทธิในมาตรการคนละครึ่ง ท้ังผู้ท่ี
ลงทะเบียนได้สำเร็จ (ได้รับสิทธิการเยียวยา) และผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ (ไม่ได้รับสิทธิการเยียวยา) ใน
โครงการฯ เฟส 1 และ 2 โดยประชากรที่จะใช้เป็นตัวอย่าง (Sample) สำหรับการศึกษา คือ กลุ่มผู้ที่เคย
ลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่ง ทั ้งผู ้ที ่ได้รับและไม่ได้รับสิทธิที่ได้จากวิธีการเก็บข้อมูลทางออนไลน์ 
(Online Survey)  
 การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ในการศึกษานี้ผู้วิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary 
Data) จากกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ซึ ่งผู ้วิจัย
ต้องการศึกษาการเข้าถึงมาตรการคนละครึ่งและปัญหาและอุปสรรคในขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับสิทธิ
ทางเว็บไซต์ ปัญหาและอุปสรรคในการใช้สิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง รวมไปถึงการใช้เทคโลยีสารสนเทศใน
ชีวิตประจำวัน และความคิดเห็นท่ีมีต่อโครงการคนละครึ่งของกลุ่มตัวอย่างจากการเก็บข้อมูล โดยศึกษาถึง
สัดส่วนประชากร (Population Proportion: π) ของความสำเร็จในการลงทะเบียน ที่ต้องใช้สูตรคำนวณ
ทางสถิติสำหรับการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) ในกรณีที่ต้องการศึกษาสัดส่วนของ
ประชากร แต่ไม่ทราบขนาดประชากรที่แน่ชัด ซึ ่งจะต้องมีการกล่าวถึงระดับความเชื่อมั ่น (Level of 
Confidence) ท่ีจะถูกอ่านค่าออกมาเรียกว่า ค่ามาตรฐาน (ค่า Z3) รวมไปถึงค่าความคาดเคล่ือน (Error: E) 
และค่าสัดส่วนของประชากรที่ต้องการ (π) โดยการคำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างในกรณีที่ไม่ทราบ
ขนาดที่แน่ชัดของกลุ่มประชากร และสัดส่วนที่ต้องการศึกษา สามารถคำนวณได้จากสูตรของ Khazanie 
(ละเอียด ศิลาน้อย, 2560) พบว่าเมือ่ไม่ทราบจำนวนประชากรท่ีแน่ชัด จะต้องทำการศึกษาตัวอย่างจำนวน 
385 รายข้ึนไป โดยจะมีระดับความเช่ือมั่นท่ีร้อยละ 95 และมีความคลาดเคล่ือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05  

3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
การศึกษาในครั้งนี้ผู ้วิจัยทำการศึกษาสัดส่วนประชากร ซึ่งเป็นการศึกษาผลลัพธ์ที ่ออกมาเป็น

จำนวนหรือความถ่ี ร้อยละ สัดส่วน อัตราส่วน หรือทศนิยม ผู้วิจัยจึงใช้เครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล 
จำนวน 1 ฉบับ คือ แบบสอบถามความคิดเห็น (Questionnaires) ที ่ประกอบไปด้วยคำถามปลายปิด 
(Close-ended Question) ที ่เป็นการเลือกตอบเพียงหนึ่งคำตอบจากตัวเลือกที่กำหนดไว้ (Multiple 
Choice) เลือกตอบหลายคำตอบจากตัวเลือกที่กำหนดไว้ (Checklist) และส่วนที่เป็นการถามคำถาม
ปลายเปิด (Open-ended Question) ซึ ่งตัวเลือกและคำถามเหล่านี ้สร้างจากแนวคิด ทฤษฎี และ
ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเป็นหลัก โดยคำถามจะแบ่งเป็น 4 ส่วนตามกรอบการศึกษา ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อ
เดือนโดยเฉล่ีย  

ส่วนที่ 2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน ได้แก่ ความเป็นเจ้าของและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน รวมถึงความถ่ีและระยะเวลาต่อครั้งบ่อยท่ีสุดในการใช้อินเทอร์เน็ต 
และประสบการณ์การใช้อินเทอร์เน็ต 

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลการสมัครและการรับสิทธิในมาตรการคนละครึ่ง ได้แก่ ความสำเร็จในการสมัคร
ขอรับสิทธิบนเว็บไซต์ และปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในการสมัครขอรับสิทธิ และการใช้สิทธิที่ได้รับในแอปฯ 
เป๋าตัง 
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ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นต่อโครงการคนละครึ่ง ซึ่งเป็นความคิดเห็นต่อการสมัครขอรับสิทธิและการ
ใช้สิทธิการเยียวยา ท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การสมัครขอรับสิทธิทางเว็บไซต์ การใช้สิทธิทาง
แอปฯ เป๋าตัง และรูปแบบการเยียวยาท่ีรัฐจัดให้ซึ่งเป็นลักษณะของสังคมไร้เงินสด  

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
3.4.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  
เป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ผ่านการทำแบบสอบถาม

ออนไลน์ ซึ่งได้รับข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดจำนวน 584 ชุด 
โดยเป็นข้อมูลท่ีสามารถใช้ในการวิจัยได้ท้ังหมดจำนวน 553 ชุด เนื่องจากการตอบแบบสอบถามท่ี
ไม่สอดคล้องกับคำถาม 

3.4.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
เป็นข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลของกระบวนการในการ

ขอรับสิทธิและคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับสิทธิของมาตรการคนละครึ่ง เอกสาร ตำรา บทความและ
ข่าวที่เกี่ยวข้องกับการเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สถานการณ์ e-Payment ในประเทศไทย ความ
เหล่ือมล้ำทางดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมไปถึงข้อมูลและ
เอกสารท่ีสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต  

3.5 สถิติที่ใช้ในการศึกษา 
เมื่อได้ทำการรวบรวมข้อมูลแล้ว ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ตามกรอบ

แนวคิดการวิจัย โดยการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิติต่าง ๆ ดังนี้  
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง และข้อมูล

เกี่ยวกับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงมาตรการของ
ภาครัฐ ด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยนำเสนอการ
วิเคราะห์ผลเป็นค่าร้อยละ (Percentage)  

สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบหาความสัมพันธ์ของปัจจัยตามกรอบ
แนวคิดการวิจัย ด้วยค่าสถิติการแจกแจงไคสแควร์ (Chi-Square) ด้วยโปรแกรม SPSS เพื่อทดสอบ
ความสัมพันธ์ของตัวแปร แล้วนำเสนอเป็นร้อยแก้วเพื่อใช้ประกอบในการอธิบายตามวัตถุประสงค์ 

4. ผลการศึกษา 
สามารถสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
1. การได้รับสิทธิในโครงการคนละครึ่งของกลุ่มท่ีมีปัจจัยแตกต่างกัน  
พบว่าการเป็นผู้ได้รับสิทธิในโครงการคนละครึ่ง คือผู้ที่สามารถทำการลงทะเบียนได้สำเร็จนั้น มี

ความสัมพันธ์กับความถ่ีในการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งเป็นปัจจัยด้าน
การใช้เทคโลโลยีสารสนเทศ แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้ และปัจจัยด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านระยะเวลาต่อครั้งในการใช้อินเทอร์เน็ต 
และประสบการณ์ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
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2. ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงมาตรการเยียวยาของภาครัฐในโครงการคนละครึ่ง ในขั้นตอน
การสมัครขอรับสิทธิทางเว็บไซต์ และการใช้สิทธิการเยียวยาในแอปฯ เป๋าตัง  

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการลงทะเบียนขอรับสิทธิทางเว็บไซต์ ที่พบมากที่สุดคือ ปัญหาระบบ
ของเว็บไซต์ล่ม (ร้อยละ 82.82) รองลงมาคือการไม่ได้รับรหัส OTP (ร้อยละ 62.21) อินเทอร์เน็ตขัดข้อง 
(ร้อยละ 36.35) ข้อมูลท่ีใช้ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง (ร้อยละ 27.85) และอุปกรณ์ท่ีใช้ลงทะเบียนขัดข้อง (ร้อย
ละ 24.59)  

ปัญหาของการใช้งานแอปฯ เป๋าตัง ท่ีพบมากท่ีสุด คือ การขัดข้องของแอปฯ จนทำใหไ้ม่สามารถใช้
งานได้ช่ัวคราว (ร้อยละ 93.13) รองลงมาคือ การสแกนใบหน้าเพื่อเปิดใช้งาน G-Wallet ไม่สำเร็จ (ร้อยละ 
60.04) อินเทอร์เน็ตขัดข้อง (ร้อยละ 53.16) อุปกรณ์ของผู้ใช้ขัดข้อง (ร้อยละ 44.30) และข้อมูลไม่ถูกต้อง
ในขั้นตอนการเปิดใช้งาน G-Wallet (ร้อยละ 40.69) 

5. อภิปรายผล  
5.1 การเข้าถึงมาตรการคนละคร่ึง  
เนื่องจากโครงการคนละครึ่งกำหนดให้ลงทะเบียนสมัครขอรับสิทธิทางเว็บไซต์เท่านั้น ซึ่งต้องอาศัย

อินเทอร์เน็ตและการใช้งานอุปกรณ์ในการเชื่อต่ออินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการลงทะเบียนขอรับสิทธิ 
โดยงานวิจัยของ ปานวาด พิชเคียน (2564) ระบุว่าการใช้เทคโนโลยีถือเป็นจุดแข็งของโครงการคนละครึ่ง 
แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นจุดอ่อนด้วยเช่นกัน เนื่องจากมีความจำเป็นประชาชนที่เข้าร่วมโครงการต้องมี
ความรู้ด้านเทคโนโลยี และโครงการยังมีการจำกัดสิทธิของประชาชน อีกทั้งยังมีอุปสรรคในการดำเนิ น
โครงการ คือ ประชาชนบางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ เช่น กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ตโฟน และกลุ่ม
ผู้สูงอายุที่ไม่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยี สอดคล้องกับแนวทางในการศึกษาครั้งนี้ที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์
ระหว่างการรับสิทธิในโครงการคนละครึ่งและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และปัญหาและอุปสรรคของ
โครงการฯ โดยในการอภิปรายจะคำนึงถึงการเข้าถึงมาตรการคนละครึ่ง หรือการเป็นผู้ได้รับสิทธิ ภายใต้
กรอบของการมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 

5.1.1 การได้รับสิทธิ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ท้ังด้านลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ 
และช่วงอายุ และสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ไม่มี
ความสัมพันธ์กับการได้รับสิทธิ หรือการเข้าถึงมาตรคนละครึ่ ง ที ่ต้องอาศัยความรู้ในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการลงทะเบียนขอรับสิทธิ ซึ่งผลดังกล่าวขัดแย้งกับผลการศึกษาในหัวข้อ 
ความเหลื่อมล้ำทางด้านดิจิทัลผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยระดับบุคคลที่พบว่า ปัจจัยระดับบุคคลทั้ง 4 
ประการ ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านประชากร 2) ปัจจัยด้านการศึกษาและทักษะทางภาษา 3) ปัจจัยด้าน
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม และ 4) ปัจจัยด้านทัศนคติ ส่งผลต่อการเกิดความเหล่ือมล้ำทาง
ดิจิทัล (อรพิมพ์ สุขคง, เกษตรชัย และหีม, และวันชัย ธรรมสัจการ, 2563) ซึ่งความเหลื่อมล้ำทาง
ดิจิทัลเป็นช่องว่างในการเข้าถึงและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อันจะนำไปสู่ความรู้และความ
เชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเทคโลยีสารสนเทศก็เป็นช่องทางในการลงทะเบียน
ขอรับสิทธิในโครงการคนละครึ่ง โดยมีรายละเอียดของแต่ละปัจจัย ดังนี้ 

เพศ ไม่มีความสัมพันธ์กับการได้รับสิทธิในโครงการคนละครึ่ง และเนื่องจากการเข้าถึง
มาตรการคนละครึ่งต้องอาศัยความรู้ด้านเทคโนโลยีตามท่ีกล่าวไปข้างต้น สอดคล้องกับการวิจัยของ



385 
 

 
 

เฉลิมพล แสงแก้ว และภาสพันธ์ จิโนทา (2561) ที่ศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ชีวิตประจำวันของผู้ใช้บริการสถานกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งผลการศึกษาระบุว่า เพศไม่มี
ความสัมพันธ์กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน และผลการศึกษาของ
กิตติพศ ทูปิยะ (2560) ที ่ระบุว่านิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที ่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้
สารสนเทศไม่ต่างกัน 

ช่วงอายุ ไม่มีความสัมพันธ์กับการได้รับสิทธิในโครงการคนละครึ ่ง ผู ้วิ จัยคาดว่าอาจ
เนื่องมาจากจุดอ่อนของโครงการฯ คือ ประชาชนจำเป็นจะต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยี และอุปสรรค
ของโครงการฯ คือ ผู้สูงอายุไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี (ปานวาด พิชเคียน, 2564) จึงอาจเกิดกรณีท่ี
ผู ้สูงอายุให้ผู ้อื ่นดำเนินการลงทะเบียนทางเว็บไซต์แทน เช่น บุตร หลาน เป็นต้น ประกอบกับ
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการเก็บแบบสอบถาม พบว่ามีการกล่าวถึงการท่ีบุตร หลานลงทะเบียนให้ญาติ
ผู้ใหญ่เช่นกัน จึงทำให้ปัจจัยด้านช่วงอายุไม่ได้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ของการได้รับสิทธิในโครงการ
คนละครึ่งได้อย่างแท้จริง แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถสรุปได้ว่าในการลงทะเบียนคนละครึ่งใน
การศึกษานี้ ผู้สูงอายุทุกคนจะให้ผู้อื่นดำเนินการแทนให้ท้ังหมด เนื่องจากผลการศึกษาของฐิตินันทน์ 
ผิวนิล (2564) ที่สรุปว่าความเป็นคนรุ่นใหม่ตามลักษณะที่พึงประสงค์ของการเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 
นั้นไม่ได้ยึดติดกับนิยามเรื ่องอายุเท่านั้น นอกจากลักษณะด้าน 1) ความทันโลก 2) ศักยภาพ
ความสามารถทางเทคโนโลยี 3) การปรับตัวได้รวดเร็ว และ 4) และการเปิดใจรับสิ่งใหม่และความ
หลากหลายแล้ว ความเป็นคนรุ่นใหม่ยังเช่ือมโยงกับคุณลักษณะ รูปแบบความคิด วิถีการดำเนินชีวิต 
หรือวิถีเทคโนโลยี ซึ่งทุกคนสามารถเป็นคนรุ่นใหม่ได้เสมอ โดยไม่จำกัดเฉพาะช่วงวัย  

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ไม่มีความสัมพันธ์กับการได้รับสิทธิ ผู้วิจัยคาดว่าอาจ
เนื่องมาจากในปัจจุบันมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตท่ีมากขึ้นของประชากรในประเทศไทย จึงทำให้มีการ
ใช้งานอินเทอร์เน็ตแพร่หลายขึ้นตามลำดับ ตามรายงานสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2563 ระบุว่าประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 
77.8 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.1 จากปี พ.ศ. 2562 (ร้อยละ 66.7) โดยเป็นผู้ท่ีอาศัยอยู่ในและนอกเขต
เทศบาลเท่ากับร้อยละ 83.6 และ 73.2 ตามลำดับ (ร้อยละ 74.6 และ 60.1 ตามลำดับในปี พ.ศ. 
2562) ซึ่งเป็นผู้ใช้สมาร์ตโฟน ร้อยละ 86.4 ส่วนการใช้สมาร์ตโฟนในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คิด
เป็นร้อยละ 99.2 ของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั้งหมด รองลงมาคือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (ร้อยละ 
27.2) โน้ตบุ๊ก (ร้อยละ 12.5) และแท็บเล็ต (ร้อยละ 3.9) (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2564ข) ฉะนั้น
แม้ความแตกต่างของความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ในด้านปัจจัยรายได้
ครัวเรือนจะมีขนาดใหญ่มากและกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แต่ในขณะเดียวกันการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและ
คอมพิวเตอร์ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยก็กำลังเพิ่มขึ ้นเช่นกัน (OECD, 2001) เช่นเดียวกับการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตของคนไทยในปี 2563 ท่ีเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า เนื่องจากสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้
ง่ายข้ึน และสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท่ีมีมาตรการปิดสถานศึกษาและท่ีทำงาน
ส่วนใหญ่มีนโยบายการทำงานแบบ Work from Home ทำให้มีการเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการ
ทำงานมาเป็นแบบออนไลน์มากขึ้น  (สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2563) และถึงแม้
การศึกษาของ Bonfadelli (2002) จะพบว่าระดับการศึกษามีผลต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยผู้ท่ี
มีการศึกษาในระดับที่สูงกว่า มีการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างกระตือรือร้นมากกว่า และการใช้งานของ
พวกเขานั้นเน้นที่ข้อมูลเป็นหลักมากกว่า ในขณะที่ผู้ที่มีระดับการศึกษาที่ต่ำกว่า มีแนวโน้มที่จะ
สนใจในด้านความบันเทิงของอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการใช้งาน
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อินเทอร์เน็ตในจุดประสงค์ใด ก็ล้วนเป็นการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน ดังนั้นจึง
อาจเป็นสาเหตุได้ว่าทำไมการใช้งานเทคโลยีสารสนเทศอันเป็นผลมาจากระดับการศึกษาท่ีแตกต่าง
กันดังกล่าว ถึงไม่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการลงทะเบียนขอรับสิทธิบนเว็บไซต์ 

 5.1.2 การได้ร ับสิทธิ จำแนกตามการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก ่ ความถี ่ในการใช้
อินเทอร์เน็ต ระยะเวลาต่อครั้งในการใช้อินเทอร์เน็ต และประสบการณ์การใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งมีเพียง 
ความถ่ีในการใช้อินเทอร์เน็ตเท่านั้น ท่ีมีความสัมพันธ์กับการได้รับสิทธิในโครงการคนละครึ่ง อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05 ผู้วิจัยคาดว่าอาจเนื่องมาจากในการลงทะเบียนขอรับสิทธิบนเว็บไซต์ 
แม้จะต้องอาศัยความรู ้ด้านเทคโนโลยี (ปานวาด พิชเคียน , 2564) แต่การใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นประจำทุกวัน ก็เพียงพอแล้วต่อการมีลักษณะของการใช้เทคโนโลยีสารสน เทศท่ี
จำเป็นสำหรับการลงทะเบียนขอรับสิทธิบนเว็บไซต์ โดยรายละเอียดของการใช้เทคโนโลยีของผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่คือ มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตทุกวัน (ร้อยละ 97.47) เป็นผู้ใช้สมาร์ตโฟนเช่ือม
ต่ออินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวันมากท่ีสุด (ร้อยละ 88.25) และมีผู้ท่ีใช้สมาร์ตโฟนในการลงทะเบียน
สมัครขอรับสิทธิทางเว็บไซต์มากท่ีสุด (ร้อยละ 81.19) ซึ่งถือเป็นอัตราท่ีใกล้เคียงกัน ดังนั้นจึงมีความ
สอดคล้องกันของการใช้สมาร์ตโฟนในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวัน กับการใช้สมาร์ต
โฟนเป็นอุปกรณ์ในการลงทะเบียนขอรับสิทธิ จึงอาจเป็นเหตุผลประกอบข้อสรุปข้างต้น 

5.2 ปัญหาและอุปสรรคของการลงทะเบียนสมัครขอรับสิทธิบนเว็บไซต์ และการใช้สิทธิคนละ
คร่ึงบนแอปฯ เป๋าตัง  

5.2.1 ปัญหาและอุปสรรคในการสมัครขอรับสิทธิ ที่เกิดขึ้นจากการสมัครขอรับสิทธิทาง
เว็บไซต์ที ่พบมากที่สุดคือ ปัญหาระบบของเว็บไซต์ล่มในขณะท่ีลงทะเบียน ทำให้ไม่สามารถ
ลงทะเบียนได้ (ร้อยละ 82.82) รองลงมาคือ ปัญหาการไม่ได้รับรหัส OTP (One Time Password) 
เพื่อใช้ในการยืนยันเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้สมัครในทางเว็บไซต์ (ร้อยละ 62.21) ปัญหาอินเทอร์เน็ต
ขัดข้อง (ร้อยละ 36.35) ตามมาด้วยปัญหาข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง (ร้อยละ 27.85) และมี
ปัญหาที่เกิดจากอุปกรณ์ที่ใช้ลงทะเบียนขัดข้อง เช่น สมาร์ตโฟน โน้ตบุ๊ก เป็นต้น คิดเป็นร้ อยละ 
24.59 

 ระบบของเว็บไซต์ล่ม ผู้วิจัยคาดว่าอาจเนื่องมาจากการกำหนดให้ลงทะเบียนในคราว
เดียว พร้อมกันทั้งประเทศ ซึ่งสิทธินั้นมีจำนวนจำกัด เช่น โครงการคนละครึ่ง เฟส 1 มีจำนวน 10 
ล้านสิทธิ ทำให้ผู้ท่ีต้องการได้รับสิทธิการเยียวยาในจำนวนหลายสิบล้านคนต้องลงทะเบียนพร้อมกัน 
จึงเกิดปัญหาการมี Website Traffic หรือการเข้าชมเว็บไซต์ในจำนวนมาก จึงทำให้ระบบของ
เว็บไซต์ล่ม  

การไม่ได้รับรหัส OTP ซึ่งจะถูกส่งไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้สมัครขอรับสิทธิ จึงต้องอาศัย
การให้บริการที่มีคุณภาพของผู ้ให้บริการโทรศัพท์มือถือด้วย ทั้งนี ้ได้ เกิดเหตุการณ์สัญญาณ
โทรศัพท์มือถือของผู้ให้บริการบางรายล่มในการลงทะเบียนคนละครึ่ง เฟส 2 ในวันที่ 16 ธันวาคม 
2563 ทำให้ลูกค้าของผู้ให้บริการรายนั้น ไม่ได้รับรหัส OTP จึงไม่สามารยืนยันการสมัครทางเว็บไซต์
ได้ ส่งผลให้ไม่ได้รับสิทธิในโครงการคนละครึ่ง (มติชนออนไลน์, 2563) รวมถึงปัญหาอินเทอร์เน็ต
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ของผู้ลงทะเบียนขัดข้องในขณะที่ลงทะเบียน ก็ต้องอาศัยการให้บริการที่มีคุณภาพของผู้ให้บริการ
สัญญาณอินเทอร์เน็ตเช่นกัน  

ข้อมูลในการลงทะเบียนไม่ถูกต้อง ส่งผลให้การลงทะเบียนไม่สำเร็จ เป็นผลการลงทะเบียนท่ี
ส่งมาทาง SMS หลังจากท่ีได้สมัครขอรับสิทธิทางเว็บไซต์ระบุว่า “ข้อมูลไม่ถูกต้อง” มีสาเหตุมาจาก
การตรวจสอบข้อมูลของภาครัฐ ที่พบว่าข้อมูลที่ผู้ลงทะเบียนใช้ในการสมัครขอรับสิทธิ ไม่ตรงกับ
ข้อมูลในฐานข้อมูลของภาครัฐ ดังนั้นจึงต้องอาศัยความรอบคอบและถูกต้องของข้อมูลทั้งของผู้
ลงทะเบียนภาครัฐด้วยเช่นกัน ส่วนปัญหาอุปกรณ์ที่ใช้ลงทะเบียนขัดข้อง เป็นปัญหาส่วนบุคคลท่ี
ผู้สมัครขอรับสิทธิควรดูแลและเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับ
การลงทะเบียน ให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งานก่อนทำการสมัครขอรับสิทธิ 

5.2.2 ปัญหาและอุปสรรคของการใช้แอปฯ เป๋าตัง ที่พบมากที่สุด คือ การขัดข้องของ
แอปฯ จนทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว (ร้อยละ 93.13) รองลงมาคือปัญหาการแสกนใบหน้า
เพื่อเปิดใช้งาน G-Wallet ไม่สำเร็จ (ร้อยละ 60.04) ปัญหาอินเทอร์เน็ตขัดข้อง (ร้อยละ 53.16) 
ปัญหาอุปกรณ์ของผู้ใช้ขัดข้อง ซึ่งหมายถึงอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งแอปฯ เป๋าตัง ได้แก่ สมาร์ตโฟน และ
แท็บเล็ต (ร้อยละ 44.30) ตามมาด้วยปัญหาผลการยืนยันตัวตนเพื่อเปิดใช้งาน G-Wallet ไม่สำเร็จ 
เนื ่องจากข้อมูลไม่ถูกต้อง (ร้อยละ 40.69) ซึ ่งปัญหานี้เกิดจากการที่ข้อมูลที่ใช้ในการสมัครใน
มาตรการนี้ ไม่ตรงกับข้อมูลท่ีใช้ในการลงทะเบียนแอปฯ เป๋าตัง 

การทำงานที่ขัดข้องของแอปฯ เป๋าตัง เป็นปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด สอดคล้องกับความคิดเห็น
จากผู้ใช้ท่ีต้องการให้มีการปรับปรุงแอปฯ เป๋าตังในด้านความล่ืนไหลในการใช้งานมากท่ีสุด (ร้อยละ 
71.61) ซึ่งต้องอาศัยการให้บริการอย่างมีคุณภาพของธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการ
ให้บริการและปรับปรุงแอปฯ เป๋าตัง ตามคำสั่งของกระทรวงการคลัง ซึ่ งจากคำตอบในส่วนของ
คำแนะนำของแบบสอบถาม พบว่าเมื่อแอปฯ ขัดข้อง ประชาชนต้องใช้เงินส่วนตัวในการใช้จ่ายแทน 
ไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือเงินจากบัญชีใน Mobile Banking หากแอปฯ เป๋าตัง เกิดปัญหาการขัดขอ้ง
บ่อยครั้งอาจสร้างปัญหาด้านค่าใช้จ่ายให้กับผู้ได้รับสิทธิได้ เนื ่อ งจากต้องใช้เงินส่วนตัวมากขึ้น 
เพราะต้องแบ่งเงินส่วนหนึ่งเพื่อเติมลงใน G-Wallet ซึ่งเป็นประเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (เนื่องจาก
โครงการคนละครึ่งจะจ่ายเงินให้เพียงครึ่งหนึ่งของราคาสินค้า จึงจำเป็นต้องเพิ่มเงินในส่วนท่ี
ประชาชนต้องจ่ายเองไว้ใน G-Wallet ในแอปฯ เป๋าตังเสียก่อน จึงจะสามารถใช้สิทธิคนละครึ่งใน
การซื้อสินค้าได้) จึงเปรียบเสมือนการแบ่งกระเป๋าเงินเป็นกระเป๋าเล็กหลายใบ จากเดิมที่มีเพียง
กระเป๋าใหญ่ใบเดียว เมื่อแอปฯ ขัดข้อง จึงเท่ากับว่ากระเป๋าเล็กใบใดใบหนึ่งไม่สามารถใช้งานได้ ทำ
ให้มีเงินที่พร้อมสำหรับการใช้จ่ายในทันทีมีจำนวนน้อยลง ทั้งนี้หากสามารถทำให้แอปฯ เป๋าตัง มี
ความง่ายต่อการใช้งาน และมีการทำงานท่ีล่ืนไหลอยู่เสมอได้ นับเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้จ่ายใน
ลักษณะของสังคมไร้เงินสด ตามปัจจัยด้านการใช้งานและความแพร่หลายในการใช้ (Usability and 
Ubiquity) ในการส่งเสริมให้เกิดสังคมไร้เงินสด (Horton, 2020)  

การแสกนใบหน้าไม่สำเร็จ เนื่องจากเป็นการสแกนใบหน้าของผู้ใช้แอปฯ เปรียบเทียบกับ
ข้อมูลรูปถ่ายท่ีใช้ในบัตรประชาชน จึงอาจเกิดปัญหาได้จากสาเหตุหลายประการ เช่น เทคโนโลยีการ
ตรวจจับใบหน้าของแอปฯ คุณภาพของกล้องของอุปกรณ์ที ่ ใ ช ้ต ิดตั ้งแอปฯ เป๋าตัง ได้แก่ 
โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต รวมถึงเงื่อนไขของสภาพแวดล้อมขณะที่สแกนใบหน้า เช่น แสงสว่าง  
หรือแม้กระท่ังสาเหตุท่ีใบหน้าในปัจจุบันแตกต่างจากในครั้งท่ีทำบัตรประชาชน เป็นต้น  
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การยืนยันตัวตนในการเปิดใช้งาน G-Wallet ที่พบว่าเกิดปัญหา “ข้อมูลไม่ถูกต้อง” เป็น
การยืนยันตัวตนเพื่อเปิดใช้งาน G-Wallet ภายในแอปฯ ภายหลังจากท่ีลงทะเบียนสมัครขอรับสิทธิ
บนเว็บไซต์สำเร็จแล้ว ดังนั้นจึงหมายถึง ปัญหาด้านข้อมูลท่ีใช้ลงทะเบียนเปิดบัญชีผู้ใช้ในการติดต้ัง
แอปฯ ไม่ตรงกับข้อมูลที ่ใช ้ลงทะเบียนสมัครขอรับสิทธิบนเว็บไซต์คนละครึ ่ง เช ่น เบอร์
โทรศัพท์มือถือที่ใช้ลงทะเบียนในการเปิดบัญชีผู้ใช้ในแอปฯ เป๋าตัง ไม่ตรงกับเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ใน
การสมัครขอรับสิทธิคนละครึ่งทางเว็บไซต์ โดยผู้ใช้แอปฯ อาจใช้วิธีอื่นในการยืนยันตัวตนในขั้นตอน
นี้แทน เช่น ลงทะเบียนท่ีตู้ ATM รุ่นใหม่ของธนาคารกรุงไทยโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น 

5.2.3 ปัญหาและอุปสรรคด้านรูปแบบของสิทธิและช่องทางในการใช้สิทธิ 
โครงการคนละครึ่งมีรูปแบบของการเยียวยาเป็นวงเงิน โดยกำหนดให้ใช้จ่ายผ่าน G-Wallet 

บนแอปฯ เป๋าตัง กับร้านค้าถุงเงินซึ่งเป็นร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกับภาครัฐ โดยมี
ข้อกำหนดของโครงการว่าต้องเป็นรานค้าขนาดเล็ก กำหนดให้ใช้สิทธิได้ในเวลา 06:00 - 23:00 น. 
และจะไม่สามารถใช้สิทธิได้หากมีระยะห่างระหว่างตัวผู้ใช้แอปฯ กับร้านค้าถุงเงินเกินจากระยะท่ี
กำหนด ซึ่งสิทธิคนละครึ่งมีจำนวนสิทธิที่จำกัดต่างกันในแต่ละเฟส โดยมีรายละเอียดของปัญหา    
ต่าง ๆ ดังนี้ 

การกำหนดให้สิทธิการเยียวยาเป็นวงเงิน ซึ่งต้องใช้จ่ายผ่าน G-Wallet วันละไม่เกิน 150 
บาทต่อคนต่อวัน เมื่อมีราคาสินค้ารวมจำนวน 300 บาท หากราคาสินค้าเกิน 300 บาท ผู้ได้รับสิทธิ
ต้องออกค่าใช้จ่ายเองส่วนเกินเอง โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้ปรับปรุงด้านนี้  คิดเป็นร้อย
ละ 70.89 โดยมีเหตุผลประกอบจากข้อเสนอแนะของผู้ท่ีต้องการให้ปรับปรุงท่ีได้จากแบบสอบถาม 
คือ  

1) การใช้จ่ายเปน็วงเงิน วันละ 150 บาทต่อคน ไม่สอดคล้องกับความจำเป็นในการดำรงชีวิต 
เนื่องจากไม่สามารถใช้กับสินค้าบางประการได้ เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า หรือค่าเช่าห้อง เป็นต้น 
สามารถใช้ซื้อได้เพียงสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันบางประการที่มีราคาไม่สูงมากนัก โดย
สืบเนื่องจากการลากยาวของปัญหาโควิด-19 ในประเทศ ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกระแสรายได้
และความสามารถในการชำระหนี้ของครัวเรือนบางกลุ่ม (ศูนย์วิจัยกสิกร, 2564) จากสภาวะดังกล่าว 
จึงอาจเป็นสาเหตุให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีความจำเป็นต้องระวังเรื่องค่าใช้จ่าย โดยค่าใช้จ่ายท่ีจำเป็น
อยา่งค่าน้ำประปา ไฟฟ้าและค่าเช่าห้อง ไม่สามารถจ่ายด้วยโครงการคนละครึ่งได้ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายท่ี
มีโอกาสอยู่ในอัตราท่ีมากกว่า 300 บาท ท้ังนี้มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนหนึ่งท่ีระบุว่าต้องการรับ
สิทธิการเยียวยาในรูปแบบเงินสด หรือต้องการให้ภาครัฐโอนเข้าบัญชีโดยตรง ซึ่งจะสามารถนำไปใช้
จ่ายตามรายการที่กล่าวข้างต้นได้ และเป็นที่น่าสังเกตว่า ความจำเป็นที่ประชาชนต้องเพิ่มเงินของ
ตนเข้าไปใน G-Wallet ในแอปฯ เป๋าตังนั้น ต้องอาศัยการเปิดใช้งานแอปฯ Mobile Banking กับ
ธนาคารท่ีตนมีบัญชีและเงินฝากอยู่ ดังนั้นจึงอาจเกิดข้อจำกัดสำหรับผู้ท่ีไม่เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี 
และผู้ท่ีไม่มีเงินสำรองในบัญชีธนาคาร หรือผู้ท่ีมีความจำเป็นต้องใช้เงินสดในชีวิตประจำวันเป็นหลัก 
เช่น ผู้มีรายได้น้อยท่ีได้ค่าตอบแทนเป็นรายวัน เป็นต้น  

2) ความจำเป็นในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากโครงการคนละครึ่ง เฟส 1 และ 
2 ที่ทำการศึกษา มีการจำกัดจำนวนสิทธิที่ไม่เพียงพอแต่ความต้องการของประชาชน จึงทำให้ผู้ท่ี
ต้องการรับสิทธิ ถูกบังคับให้ต้องเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศไปโดยปริยาย โดยจากการศึกษาพบว่ามี
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ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีต้องซื้ออุปกรณ์เครื่องใหม่มาใช้สำหรับโครงการคนละครึ่งโดยเฉพาะ (ร้อยละ 
4.16) ด้วยการใช้เงินส่วนตัวหรือเงินออม (ร้อยละ 3.25) และเงินจากการกู้ยืม (ร้อยละ 0.90) รวมถึง
มีผู ้ที ่จ่ายเงินค่าอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้สำหรับโครงการคนละครึ่งโดยเฉพาะ (ร้อยละ 12.66) การท่ี
ประชาชนบางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ เช่น กลุ่มไม่มีสมาร์ตโฟน และกลุ่มผู้สูงอายุท่ีไม่มี
ความรู้เรื่องเทคโนโลยี เป็นต้น ถือเป็นอุปสรรคของความสำเร็จของโครงการคนละครึ่ง (ปานวาด พิช
เคียน, 2564) ซึ่งปัญหานี้ส่งผลกับทั้งผู้ที่ต้องการรับสิทธิในโครงการฯ และร้านค้าถุงเงิน ซึ่งการรับ
ชำระเงินทางแอปฯ ถุงเงินก็ต้องใช้สมาร์ตโฟนเช่นเดียวกัน ดังนั้นการเข้าถึงมาตรการคนละครึ่ง จึงมี
ความจำเป็นท่ีจะต้องมีการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเสียก่อนท้ังผู้รับสิทธิและร้านค้า ส่งผลให้มีผู้ท่ี
ไม่สามารถเข้าถึงโครงการฯ ได้ รวมถึงผู้ท่ีต้องใช้ความพยายามและการลงทุนส่วนตัวเพื่อการเข้าถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยหวังให้สามารถเข้าถึงโครงการฯ ได้ แม้จะมีข้อจำกัดในการใช้จ่าย
เนื่องจากอยู่ในสภาวะท่ีหากจะทำการกู้ยืมยังต้องมีความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นท้ังผู้กู้และผู้ปล่อยกู้ 
อันเป็นผลจากการท่ีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักลงจากผลกระทบของโควิด-19 ท่ีส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อกระแสรายได้และความสามารถในการชำระหนี้ของครัวเรือนบางกลุ่ม (ศูนย์วิจัยกสิกร, 
2564) 

การกำหนดให้ใช้จ่ายกับร้านค้าถุงเงินเท่านั้น ซึ่งเป็นร้านค้าขนาดเล็ก จึงเป็นข้อดีในการ
กระจายรายได้ แต่ในส่วนนี้มีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีต้องการให้ปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 68.35 โดยมี
เหตุผลประกอบท่ีได้จากข้อเสนอแนะในแบบสอบถามว่า มีร้านค้าถุงเงินจำนวนน้อยรายในบางพื้นท่ี 
และมีร้านค้าที่ไม่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ เนื ่องจากไม่มีโทรศัพท์สมาร์ตโฟน หรือติด
เงื่อนไขบางประการอย่างอื่น ซึ่งร้านค้าถุงเงินส่วนใหญ่ขายสินค้าที่ไม่ครอบคลุมกับความจำเป็นใน
การดำรงชีวิต เช่น ร้านที่เข้าร่วมโครงการฯ ในต่างจังหวัด มักจะเป็นร้านธงฟ้าในโครงการธงฟ้า
ประชารัฐของภาครัฐอยู่แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่มีลักษณะคล้ายร้านขายของชำหรือมินิมาร์ทขนาดเล็ก จึง
ไม่มีวัตถุดิบสดในการทำอาหารจำหน่าย เช่น เนื้อสัตว์ ผักสด เป็นต้น โดยอีกปัญหาหนึ่งที่ทำให้
จำนวนร้านค้าถุงเงินลดลง ที่พบจากข้อเสนอแนะจากการเก็บแบบสอบถาม คือ มีร้านค้าถุงเงิน
จำนวนหนึ่ง ยกเลิกการรับจ่ายเงินด้วยแอปฯ เป๋าตัง มีเหตุผลประกอบคือ ร้านค้าไม่มีเงินสำหรับ
นำไปใช้ลงทุนในวันถัดไปอย่างทันท่วงที เนื่องจากโครงการคนละครึ่งจะแบ่งช่วงเวลาในการจ่ายเงิน
ให้ร้านค้าออกเป็น 2 ช่วงในวันถัดไป ยกตัวอย่างเช่น หากมีการซื้อขายสินค้าราคา 300 บาท ภายใน
เวลา 23:00 น. ของวันนี้ ร้านค้าจะได้รับเงินโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1) เงินส่วนท่ี 1 คือ ส่วน
ที่ประชาชนใช้จ่ายผ่าน G-Wallet จำนวน 150 บาท และ 2) เงินส่วนท่ี 2 คือ ส่วนของภาครัฐจ่าย
ให้ตามสิทธิคนละครึ่ง จำนวน 150 บาท ซึ่งจะได้รับในเวลา 02:00 น. และ 17:30 น. ของวันถัดไป
เป็นต้นไป ตามลำดับ 

การกำหนดระยะห่างระหว่างผู้ใช้แอปฯ กับร้านค้าถุงเงิน ซึ่งทางโครงการคนละครึ่งไม่ได้ให้
ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับข้อจำกัดนี้ไว้ แต่จากคำตอบในส่วนของข้อเสนอแนะท่ีต้องการให้ปรับปรุงด้านนี้ใน
แบบสอบถาม พบว่ามีผู้ใช้ที่ไม่สามารถใช้จ่ายผ่านแอปฯ เป๋าตัง ได้หากมีระยะห่างระหว่างตัวผู้ใช้
และร้านค้าถุงเงินเกินประมาณ 4 กิโลเมตร อีกทั้งการสั่งอาหารผ่าน Food Delivery Platform ก็
ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงการคลัง ฉะนั้นในปัจจุบันกระทรวงการคลังจึงยังไม่มีการ
อนุญาตให้มีการส่ังอาหารผ่าน Food Delivery Platform ได้ ดังนั้นข้อจำกัดดังกล่าวจึงไม่สอดคล้อง
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กับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโคว ิด -19 ที ่ต ้องร ักษาระยะห่างทางสังคม 
(กระทรวงการคลัง, 2564ก)  

จำนวนสิทธิที่มีอย่างจำกัด จากผลการศึกษาพบว่ามีผู้ที่ได้รับสิทธิ ร้อยละ 88.25 ส่วนใหญ่
เป็นผู้ท่ีได้รับสิทธิในรอบแรกท่ีตนลงทะเบียน (ร้อยละ 72.69) รองลงมาคือผู้ท่ีพยายามลงทะเบียน 2 
รอบ (ร้อยละ 13.38) จึงจะได้รับสิทธิ ตามมาด้วยจำนวน 3 และ 4 รอบ คิดเป็นร้อยละ 1.81 และ 
0.36 ตามลำดับ ในขณะที่มีผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ คิดเป็นร้อยละ 11.75 แบ่งเป็นผู้ที่พยายามลงทะเบยีน
มากถึง 4 รอบท่ีมีการเปิดให้ลงทะเบียน (ร้อยละ 0.90) จำนวน 3 รอบ (ร้อยละ 1.27) 2 รอบ (ร้อย
ละ 2.53) และ 1 รอบ (ร้อยละ 7.05) สะท้อนให้เห็นว่า มีผู้ท่ีมีความจำเป็นหรือต้องการรับสิทธิ แต่
ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิได้ ดังนั้นจึงมีผู้ท่ีต้องประสบปัญหาจากผลกระทบดังกล่าว แต่ไม่สามารถเข้าถึง
การเยียวยาโครงการคนละครึ่งได้ โดยผู้ท่ียิ่งมีรอบสะสมในการลงทะเบียนมากเท่าไหร่ คือผู้ท่ียิ่งต้อง
ประสบปัญหาโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐในโครงการคนละครึ่งเป็นระยะเวลานานเท่านั้น 
(แต่ละรอบในการลงทะเบียนมีระยะเวลาห่างกันประมาณ 1 เดือน) จนกว่าจะสามารถลงทะเบียนได้
สำเร็จและได้รับสิทธิคนละครึ่ง ในขณะที่มีผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงมาตรการเยียวยานี้ได้เลยแม้จะ
พยายามลงทะเบียนมากถึง 4 รอบ (ร้อยละ 0.90) แม้จะเป็นผู้ท่ีสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ
แล้ว แต่ก็ไม่สามารถเข้าถึงการเยียวยาของภาครัฐได้  

อย่างไรก็ตาม ในโครงการฯ เฟส 3 ท่ีเปิดให้ลงทะเบียนในวันท่ี 14 มิถุนายน 2564 ท่ีผ่านมา 
ได้มีการเพิ่มจำนวนสิทธิ เป็น 31 ล้านสิทธิ คือ มีประชาชนเข้าร่วมโครงการได้ไม่เกิน 31 ล้านคน ซึ่ง
เป็นสิทธิสำหรับผู้ลงทะเบียนใหม่ที ่ยังไม่เคยได้รับสิทธิคนละครึ่งมาก่อนจำนวน 16 ล้านสิทธิ 
(จำนวนสิทธิของโครงการก่อนหน้า มีจำนวน 15 ล้านสิทธิ) โดยข้อมูล ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2564 มี
ประชาชนลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิเข้าร่วมโครงการจำนวน 28.56 ล้านสิทธิ เมื่อคัดกรองข้อมูลแล้ว 
พบว่ามีประชาชนได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 จำนวน 25.42 ล้านคน (กระทรวงการคลัง, 
2564ข) จึงสะท้อนให้เห็นว่า จำนวนผู้ที่ต้องการรับสิทธิในโครงการคนละครึ่ง ภายใต้เงื่ อนไขของ
ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจำนวนกว่า 30 ล้านคน ซึ่งมากกว่าจำนวนท่ี
ภาครัฐกำหนดใน เฟส 1 และ 2 คิดเป็นกว่า 3 และ 2 เท่า ตามลำดับ โดยหากตั้งสมมติฐานว่าผู้ท่ี
ได้รับสิทธิในโครงการทั้ง 2 เฟสก่อนหน้า (15 ล้านคน) ได้รับสิทธิใน เฟส 3 ทุกคน จึงอาจสามารถ
สรุปได้ว่า มีผู้รับสิทธิรายใหม่กว่า 15 ล้านคน ซึ่งในจำนวนนี้อาจมีจำนวนหนึ่งเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการ
เยียวยามาก่อนแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดจะดำเนินมาแล้วมากกว่า 1 ปี  

6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอเชิงนโยบาย   
1. การกำหนดวิธีการในการลงทะเบียนขอรับสิทธิ เนื ่องจากโครงการคนละครึ่ง มีการเปิดให้

ลงทะเบียนขอรับสิทธิทางเว็บไซต์เพียงช่องทางเดียว ดังนั้นจึงควรใช้วิธีทางเทคโนโลยีและการส่ือสารควบคู่
ไปกับวิธีการอื่น ๆ ท่ีไม่มีพึ่งพาเทคโลยีสารสนเทศด้วย เช่นเดียวกับท่ีเคยใช้ในการลงทะเบียนโครงการเรา
ชนะ ท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ท่ีเข้าไม่ถึงเทคโลยีสารสนเทศ ไม่มีมาสมาร์ตโฟน สามารถลงทะเบียนขอรับ
สิทธิและใช้สิทธิด้วยบัตรประจำตัวประชาชนได้ หรือแม้แต่การโอนเงินเข้าบัญชีหรือการจ่ายเงินสดโดยตรง
ให้แก่ประชาชน เพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างท่ัวถึง 

2. การขยายขอบเขตของการใช้งานแอปฯ เป๋าตัง ในการใช้จ่าย ท้ังด้านระยะห่างระหว่างตัวผู้ใช้สิทธิ
กับร้านค้าที่กำหนดไว้ในแอปฯ และควรกำหนดให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์
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ประเภทอื ่น ๆ ด้วยแอปฯ เป๋าตัง ได้นอกเหนือจากการสั ่งอาหารผ่าน Food Delivery Platform ท่ี
กระทรวงการคลังกำลังดำเนินการอยู ่ในขณะนี้ เพื ่อให้สอดคล้องกับมาตรการทางการป้องกันการ
แพร่กระจายและลดการติดเช้ือในสถานการณ์การแพร่ระบาดอันเป็นข้อจำกัดในการเดินทางไปยังร้านค้าท่ี
เข้าร่วมโครงการของภาครัฐ ซึ่งเป็นร้านค้าขนาดเล็กและกระจายตัวอยู่ในชุมชน เพื่อให้เป็นการกระจาย
รายได้สู่ร้านค้ารายย่อยขนาดเล็กได้อย่างแท้จริงตามจุดประสงค์หนึ่งของมาตรการ ทั้งนี้ยังถือเป็นการให้
ความสนับสนุนของภาครัฐ เพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างแพร่หลายของการใช้แอปฯ เป๋าตังในการใช้จ่าย ตาม
ปัจจัยในการส่งเสริมให้เกิดสังคมไร้เงินสด (Horton, 2020) ซึ่งเป็นวิธีการท่ีภาครัฐนำเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการให้สิทธิการเยียวยาแก่ประชาชนเป็นวงเงินให้ใช้จ่ายผ่าน G-Wallet บนแอปฯ เป๋าตัง 

3. การกำหนดนโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เมื่อพิจารณาในมิติเชิงพื้นที่ข องความ
ครอบคลุมของโครงข่ายอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยในปัจจุบันพบว่ายังไม่ครอบคลุมในพื้นที่ห่างไกล 
โดยเฉพาะในพื้นท่ีภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ ส่วนความเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูลก็ยังไม่มากนัก 
(สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2564) ดังนั้นจึงควรวางนโยบายในการพัฒนาด้าน
การเข้าถึงและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ( ICT Access and Use) ตามข้อเสนอของ OECD (2001) 
ประกอบกับการใช้เครื่องมือด้านกฎหมายที่ส่งผลบังคับถึงผู้ประกอบการกิจการด้านโทรคมนาคมพื้นฐาน 
เพื่อลดอัตราความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลด้วยการกำหนดหลักพันธะในการให้บริการโทรคมนาคม
พื้นฐานโดยท่ัวถึง (Universal Service Obligation) เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้ให้บริการโทรคมนาคมจะต้อง
มีส่วนร่วมในการจัดสรรให้เกิดบริการพื้นฐานทางโทรคมนาคมให้ท่ัวถึงทุกพื้นท่ี (อัญธิกา ณ พิบูลย์, 2556) 
ทั้งนี้เพื่อให้โครงข่ายอินเทอร์เน็ตครอบคลุมพื้นที่ในประเทศไทยให้ได้มากที่สุดอย่างมีคุณภาพ โดยถือเป็น
ปัจจัยด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับการส่งเสริมให้เกิดสังคมไร้เงินสด (Horton, 2020)  

4. การจัดมาตรการเยียวยาในสถานการณ์การแพร่ระบาด เช่น จากข้อเสนอของ UNDP (2020) ใน
การจัดให้มีรายได้พื้นฐานชั่วคราว หรือ Temporary Basic Income (TBI) ในสภาวะที่เกิดผลกระทบท่ี
ยากลำบากทางเศรษฐกิจเนื่องจากการระบาดของวิด-19 ให้แก่ประชากรกลุ่มยากจนและกลุ่มเปราะบาง 
โดยเสนอให้มีการเข้าถึงประชาชนอย่างหลากหลายท้ังในรูปแบบเงินสดและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้เข้าถึง
ประชาชนมากที่สุด ทั้งนี้ควรจัด TBI ควบคู่ไปกับมาตรการด้านอื่น ๆ ในการพยายามรักษาสภาพการจ้าง
งานภายในประเทศ เช่น การสนับสนุนค่าจ้างอย่างทั่วถึงและเหมาะสม และมาตรการท่ี SMEs ซึ่งได้รับ
ผลกระทบมากกว่ากลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่จะสามารถเข้าถึงได้อย่างแท้จริง การชดเชยรายได้แก่ผู ้มีอาชีพ
อิสระ การพักหรือเลื ่อนการชำระเงินกู้ ประกอบกับการจัดมาตรการทางสาธารณะสุขเพื ่อให้เข้าถึง
ประชาชนได้อย่างครอบคุลมตามวัตถุประสงค์ในการควบคุมโรคและการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวัคซีน
ให้แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง การกระจายชุดตรวจ Antigen Test Kit ให้เข้าถึงประชาชนได้ในราคาถูกซึ่ง ณ 
ขณะนี้มีราคาอยู่ในอัตราที่เทียบเท่ากับค่าแรงขั้นต่ำ คือประมาณ 300 บาท หรือแม้แต่การทำให้วิธีการ
ตรวจการติดเช้ือด้วยวิธี RT-PCR สามารถตรวจได้ฟรีหรือราคาถูกลง ท้ังนี้อาจจัดให้มี TBI ไปจนกว่าจะเริ่ม
เปิดประเทศ หรือหลังจากนั้นไประยะหนึ่งเมื่อประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้เช่นเดิม หรือจนกว่าจะมี
แนวโน้มทางเศรษฐกิจท่ีดีขึ้น ส่วนประชากรกลุ่มเปราะบางท่ีอยู่นอกระบบ เช่น คนไร้บ้าน ควรจัด TBI หรือ
ให้การช่วยเหลือด้านอื่น ๆ ท่ีจำเป็น เช่น อาหาร ยารักษาโรค และอุปกรณ์ท่ีจำเป็นในการป้องกันโรค โดย
ใช้กระบวนการสังคมสงเคราะห์ ผ่านการดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัดทั่วประเทศ และการทำงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (อพม.) ในแต่ละพื้นที่ พร้อมกับการให้ความช่วยเหลือตามกระบวนการสาธารณสุข ทั้งการ
เข้าถึงวัคซีน การตรวจและการรักษาเมื่อติดเช้ือโควิด-19  
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ในการจัดมาตรการเยียวยาในครั้งต่อไปควรคำนึงถึงแนวคิดของนโยบายที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
(Inclusive Policy) ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณานโยบายอยู่ 7 ข้อ ได้แก่ ความเสมอภาค ความเป็นธรรม 
ความยุติธรรม จริยธรรม ความยั่งยืน สิทธิมนุษยชน และการให้ความสำคัญกับคุณค่าของวิถีประชาธิปไตย 
แต่มีข้อพึงระวังคือ นโยบายท่ีดีท่ีสุดไม่ได้หมายถึงการนำทุกกฎเกณฑ์มาผสมผสานกันให้ครบถ้วนไว้ภายใน
นโยบาย เนื่องจากในความเป็นจริงหลายด้านก็มีความขัดแย้งกันเอง (Policy Paradox) พร้อมท้ังออกแบบ
นโยบายด้วยการอ้างอิงถึงบริบทของสถานการณ์ภาพรวม ซึ่งควรคำนึงถึงการประยุกต์ให้เหมาะสมกับมติิ
ด้านพื้นท่ี เวลา สถานการณ์ บนพื้นฐานของเงื่อนไขด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม 
รวมถึงเทคโนโลยี ภายใต้แนวคิดว่า สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เหมาะสมกับท่ีหนึ่ง อาจไม่เหมาะสมกับอีกที่หนึ่งก็ได้    
(ปิยะพงษ์ บุษบงก์ และพบสุข ช่ำชอง, 2563) 

6.2 ข้อเสนอสำหรับการวิจัยต่อไป  

เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ ศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เคยลงทะเบียนสมัครขอรับสิทธิคนละครึ่งทั้งผู้ที่ได้รับ
และไม่ได้รับสิทธิ กล่าวคือ เป็นผู้ที่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประจำ หรือเพียงเข้าถึงได้เมื่อ
ต้องสมัครลงทะเบียนทางเว็บไซต์ก็ตาม ประกอบกับโครงการฯ ทั้ง เฟส 1 และ 2 มีการจำกัดจำนวนสิทธิ
การเยียวยา นับเป็นการบังคับให้ผู้ได้รับสิทธิต้องเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศไปโดยปริยาย (อันจะเห็นได้
จากผลการศึกษาที่พบว่า มีผู ้ที ่ต้องจ่ายเงินเพื่อซื้ออินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์เครื ่องใหม่ไว้สำหรับใช้กับ
โครงการคนละครึ่งโดยเฉพาะ) 

ดังนั้นในการวิจัยต่อไป หากต้องการศึกษาถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดมาตรการเยียวยา
แก่ประชาชน ที่ไม่มีการจำกัดจำนวนสิทธิ์ หรือหากจำกัดจำนวน แต่เพียงพอต่อจำนวนของผู้ที่ต้องได้รับ
การเยียวยาในสถานการณ์นั้น ๆ จึงควรทำการศึกษาในด้านของการยอมรับเทคโนโลยีต่อไป โดยอาจศึกษา
ให้ครอบคลุมถึงกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงการเยียวยา ที่ไม่เคยทำการสมัครลงทะเบียนทางเว็บไซต์มาก่อน 
รวมถึงกลุ่มท่ีไม่มีการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์ใน
การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต เป็นต้น ซึ่งปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการเข้าไม่ถึง
มาตรการเยียวยาท่ีภาครัฐใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินการ 
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มาตรการการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย:                
ศึกษาเปรียบเทียบสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและไต้หวัน 

 
Electronic Waste Management in Thailand: A Comparative Study of Federal Republic of 

Germany and Taiwan 
 

สรญา สุทธิแพทย์* 
Soraya Sutthiphaet 

 
บทคัดย่อ 

 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเปรียบเทียบ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภมูิ 
คือ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื ่องใช้ ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและไต้หวัน รวมถึงการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของ
ประเทศไทยเพื่อเป็นพื้นฐานขององค์ความรู้โดยเบื้องต้น และนำมารวบรวมเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และ
ประมวลผล  
  จากการศึกษาพบว่า สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีกฎหมายหลัก คือ ElektroG โดยรัฐเป็นองค์กร
กลางในการประสานงานกับภาคเอกชนและให้อำนาจภาคเอกชนในการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์  
ไต้หวันมี WDA เป็นกฎหมายหลัก โดยรัฐเป็นผู้ดำเนินการในการจัดการซากผลิตภัณฑ์  โดยที่ภาคเอกชน
จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเข้ากองทุน RRMF เพื่อการรีไซเคิลและกำจัดซากผลิตภัณฑ์ แม้ว่าจะมีการจัดการ
กับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ต่างรูปแบบแต่ยังคงอยู่ในหลักการเดียวกันคือ การ
ขยายความรับผิดชอบของผู ้ผลิต (Extended Producer Responsibility: EPR) เป็นหลักการพื ้นฐาน
ความคิดทางกฎหมาย และใช้กฎหมาย WEEE และ RoHs เป็นแม่แบบในการพัฒนารูปแบบให้สอดคล้อง
กับพื้นที่ของตน สำหรับประเทศไทยยังขาดนโยบายและกฎหมายในการจัดการที่ครอบคลุมทั้งระบบ
โดยตรง ปัจจุบัน กฎหมายในประเทศไทยที ่ใช้ในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ย ังเป็นเพียงร ่าง
พระราชบัญญัติ และจากการศึกษายังพบกลไกที่นำไปสู่ความสำเร็จต้องอาศัยตัวละครทั้ง ๓ ในการ
ขับเคลื่อน คือ ภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือทำตามที่กฎหมายกำหนด ภาครัฐที่ดำเนินงานเป็นตัวก ลาง
ให้กับภาคเอกชนและทำหน้าท่ีเอื้ออำนวยให้กับภาคประชาชนในการจัดสรรพื้นท่ีหรือวิธีการท่ีประชาชนจะ
สามารถท้ิงหรือกำจัดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้ง่ายท่ีสุด รวมถึงภาคประชาชนท่ีมี
จิตสำนึกและพร้อมปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกำหนด  
 
คำสำคัญ: การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 

 
* * นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  
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Abstract 
 

The research was conducted by using comparative data which collecting data from 
secondary sources that related to the Electronic Waste Management of the Federal 
Republic of Germany and Taiwan, plus studying the current situation in Thailand as a 
background of the analysis.  
 The research demonstrated that “ ElektroG” is valid throughout the complete area 
of the Federal Republic of Germany, which the state acts as an intermediary to coordinate 
with the private sector and producers, as well as importers and distributors, responsible for 
the entire life cycle of the equipment. Taiwan legislated “WDA”, which the state as the 
main operator while private sector bear financial responsibility for recycling and disposal of 
electronic waste. Thailand, currently, the law for the electronic waste management is just 
a bill, meaning the country still lacks policies and laws that cover the entire system. And 
although the Federal Republic of Germany and Taiwan have different ways of dealing with 
electronic waste, they still adhere to the same principle: EPR (Extended Producer 
Responsibility) is a fundamental concept in law and use WEEE and RoHS as a template for 
developing a model that’s suitable for their area. Moreover, the factors that contribute to 
this success depend on 3 factors: 1)  the private sector cooperates as required by law. 2) 
the government acts as an intermediary for the private sector and serves as a facilitator for 
people to allocate areas or ways that people can dispose of electronic waste as easily as 
possible. 3) people have a conscience and ready to comply with the law. 
 
Keywords: Electronic Waste Management, Electronic Waste (E-Waste) 
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1. บทนำ 
 

ท่ามกลางการแข่งขันการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื ่อตอบสนองความต้องการและ
เอื้ออำนวยต่อการใช้ชีวิตประจำวัน การสร้างความแตกต่างกลายเป็นตัวแปรสำคัญในการได้เปรียบในการ
แข่งขันทางธุรกิจเพื่อที่จะแย่งส่วนแบ่งทางการตลาด และในมุมกลับกันความหลากหลายของเทคโนโลยี
และนวัตกรรมกลายเป็นตัวเร่งท่ีทำให้เกิดการบริโภคสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากขึ้น ซึ่งเป็นบ่อเกิดของ
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นตาม โดยท่ีประชาชนท่ัวไปมีส่วนร่วมในการกระทำ 

ซากผลิตภัณฑ์เครื ่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กลายเป็นปัญหาสิ ่งแวดล้อมเนื ่องจากมี
ส่วนประกอบเป็นโลหะหนักที่อันตรายและไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เช่น สารตะกั่วและ
ปรอท โลหะหนักและสารอันตรายอื่น ๆ จากซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หากได้รับการ
จัดการที่ไม่เหมาะสมและเกิดการรั่วไหลปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมจะเป็นพิษต่อธรรมชาติรวมทั้งเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพของผู้ท่ีสัมผัสโดยตรงและโดยอ้อม เช่น ไอระเหยหรือฝุ่นท่ีเกิดจากการเผาไหม้ การฉีดน้ำชะล้าง
บริเวณที่คัดแยก หรือการฝังกลบ จะส่งผลให้สารอันตรายต่าง ๆ ถูกดูดซึมเข้าสู ่พื ้นดินและรวมถึงการ
ทำลายระบบนิเวศ เป็นต้น  

จากรายงานสถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ คาดว่าในปี 2563 ประเทศไทย
มีปริมาณซากขยะอิเล็กทรอนิกส์รวมประมาณ 428,113 ตัน คิดเป็นร้อยละ 65 ของของเสียอันตราย
ทั้งหมด และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ ้นเรื่อย ๆ โดยปัจจุบัน กฎหมายในประเทศไทยที่ใช้ในการจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ยังเป็นเพียงร่างพระราชบัญญัติ แมว้่าไทยจะมีกฎหมายท่ีทำหน้าท่ีควบคุม เช่น 1) ประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าท่ีต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร 
พ.ศ. 2563 2) ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเงื่อนไขการนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้แล้ว และ 3) กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
พ.ศ. 2563 และการท่ีกรมศุลกากรได้เพิ ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบตู้บรรทุกสินค้าประเภทขยะ
อิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติก 100% รวมถึงการที่ประเทศไทยเข้าร่วมการทำอนุสัญญาบาเซลว่าด้วย
การควบคุมการเคลื่อนย้ายและการกำจัดของเสียอันตรายข้ามพรมแดน แต่ไม่ได้ให้สัตยาบันในภาคแก้ไข
อนุสัญญาบาเซลฯ ที่ห้ามไม่ให้ส่งออกหรือเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายข้ามพรมแดนของประเทศที่ให้
สัตยาบันในภาคแก้ไขนี้อย่างเด็ดขาด ซึ่งจากที่กล่าวเป็นเพียงการป้องกันและควบคุมการนำเข้าขยะ
อิเล็กทรอนิกส์จากภายนอก ซึ่งยังขาดการจัดการภายในประเทศ    

รายงานของ TDRI ฉบับที่ 133 ตุลาคม 2560 ได้สำรวจพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มครัวเรือนใน
การจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เมื่อไม่ใช้งาน พบว่า ส่วนใหญ่ขายซากผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 51.27 เก็บรวบรวม 
ร้อยละ 25.32 และท้ิงปนกับขยะท่ัวไป ร้อยละ 15.6 เหตุเพราะประชาชนไม่รู้ว่าจะต้องนำซากผลิตภัณฑ์ไป
ท้ิงท่ีไหนเนื่องจากไม่มีพื้นท่ีจัดสรรให้ท้ิงซากผลิตภัณฑ์ ซึ่งรูปแบบการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในการขาย
ซากผลิตภัณฑ์ต่อรถซาเล้งหรือโรงงานรับซื้อของเก่า สิ่งที่อาจเกิดขึ้น คือ โรงงานนำซากผลิตภัณฑ์ไปคัด
แยกอย่างผิดวิธีเพื่อนำส่ิงท่ีต้องการเก็บไว้ และนำกากท่ีเหลือไปทำลายอย่างไม่ถูกต้อง  

ดังนั้นจากปัญหาดังกล่าวทำให้ผู้วิจัยต้องการศึกษานโยบายและมาตรการของประเทศที่ประสบ
ความสำเร็จในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ท้ังในสหภาพยุโรปและเอเชีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็น
ประเทศท่ีมีอัตราการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีดีท่ีสุดในโลก และไต้หวันท่ีเคยได้รับขนานนามว่าเป็นเกาะ
แห่งขยะ (Garbage Island) ซึ่งได้นำรูปแบบการทำงานสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมาปรับใช้ให้เข้ากับ
บริบทของประเทศตนเองและอยู่ในอันดับ 5 ของโลกท่ีมีการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีดีท่ีสุดจากงานวิจัย
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ของ Eunomia ปี 2017 เพื่อเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบและนำมาวิเคราะห์ หาข้อเสนอแนะให้เข้ากับ
บริบทของประเทศไทย 
 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษานโยบายและมาตรการในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและไต้หวัน 
 2. เพื่อวิเคราะห์ตัวแปรสำคัญท่ีนำไปสู่ความสำเร็จในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและไต้หวัน 
 3. เพื่อมีข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื ่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ท่ี
เหมาะสมกับประเทศไทย 
  
3. คำถามการวิจัย  
 3.1 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและไต้หวันมีการจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างไร  

3.2 ส่ิงใดคือกลไกสู่ความสำเร็จในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและไต้หวัน 
 
4. วิธีการศึกษา 
 จากการวิจัยเรื่อง “มาตรการการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย: 
ศึกษาเปรียบเทียบสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและไต้หวัน” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยมีวิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ คือ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
เอกสาร บทความ วิทยานิพนธ์ งานวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ
ซากผลิตภัณฑ์เครื ่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และไต้หวัน รวมถึง
การศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทยเพื่อเป็นพื้นฐานขององค์ความรู้ และนำมารวบรวมเข้าสู่
กระบวนการวิเคราะห์และประมวลผล 
 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการออกมาตรการการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื ่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 
 
6. หลักการจัดการซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้อธิบายถึง Extended Producer 
Responsibility: EPR คือ การขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต หรือ ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิต 
หลักการนี้เริ่มปรากฏครั้งแรกในกฎหมายว่าด้วยการหลีกเลี่ยงการเกิดขยะบรรจุภัณฑ์ (Ordinance on 
the Avoidance of Packaging Waste) ของประเทศเยอรมนี ในปี พ.ศ. 2534 ซึ่งเป็นกฎหมายแรกท่ี
กำหนดให้ผู ้ผลิตและผู้ขายที่ใช้บรรจุภัณฑ์ต้องรับผิดชอบ ถือเป็นเครื่องมือเชิงนโยบายของภาครัฐเพื่อ
กำหนดให้ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมนั้น ๆ ทำระบบเรียกคืน (Take-back system) ซากผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึ้นหลัก
จากการบริโภค เป็นการแบ่งเบาภาระของท้องถิ่นในการจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเกิดขึ้น รวมถึงเพื่อ
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เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐด้วย ซึ่ งไม่เพียงแต่ผู้ผลิตเท่านั ้นท่ี
จะต้องรับผิดชอบยังรวมถึงผู้จัดจำหน่าย และหน้าท่ีของผู้บริโภคท่ีต้องส่งคืนซากผลิตภัณฑ์ 

EPR เป็นหลักการพื้นฐานความคิดในกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย กล่าวคือการ
กระทำของผู้ใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผู้นั้นย่อมเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในเบื้องต้นที่จะต้อง
ป้องกันมิให้เกิดผลกระทบดังกล่าว และหากเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขึ้นจริง ผู้นั้นย่อมมีหน้าที่อย่าง
น้อยท่ีจะต้องเยียวยาแก้ไขผลท่ีเกิดขึ้นดังกล่าว ดังนั้น เมื่อนำหลักการนี้มาพิจารณาในบริบทของการจัดการ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่หมดอายุการใช้งานแล้ว ซึ่งไม่ใช่ขั้นตอนการผลิต จึงทำให้เกิดประเด็นว่าแท้จริงแล้ว
ใครจะเข้ามาเป็นผู้มีความรับผิดชอบในมลพิษดังกล่าว ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย หรือผู้บริโภค ดังนั้น แทนท่ีจะมุ่ง
พิจารณาเฉพาะคำว่าผู้ก่อมลพิษในหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับผิดชอบ เมื่อมาอยู่ในบริบทของการจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ควรจะต้องใช้หลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตแทนการจะเป็นการกระจายความรับ
ผิดไปให้ผู้ผลิตโดยคำนึงถึงความสามารถในการป้องกันท่ีต้นเหตุ เนื่องจากมลพิษท่ีเกิดขึ้นหากเปรียบเทียบ
ตลอดช่วงวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์แล้วไม่ได้เกิดขึ้นที่ข้ันตอนการผลิตแต่อย่างเดียว 

 
7. ผลการศึกษา  
 ผู้วิจัยได้รวบรวมมาตรการและกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื ่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ไต้หวันและไทย เพื่อนำมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางท่ี
เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ดังนี้ 
 7.1 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในสหภาพยุโรป และยังเป็น
ประเทศที่มีอัตราคนย้ายถิ่นฐานมากที่สุดเป็นอันดับสามของโลก ผนวกกับเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีจึงทำให้ประเทศเยอรมนีประสบกับปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ แต่ด้วยการจัดการท่ีดีเย่ียมทำให้ใน
ปี 2560 ประเทศเยอรมันได้ขนานนามว่าเป็น The World’s best recycler เพราะสามารถรีไซเคิลขยะใน
ประเทศได้ถึง 66% ซึ่งป็นอัตราท่ีสูงท่ีสุดในโลก (HuffPost, 2562) 

ในปี 2002 สหภาพยุโรปได้ประกาศบังคับให้ประเทศสมาชิกนำระเบียบหลักที่สำคัญ 2 ฉบับ คือ 
กฎหมาย WEEE และ RoHs เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีใจความสำคัญของแต่ละฉบับ ดังนี้ 

1. Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) ห ร ื อ ร ะ เ บ ี ย บ ว ่ า ด ้ ว ย ข ย ะ
อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มีสาระสำคัญในการกำหนดความรับผิดชอบทางการเงินของ
ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และผู้นำเข้ามาในสหภาพยุโรป ในการเก็บรวบรวมและการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
นอกจากนี้ ยังได้กำหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรฐานของการจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ ที่เหมาะสมและ
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. Restriction of Hazardous Substances (RoHS) หรือระเบียบว่าด้วยการกำจัดการใช้สารท่ี
เป็นอันตรายบางประเภทในผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นระเบียบท่ีมุ่งเน้นการห้าม
ใช้สารอันตรายที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การจัดการซากผลิตภัณฑ์ทำได้ง่ายและปลอดภัยมากขึ้น 
(ณิชชา บูรณสิงห์ อ้างถึงใน เจนจิรา เจนนุวัตร, 2562) 

ด้วยระเบียบสำคัญ 2 ฉบับของสหภาพยุโรป ให้เกิดกฎหมาย ElektroG ประจำประเทศเยอรมนี 
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ลด
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จำนวนซากผลิตภัณฑ์ฯ โดยกำหนดให้บริษัทผู้จัดจำหน่ายต้องรับผิดชอบเรียกคืน รีไซเคิล และกำจัดซาก
ผลิตภัณฑ์หลังจากการบริโภค ซึ่งใช้หลักการการขยายความรับผิดชอบของผู ้ผลิต (EPR: Extended 
Producer Responsibility) เป็นหลักพื้นฐานของกฎหมาย  

กฎหมาย ElektroG หรือ กฎหมายควบคุมการขาย การคืน และการทิ้งผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดให้มีการจัดตั้งองค์กรกลางสำหรับจัดสรรความรับผิดชอบที่เรียกว่า “เคลียริ่ง
เฮ้าส์” (Clearing House) หรือ EAR (The Elektro Altgerate Register) เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างผู้ผลิตและหน่วยงานกำกับดูแล ทำงานภายใต้กระทรวงสิ่งแวดล้อม โดยผู้ผลิตและผู้จัด
จำหน่ายจะต้องทำการลงทะเบียนและรายงานยอดขายของตนต่อ  EAR และ EAR จะทำหน้าที่ในการ
คำนวนสัดส่วนซากผลิตภัณฑ์และส่งต่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดสรรพื้นที่ในการเก็บ
รวบรวมซากผลิตภัณฑ์เพื่อรอให้ผู้ผลิตแต่ละรายเข้ามาขนซากผลิตภัณฑ์ (สุจิตรา วาสนาดำรงดี และปเนต 
มโนมัยวิบูลย์, 2555) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 1 รูปแบบการดำเนินงานแบบหลาย PRO และ Clearing House 

ในอดีตประเทศเยอรมนีประสบกับปัญหาข้อพิพาทการผูกขาด กล่าวคือ รูปแบบการจัดการแบบ 
EPR มักมีลักษณะที่ผู ้ผลิตมารวมกลุ่มกันบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนการเก็บรวบรวมและจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์ร่วมกัน โดยกลุ่มผู ้ผลิตจะจัดตั ้งองค์กรตัวแทนที่เร ียกว่า PRO (Producer Responsibility 
Organization) โดย PRO จะเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ผลิต ซึ่งในยุคแรกของระบบ PRO จะมีเพียงองค์กร

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

Clearing House 

PRO 1 PRO 2 

คำนวน 

สัดส่วนซากฯ 
แจ้งกลับเมื่อ 

พ้ืนที่จัดสรรเต็ม 

ผู้ผลิตและผู้นำเข้า 

แจ้งกลับให้มาเก็บซากฯ แจ้งกลบัให้มาเก็บซากฯ 
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เดียวเนื่องจากเป็นระบบที่ง่ายที่สุด แต่การผูกขาดของ PRO ทำให้ต้นทุนการบริหารสูงกว่าที่ควรจะเป็น 
(สุจิตรา วาสนาดำรงดี, 2563) การผูกขาดดังกล่าวนำไปสู่การฟ้องร้อง ส่งผลรัฐบาลต้องให้ความสำคัญกับ
การป้องกันการผูกขาดโดยได้วางแนวทางว่า ไม่ให้มีการรวมกลุ่มกันของผู้ผลิตและไม่ให้องค์กรหนึ่งหรือ
โปรแกรมการรีไซเคิลหนึ่งมีส่วนแบ่งทางการจัดการเกินกว่าร้อยละ 25 ของส่วนแบ่งการตลาดท้ังหมด เป็น
ผลให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้าในประเทศไม่รวมตัวกันต้ังองค์กร PRO อย่างถาวร เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองราคา
กับผู้ให้บริการ เพราะการที่มีผู ้ประกอบการมากรายและการต่อรองราคาช่วยให้ต้นทุนการรีไซเคิลใน
ประเทศต่ำ 

ท้ังนี้ การท่ีผู้ผลิตและผู้นำเข้านำสินค้าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาวาง
จำหน่ายในประเทศ ผู้ผลิตและผู้นำเข้าจำเป็นต้องลงทะเบียนกับ EAR โดยต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้ประกอบ
ในการจดทะเบียน 1.ช่ือบริษัท 2.ท่ีต้ังของสถานประกอบการ 3.ท่ีอยู่และช่ือของตัวแทนผู้ได้รับมอบอำนาจ 
นอกจากนี้ ผู้ผลิตและผู้นำเข้าจำเป็นต้องจ่ายค่าประกันทางการเงิน เพื่อเป็นหลักประกันว่าจะรับคืนและ
จัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที ่ตนนำเข้ามาจำหน่าย และมีข้อกำหนดสำหรับ
สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ท่ีจะวางจำหน่ายในตลาด ดังนี้  

1. การออกแบบผลิตภัณฑ์ ต้องออกแบบให้สะดวกต่อการน้ำมาใช้ซ้ำ เหมาะกับการรีไซเคิล ซึ่งใน
การผลิตควรคำนึงถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อม 

2. การห้ามใช้สารอันตราย ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2549 เป็นต้นไป ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีวางจำหน่ายจะต้องไม่มีสารตะกั่วสารปรอท โครเมียม เฮกซาวาเลนต์ สารพีบีบี และสารพี
บีดีอี มากกว่าร้อยละ 0.1 โดยน้ำหนักต่อสารเนื้อเดียว และต้องไม่มีสารแคดเมียมมากกว่าร้อยละ 0.01 
โดยน้ำหนักต่อสารเนื้อเดียว  
 3. การติดฉลาก           บนผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ท่ีวางจำหน่ายจะต้องมีการ
ทำเครื่องหมายบนผลิตภัณฑ์อย่างถาวร แสดงถึงการแยกเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ออกจากขยะ
ท่ัวไป  

โดยสรุป ประเทศเยอรมนีมีกฎหมาย ElektroG เป็นกฎหมายหลักในการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้หลักการ EPR เป็นพื้นฐาน ซึ่งกำหนดให้“เคลียริ่งเฮ้าส์” (Clearing 
House) หรือ EAR (The Elektro Altgerate Register) เป็นศูนย์กลางแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างผู้ผลิตและ
หน่วยงานกำกับดูแล มีหน้าที่เป็นผู้คำนวนสัดส่วนพื้นที่การจัดเก็บซากผลิตภัณฑ์ให้กับหน่วยงานท้องถิ่น 
และประสานงานกับผู้ผลิตในการส่งคืน ในภาคเอกชนต้องจัดตั้งองค์กรตัวแทน PRO โดยกลุ่ม PRO มี
หน้าท่ีในการเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ผลิต ลงทะเบียนและรายงานยอดขายให้กับ EAR ท้ังนี้จะเห็นได้ว่าการ
ที ่ EAR มอบหมายงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเป็นผู ้จัดสรรพื ้นที ่ในการเก็บซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น การบังคับให้ประชาชนรู้จักคัดแยกขยะและทิ้งขยะในพื้นที่ท่ี
ภาครัฐจัดสรรให้ รวมถึงการมีกฎหมายที่ลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัดเป็นการกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึก
กับประชาชนในการรับผิดชอบต่อสังคม 
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 7.2 ไต้หวัน 
ไต้หวันท่ีเคยได้รับขนานนามว่าเป็นเกาะแห่งขยะ (Garbage Island) (Marcello Rossi, 2018 อ้าง

ถึงใน วนิดาและศุภวัฒนากร, 2564) ได้กลายเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับเรื่องระบบการจัดการขยะใน
ระดับโลก โดยจากงานวิจัยของ Eunomia ปี 2017 ไต้หวันอยู่อันดับ 5 ของประเทศผู้ท่ีมีอัตราการรีไซเคิล
ขยะได้มากที่สุด ไต้หวันได้ล้อตามระบบการจัดการของประเทศเยอรมนีแต่เนื่องด้วยความไม่พร้อมของ
ภาคอุตสาหกรรมในการปฏิบัติตามกฎหมายและของหน่วยงานภาครัฐในการกํากับดูแลส่งผลให้ระบบนี้ไม่
สำเร็จ ท้ังปัญหาเรื่องความโปร่งใสในการรายงานข้อมูลและการจัดการทางการเงินของผู้ผลิต รวมถึงการไม่
สามารถรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ได้จริงตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ (สิริลัคน์ สุบงกฎ, 2560)และพฤติกรรมของ
ประชาชนที่ไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ทําให้รัฐบาลไต้หวันเปล่ียนจากระบบที่อ้างอิงตามประเทศเยอรมนี มา
บริหารในรูปแบบกองทุนของรัฐแทนและเน้นให้ความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนในการคัดแยกขยะ โดยมี
กฎหมายที่สําคัญคือ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการกําจัดของเสีย (Waste Disposal Act : WDA) 
มีรูปแบบการดำเนินงานดังนี้  

 

 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 โครงสร้างการจัดการโครงการรีไซเคิล 4-in-1 
ที่มา: U.S. Environmental Protection Agency, 2012: 8 

การดำเนินงานในการจัดการซากผลิตภัณฑ์ของไต้หวันขับเคลื่อนด้วยกฎหมาย WDA โดยควบคุม
การจัดการของเสียทุกประเภท กำหนดให้หน่วยงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมไต้หวัน (EPAT: Environmental 
Protection Administration, R.O.C (Taiwan)) มีหน้าท่ีเป็นองค์กรกลางในการออกกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
การประสานงานกับภาคเอกชน การจัดเก็บและกำจัดของเสียให้มีประสิทธิภาพตามมุมมองสาธารณสุข 
และจัดตั้งกองทุนเพื่อเก็บค่าธรรมเนียมการรีไซเคิลเพื่อนำรายได้มาหมุนเวียนในกิจกรรมการเก็บรวบรวม
และรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์  

หน่วยงานพิทักษ์ส่ิงแวดล้อมไต้หวัน (EPAT) ได้จัดต้ังกองทุนบริหารการรีไซเคิลทรัพยากร (RRMF: 
Resource Recycling Management Fund) เพื่อดำเนินการเก็บค่าธรรมเนียมกับภาคเอกชนทั้งผู ้ผลิต
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และผู ้จัดจำหน่าย ทั ้งนี ้ EPAT ได้กำหนดประเภทของผลิตภัณฑ์ที ่ผู ้ผลิต ผู ้จัดจำหน่ายจะต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมในการรีไซเคิล และกำจัด ดังนี้ 
 1. ผลิตภัณฑ์ท่ีกำจัดได้ยาก 
 2. ผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนประกอบท่ีย่อยสลายได้ยาก 
 3. ผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนประกอบท่ีเป็นอันตราย 
 4. ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความคุ้มค่าในการนำกลับมาใช้ใหม่ (รีไซเคิล) และใช้ซ้ำ 
ท้ังนี้ ในการผลิตจะต้องมีฉลาก RECYCLE ปรากฏบนผลิตภัณฑ์ด้วย 

กองทุนบริหารการรีไซเคิลทรัพยากร (RRMF) จะมีคณะกรรมการบริหารกองทุนที่ประกอบด้วย
กรรมการ จำนวน 17-23 คน ที่เป็นตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ ผู้เชี ่ยวชาญและกลุ่ม
ผู้บริโภคท่ีได้รับผลกระทบจากกฎหมาย และกองทุนฯ จะนำเงินท่ีภาคเอกชนท้ังผู้ผลิตและผู้นำเข้าดังกล่าว
ไปอุดหนุนโรงงานรีไซเคิล ซึ่งจากสถิติของทบวงสิ่งแวดล้อมไต้หวัน ในปี 1999 โรงงานรีไซเคิลในไต้หวัน
สร้างโอกาสการทำงานให้แก่แรงงาน จำนวน 195,000 คน (กรมการค้าระหว่างประเทศ, 2555) 

ไต้หวันมีมาตรการบังคับให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบในการทิ้งซากผลิตภัณฑ์ โดยให้
ประชาชนต้องรวบรวมและขนขยะมาทิ้งที ่รถขยะโดยใช้แอพพลิเคชั่น Taiwan Garbage Service เป็น
สื่อกลางในการติดตามรถขยะเพื่อแจ้งวันเวลาและสถานที่ตลอดทั้ง 4,000 จุด และต้องใช้ถุงขยะที่มี
บาร์โค้ดของภาครัฐเท่านั้น โดยในแอพพลิเคช่ันจะบอกถึงข้อมูลต่าง ๆ ท้ัง เส้นทาง วันและเวลา ต้น โดยจะ
มีตารางประจำวัน ดังนี้ 

1. ขยะท่ัวไปจะมีรถขยะสีเหลืองวิ่งเก็บ 6 วันต่อสัปดาห์   
2. ขยะรีไซเคิลจะมีรถขยะสีขาววิ่งเก็บ 2 วันต่อสัปดาห ์
3. ขยะเศษอาหาร แยกเป็น 2 ถัง ท้ายรถขยะสีเหลืองสำหรับใส่เศษอาหารที่สามารถนำไปเป็น

อาหารสัตว์ได้ และใส่ของสดเพื่อนำไปเป็นปุ๋ยหมักเพื่อการเกษตรต่อไป 
สำหรับขยะท่ีขนาดใหญ่ เช่น ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เฟอร์นิเจอร์ ประชาชนต้องโทรแจ้งรถขยะพิเศษให้มาเก็บ
ท่ีบ้านเพื่อท่ีหน่วยงานท้องถิ่นจะดำเนินงานต่อไป เช่น บริจาคหรือนำมาซ่อมและขายต่อในราคาถูก รวมทั้ง
การยกเลิกให้มีถังขยะไว้ตามบริเวณที่อยู่อาศัยและห้ามประชาชนทิ้งถุงขยะในพื้นที่สาธารณะเพื่อเปน็การ
บังคับให้ประชาชนต้องนำขยะไปท้ิงท่ีรถขยะเท่านั้น 
  อีกทั้งมีการติดตั้งเครื่องรีไซเคิล iTrash Booths สำหรับประชาชนที่พลาดหรือนำมาทิ้งไม่ทัน ซึ่ง
เครื่องรีไซเคิลนี้สามารถรองรับขยะได้ถึง 200 กิโลกรัม และสามารถใช่บริการได้ตลอด 24 ช่ัวโมง โดยมี 2 
เงื่อนไขดังนี้ 1.หากเป็นขยะท่ีสามารถรีไซเคิลได้จะสามารถเปล่ียนเป็นเงินได้ผ่านบัตรประชาชน 2.หากเป็น
ขยะท่ีไม่สามารถรีไซเคิลได้ ผู้นำขยะมาท้ิงจะต้องจ่ายค่าปรับ  

โดยสรุป ในอดีตไต้หวันได้นำรูปแบบการดำเนินการตามประเทศเยอรมนีมาใช้แต่ด้วยปัจจัยใน
หลายๆ ประการ เช่น ความพร้อมของภาคเอกชนที่จะต้องให้ความร่วมมือ ความพร้อมของภาครั ฐในการ
ควบคุมและจัดการที่ครอบคลุมทั้งหมด ภาคประชาชนที่ไม่มีความเข้าใจในการคัดแยกขยะ ทำให้รูปแบบ
ของประเทศเยอรมนีไม่เหมาะสมกับไต้หวัน เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของ
ไต้หวัน มีรัฐเป็นผู้ดำเนินการโดยมีกฎหมาย WDA เป็นหลัก มีหน่วยงานพิทักษ์ส่ิงแวดล้อมไต้หวัน (EPAT) 
เป็นองค์กรกลางในการออกกฎระเบียบ ประสานงานกับภาคเอกชน การจัดเก็บและกำจัดของเสียให้มี
ประสิทธิภาพ โดยที่ภาคเอกชนทั้งผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายและผู้นำเข้าจะต้องเสียค่าธรรมเนียมให้กับ EPAT 
เพื่อเข้ากองทุนบริหารการรีไซเคิลทรัพยากร (RRMF) เงินส่วนนี้จะถูกโอนไปให้กับโรงงานรีไซเคิล เป็น
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เงินทุนในการรีไซเคิลและกำจัดซากผลิตภัณฑ์ สำหรับประชาชน ไต้หวันได้ใช้มาตรการทั้งบังคับและ
ยืดหยุ่นในคราวเดียวกันเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทิ้งขยะของประชาชน ทั้งการบังคับให้ใช้ถุงขยะที่มี
บาร์โค้ดของภาครัฐเท่านั้นเพื่อปลูกฝังการคัดแยกขยะ การยกเลิกถังขยะบริเวณที ่อยู ่อาศัย การใช้
แอพพลิเคชั่น Taiwan Garbage Service เป็นสื่อกลางในการติดตามรถขยะเพื่อแจ้งวันเวลาและสถานท่ี
เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรับผิดชอบขยะของตน โดยท่ีจะต้องมาท้ิงขยะท่ีรถขยะเท่านั้น สำหรับขยะท่ี
ขนาดใหญ่ให้ประชาชนโทรแจ้งรถขยะพิเศษให้มาเก็บที่บ้านเพื่อที่หน่วยงานท้องถิ่นจะดำเนินงานต่อไป 
เช่น บริจาคหรือนำมาซ่อมและขายต่อในราคาถูก อีกท้ังมีการติดต้ังเครื่องรีไซเคิล iTrash Booths สำหรับ
ประชาชนที่พลาดหรือนำมาทิ้งไม่ทัน ซึ ่งเครื ่องรีไซเคิลนี้สามารถรองรับขยะได้ถึง 200 กิโลกรัม และ
สามารถใช่บริการได้ตลอด 24 ช่ัวโมง  

 
 7.3 ประเทศไทย 
ปัจจุบันกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการซากผลิตภัณฑ์ยังเป็นเพียง ร่างพระราชบัญญัติการจัดการ

ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... โดยร่างกฎหมายนี้จะครอบคลุมผลิตภัณฑ์
ถึง 5 ประเภท ได้แก่ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์/โทรศัพท์มือถือ เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ ตู้เย็น เนื่องจาก
ประเทศไทยกลายเป็นสถานท่ีกำจัดซากไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากการนำเข้าต่างประเทศจำนวนมาก ร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดระเบียบการรี
ไซเคิล การขนส่ง การจัดเก็บ และการกำจัดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ
ของเสียอันตรายต่าง ๆ จากชุมชนด้วย รวมถึงการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการทำฐานข้อมูลผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับการรับซื้อ การรีไซเคิลผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในพื้นท่ีท้ังผู้ประกอบรายเล็ก รายใหญ่ และผู้ประกอบการท่ีไม่ได้
จดทะเบียนโรงงานแต่รับซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย เพื่อเป็นข้อมูลในการ
จัดระเบียบท้ังพื้นท่ีและการขนส่งต่อไป 

 ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ท่ี
ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีข้อสังเกตหลายข้อที่เป็นประเด็นและอาจส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจของประเทศไทย เช่น 

ร่างมาตรา 9 ห้ามมิให้ผู้ใดรับคืน จัดเก็บหรือรวบรวมซากผลิตภัณฑ์ เว้นแต่จะส่งคืนที่ศูนย์รับคืน
ซากผลิตภัณฑ์ที ่ได้จัดตั้งและขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ์ หรือบุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตตาม
กฎหมายเท่านั้นเพื่อทำการคัดแยกเพื่อนำส่งศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์ต่อไป ซึ่งจะส่งผลกระท บต่อ
ผู้ประกอบการอาชีพรับซื้อของเก่าหรือซาเล้ง 

ร่างมาตรา 15 ท่ีกำหนดให้ผู้ผลิตรับภาระการจัดการซากผลิตภัณฑ์ อาจส่งผลให้ผู้ผลิตเกรงกลัวใน
การแบกรับต้นทุนจนเกิดการย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศไทยได้ และจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีส่วนสำคัญในการสร้าง GDP ประเทศถึง 20% นับเป็นมูลค่าตาลไม่ต่ำกว่าปีละ 1.9 ล้าน
บาท ซึ่งเป็นประเด็นหนึ่งที่ภาคธุรกิจยกขึ้นมาให้เห็นเป็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น (สุพัทธ์รดา เปล่งแสง , 
2562) 

แม้ว่าประเทศไทยจะเข้าร่วมการทำอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายและการ
กำจัดของเสียอันตรายข้ามพรมแดน  โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ การห้ามส่งออกของเสียอันตรายจาก
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วไปในประเทศท่ีกำลังพัฒนาเพื่อการกำจัดหรือรีไซเคิล ซึ่งมีข้อกำหนดห้ามประเทศภาคี
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เคลื่อนย้ายของเสียอันตรายข้ามพรมแดน เว้นแต่ประเทศผู้ส่งและประเทศผู้รับได้ตกลงยินยอมต่อกัน แต่
ต่อมามีการกำหนดเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและช่องโหว่ของอนุสัญญาฉบับเก่าที่เกิดจากการสมยอม
ระหว่างประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง และเพื่อคุ้มครองประเทศที่กำลังพัฒนามากยิ่งขึ้น โดยการ
ระบุห้ามไม่ให้ส่งออกหรือเคล่ือนย้ายของเสียอันตรายข้ามพรมแดนของประเทศท่ีให้สัตยาบันในภาคแก้ไขนี้
อย่างเด็ดขาด แต่ประเทศไทยไม่ได้ให้สัตยาบันในภาคแก้ไขอนุสัญญาบาเซล 

8. อภิปรายผล 
ด้านกฎหมาย การออกกฎหมายหลักของสหภาพยุโรปท้ัง 2 ฉบับ ส่งผลกระทบให้ท้ังโลกเกิดความ

ต่ืนตัว โดยเฉพาะประเทศผู้ผลิตสินค้าท่ีต้องเปล่ียนวิถีการปฏิบัติต้ังแต่ขั้นตอนการเลือกวัตถุดิบในการผลิต
สินค้าท่ีต้องมีความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมหรือเป็นไปตามท่ีกฎหมาย RoHS กำหนดไว้ รวมถึงการต้องเพิ่ม
การเก็บรวบรวม รีไซเคิลและการกำจัดสินค้าของตนเองให้มีประสิทธิภาพตามท่ีกฎหมาย WEEE กำหนดไว้
เช่นกัน ถือเป็นแรงกระเพื่อมท่ีรุนแรงของสหภาพยุโรปในการปฏิวัติอุตสาหกรรมท่ีผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์  

ระเบียบสำคัญ 2 ฉบับของสหภาพยุโรปท่ีเสมือนเป็นหลักให้ประเทศสมาชิก ประเทศเยอรมนีถือได้
ว่าเป็นต้นแบบของการจัดการท่ีเน้นการแข่งขัน โดยมีรูปแบบการจัดการ คือ ขยายความรับผิดชอบของ
ผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility: EPR) ทำให้เกิดกฎหมาย ElektroG หรือ กฎหมายควบคุม
การขาย การคืน และการทิ้งผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Act Governing the Sale, 
Return and Environmentally Sound Disposal of Electrical and Electronic Equipment)  โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ลดจำนวน
ซากผลิตภัณฑ์ฯ โดยกำหนดให้บริษัทผู้จัดจำหน่ายต้องรับผิดชอบเรียกคืน รีไซเคิล และกำจัดซากผลิตภัณฑ์ 

ส่วนเอเชียไม่มีกฎหมายที่ครอบคลุมทั้งประเทศสมาชิก ไต้หวันได้ล้อตามระบบการจัดการของ
ประเทศเยอรมนีแต่เนื ่องด้วยความไม่พร้อมของภาคอุตสาหกรรมในการปฏิบัติตามกฎหมายและของ
หน่วยงานภาครัฐในการกํากับดูแลส่งผลให้ระบบนี้ล้มเหลว ท้ังปัญหาเรือ่งความโปร่งใสในการรายงานข้อมูล
และการจัดการทางการเงินของผู้ผลิต รวมถึงการไม่สามารถรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ได้จริงตามเป้าหมายท่ี
กําหนดไว้ ทําให้รัฐบาลไต้หวันเปล่ียนจากระบบท่ีล้อตามประเทศเยอรมนี มาบริหารในรูปแบบกองทุนของ
รัฐแทน 

ประเทศไทยยังคงเป็นเพียงร่างพระราชบัญญัติท่ีรอการอนุมัติ ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีกฎหมายท่ี
ครอบคลุมท้ังวัฏจักรของขยะอิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทยยังคงเป็นเพียงร่างพระราชบัญญัติท่ีรอการอนุมัติ 
ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีกฎหมายที่ครอบคลุมทั้งวัฏจักรของขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวจัิย
ของชมพูนุท พรหมภักดิ์, (2555) อ้างถึงใน โมกข์ ตันติปาลกุล, (2559) ได้เขียนบทความวิชาการเกี่ยวกับ
แนวทางการรับมือปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย โดยมีข้อเสนอแนะต่อภาครัฐคือ ควรมีกฎหมาย
ที่ส่งเสริมให้เกิดกลไกในการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม และ
รวมถึงกำหนดการรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์ มีการส่งเสริมให้เกิดธุรกิจรีไซเคิลอย่างครบวงจร
ขึ้นในประเทศ จัดระบบเกี่ยวกับสถานท่ีท้ิงขยะอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ แต่การดำเนินการเกิดผลนั้น ควรอาศัย
การขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต ร่วมกับแนวคิดผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย เพื่อสร้างความตระหนักในความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ผลิต ส่วนในภาคผู้ประกอบการ ควรจะแสดงความับผดชอบ อาจทำได้โดย
การรับคืนซากผลิตภัณฑ์ “ของเก่าแลกใหม่”  
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 ด้านรูปแบบของมาตรการ ท้ังสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและไต้หวัน รวมถึงประเทศอื่น ๆ ต่างใช้
หลักการ EPR เป็นหลักการพื้นฐานความคิดทางกฎหมาย การกำหนดให้ผู้ผลิตและผู้ขายท่ีใช้บรรจุภัณฑ์
ต้องรับผิดชอบ ถือเป็นเครื่องมือเชิงนโยบายของภาครัฐเพื่อกำหนดให้ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมนั้น ๆ และเป็น
ตัวตัดต้นตอในการนำวัตถุดิบท่ียากต่อการรีไซเคิลหรือเมื่อทำลายแล้วเป็นพิษต่อส่ิงแวดล้อมมาผลิต 
เนื่องจาก EPR จะมอบหมายให้ผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายทำระบบเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึ้นหลักจาก
การบริโภคไปทำการรีไซเคิลหรือกำจัดเอง จึงเป็นการแบ่งเบาภาระของท้องถิ่นในการจัดการกับขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเกิดขึ้น รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ
ด้วย ซึ่งไม่เพียงแต่ผู้ผลิตเท่านั้นท่ีจะต้องรับผิดชอบยังรวมถึงผู้จัดจำหน่าย และหน้าท่ีของผู้บริโภคท่ีต้อง
ส่งคืนซากผลิตภัณฑ์ 

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีรูปแบบการดำเนินงานโดยกฎหมาย ElektroG กำหนดให้มีการจัดต้ัง
องค์กรกลางสำหรับจัดสรรความรับผิดชอบที่เรียกว่า “เคลียริ่งเฮ้าส์” (Clearing House) หรือ EAR (The 
Elektro Altgerate Register) เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างผู้ผลิตและหน่วยงานกำกับดูแล 
ทำงานภายใต้กระทรวงสิ่งแวดล้อม โดยผู้ผลิตจะต้องทำการลงทะเบียนและรายงานยอดขายของตนต่อ
องค์กรกลางฯ และองค์กรกลางฯ จะทำหน้าที่ในการคำนวนสัดส่วนซากผลิตภัณฑ์และส่งต่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดสรรพื้นที่ในการเก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑ์ฯ เพื่อรอให้ผู้ผลิตแต่ละราย
เข้ามาขนซากผลิตภัณฑ์ฯ โดยรัฐบาลเยอรมนีได้ยินยอมให้กลุ่มผู้ผลิตบริหารงานจัดการเอง ท้ังนี้ กลุ่มผู้ผลิต
จะจัดตั ้งองค์กรตัวแทนที่เร ียกว่า PRO (Producer Responsibility Organization) และ PRO จะเก็บ
ค่าธรรมเนียมจากผู้ผลิต เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดซากผลิตภัณฑ์ ดังนั้นความเช่ือมั่นในการยินยอมให้
ภาคเอกชนบริหารจัดเองสื่อถึงมาตรการและนโยบายท่ีครอบคลุมในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ใน
ประเทศ 

ไต้หว ันได้ล ้อตามระบบการจัดการของประเทศเยอรมนีแต่เน ื ่องด้วยความไม่พร้อมของ
ภาคอุตสาหกรรมในการปฏิบัติตามกฎหมายและของหน่วยงานภาครัฐในการกํากับดูแลส่งผลให้ระบบนี้
ล้มเหลว ท้ังปัญหาเรื่องความโปร่งใสในการรายงานข้อมูลและการจัดการทางการเงินของผู้ผลิต รวมถึงการ
ไม่สามารถรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ได้จริงตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ ทําให้รัฐบาลไต้หวันเปล่ียนจากระบบท่ีล้อ
ตามประเทศเยอรมนี มาบริหารในรูปแบบกองทุนของรัฐแทน โดยมีมาตรการในการควบคุมท้ังภาครัฐท่ีต้อง
ทำหน้าที่ในการช่วยเหลือภาคเอกชนและภาคประชาชน ภาคเอกชนที่ต้องปฎิบัติตามกรอบกฎหมาย การ
บังคับภาคเอกชนในการใช้ถุงขยะที่มีบาร์โค้ดของภาครัฐเท่านั้นเพื่อปลูกฝังการคัดแยกขยะ รวมถึงการให้
ประชาชนรู้จักผิดชอบในการท้ิงขยะของตน 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, (2557) พบว่า 
ปัจจุบันมีประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลกรวม 59 ประเทศท่ีได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการซากผลิตภัณฑ์โดยใช้
หลักการ EPR ส่วนใหญ่เป็นประเทศในสหภาพยุโรป และยังพบว่า ประมาณ 18 ประเทศที่อยู่ในขั้นตอน
การพัฒนากฎหมายในลักษณะนี้ ในทวีปเอเชียมีเพียง 3 ประเทศ 1 เขตการปกครอง ได้แก่ จีน อินเดีย 
เวียดนาม และไต้หวัน ท้ังนี้ แม้ว่าการใช้หลักการ EPR เป็นหลักพื้นทางของกฎหมาย แต่รูปแบบการบริหาร
จะมี 2 รูปแบบ คือ 1 รูปแบบ FULL EPR ที่ให้ผู้ผลิตและนำเข้าเป็นผู้บริหารจัดการทั้งหมด 2. รูปแบบ
กองทุนค่าธรรมเนียม ท่ีให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้าจ่ายค่าธรรมเนียมเข้ากองทุนของรัฐ โดยจากการประชุมรับฟัง
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ความคิดเห็นจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง จำนวน 6 ครั้ง ในปี 2557 คณะผู้วิจัยได้เสนอรูปแบบการจัดการ FULL EPR 
ว่าน่าจะเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เนื่องจากอาศัยความพร้อมจากทุกภาคส่วนน้อยกว่าในรูปแบบ
ของกองทุนค่าธรรมเนียม เพราะให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่ายเป็นผู้รับผิดชอบและบริหารจัดการเอง มีผู้
ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการซากผลิตภัณฑ์น้อยกว่ารูปแบบกองทุนของรัฐ  

การท่ีประเทศไทยยังไม่ออกกฎหมายท่ีควบคุม อาจทำให้ประเทศไทยกลายเป็นแหล่งระบายสินค้า 
รวมถึงการท่ีไม่ยอมเข้าร่วมการให้สัตยาบันในภาคแก้ไขอนุสัญญาบาเซลฯ อาจทำให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์จาก
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ไหลเข้าประเทศได้ง่ายเพราะสัตยาบันท่ีเราให้คือ ฉบับเก่า ท่ีมีเงื่อนไข คือ ต้องให้ท้ัง
ประเทศคู่ค้าและประเทศท่ีรับตกลงยินยอมให้การซื้อขาย ในขณะท่ีภาคแก้ไขนั้น ได้กำชับเด็ดขาดว่าห้ามมี
การถ่ายโอนขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้กับประเทศที่ให้สัตยาบัน ซึ่งเป็นเกราะป้องกันให้กับประเทศที่กำลัง
พัฒนาไม่ให้รับขยะอิเล็กทรอนิกส์จากประเทศที่พัฒนาแล้ว ทั้ง ๆ ที่ประเทศที่พัฒนาแล้วน่าจะมีมิวัฒนา
การที่สามารถรีไซเคิล คัดแยก กำจัด ขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าประเทศที่กำลังพัฒนา 
หากแต่ประเทศที่พัฒนาแล้วเลือกที่จะถ่ายโอนขยะอิเล็กทรอนิกส์ออกนอกประเทศต้นเอง อาจเพราะ
เล็งเห็นว่า การกำจัดท่ีไม่ถูกต้องนั้นส่งผลเสียต่อส่ิงแวดล้อมต่อประเทศของตน  

  กลไกสู่ความสำเร็จ  

1. ภาครัฐ 

- กฎหมายท่ีใช้ในประเทศควรเป็นกฎหมายท่ีคำนึงถึงสภาพสังคมของประเทศ ภาครัฐต้องเข้าใจ
พฤติกรรมภาคเอกชนและภาคประชาชน เพื่อกำหนดนโยบายและมาตรการท่ีสามารถควบคุมการจัดการ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามท่ีต้องการ 

- ภาครัฐควรเอื้ออำนวยต่อภาคเอกชน เข้าใจในส่ิงภาคเอกชนต้องการโดยการหาจุดกึ่งกลางของ
ความพอดีในส่ิงท่ีภาคเอกชนต้องการและส่ิงท่ีภาครัฐต้องการให้เป็น 

- การเอื้ออำนวยต่อภาคประชาชน ภาครัฐควรรับรู้พฤติกรรมการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ของ
ประชาชนและเข้ามาแก้ไข ส่งเสริม สนับสนุน การทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความสะดวกแก่ประชาชนท่ี
มากขึ้น ควรถึงควรมีบทลงโทษที่ชัดเจนและจริงจังเมื่อมีกระทำผิด   ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ โมกข์ 
ตันติปาลกุล, (2559) ได้ทำการวิจัยสภาพการณ์ในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐและประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การรับข่าวสารเกี่ยวกับการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนเกี่ยวกับ
โครงการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์แสดงให้เห็นว่าประชาชนส่วนมากไม่ทราบว่าในเขตที ่อยู ่อาศัยมี
โครงการคัดแยะขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ ร ้อยละ 42.5 รองลงมา คือ ไม่มีโครงการคัดแยกขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 35 และงานวิจัยของ ภูตะวันและสุภากรณ์, (2554) ได้วิจัยเรื่อง ขยะอิเล็กทรอนิกส์: 

ความเจริญที่ถดถอย กล่าวว่า รัฐบาลควรให้ความสำคัญโดยการออกกฎหมายที่เข้มงวด เช่น ถ้าเป็น
ประเทศท่ีกำลังพัฒนาควรป้องกันการถ่ายโอนซากผลิตภัณฑ์จากประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  

2. ภาคเอกชน 

- การให้ความร่วมมือของภาคเอกชนในการปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้การ
ควบคุมซากขยะอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพ การยอมเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบในการผลิตสินค้าที่อาจทำให้
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ต้นทุนการผลิตสูงขึ ้น หรือผลกำไรลดลง จะช่วยให้การกำจัดและการรีไซเคิลนั้นง่ายขึ้น รวมถึงลดการ
ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมจากการกำจัด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภูตะวันและสุภากรณ์, (2554) 
ได้วิจัยเรื่อง ขยะอิเล็กทรอนิกส์: ความเจริญท่ีถดถอย ได้พูดถึงภาคเอกชนควรให้ความร่วมมือกับรัฐบาลโดย
ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ เรียกเก็บซากผลิตภัณฑ์เพื่อนำมาจัดการอย่างถูกต้องและควรมีการ
ประชาสัมพันธ์อย่างท่ัวถึง อำนวยความสะดวกในการรับคืนสินค้าและไม่ควรเอาเปรียบผู้บริโภคโดยการยืด
อายุผลิตภัณฑ์ให้ใช้งานได้นานขึ้น 

3. ภาคประชาชน 

 - ประชาชนควรมีจิตสำนึกต่อส่วนรวม รับผิดชอบในพฤติกรรมการบริโภคสินค้าของตนโดยการท้ิง
ขยะให้ถูกประเภทและถูกสถานที่ การใช้ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ตามอายุการใช้งานเพื่อช่วยลดปริมาณ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายท่ีจริงจัง จะเป็นก้าวสำคัญท่ีให้ประชาชนเปล่ียนพฤติกรรม
ที่มีมาอย่างยาวนานให้พัฒนาในทางที่ดีขึ ้น ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, (2557) ที่กล่าวถึงปัจจัยด้านทัศนคติและระดับความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อม
ของประชาชนที่เป็นผู้บริโภคจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อระดับความร่วมมือในการส่งคืนซากผลิตภัณฑ์เข้าสู่
ระบบการจัดการท่ีถูกต้อง 

9. ข้อเสนอแนะ 

1. เนื่องจากไทยมีฐานการผลิตและแรงงานจำนวนมากที่ทำงานอยู่ในโรงงาน โดยประเทศไทยมี
จำนวนโรงงานที ่เกี ่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ,419 โรงงาน และแรงงานจำนวน 753 ,357 คน 
(Bangkok Post,2020) ดังนั้น การนำหลักการ EPR เข้ามาใช้ต้องคำนึงถึงจุดที่ผู ้ประกอบการสามารถ
ยอมรับได้ จำเป็นต้องอาศัยความคิดเห็นของผู้ประกอบการเพื่อทราบถึงจุดกึ่งกลางเป็นอันดับแรก ไม่งั้น
อาจจะเกิดการย้ายฐานการผลิตซึ่งอาจจะกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยทำให้ไทยสูญเสียรายได้และ
ก่อให้เกิดสภาวะการตกงานท่ีมากขึ้น และอาจจะกระทบถึงบริษัทท่ีจะมาลงทุนใน EEC ด้วย 
 2. ประเทศไทยควรมีกฎหมายท่ีควบคุมโดยเฉพาะ เพื่อควบคุมวัฏจักรของขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
 3. ควรใช้หลักการ EPR เป็นการกระตุ้นให้ผู ้ผลิตต้องพยายามปรับปรุงการผลิต หรือออกแบบ
ผลิตภณัฑ์เนื่องจากผู้ผลิตจะทราบว่าผลิตภัณฑ์ของตนผลิตด้วยอะไรบ้าง ผู้ผลิตจะรู้ว่าสามารถกำจัดช้ินส่วน
ต่าง ๆ อย่างไร เพื่อให้สอดคล้องและง่ายต่อวิธีการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
รวมถึงเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
 4. สร้างพื้นที่หรือเอื ้ออำนวยการทิ้งซากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับประชาชนโดยเฉพาะ 
เนื่องจากปัจจุบันรูปแบบการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ของไทยเป็นรูปแบบของการบริจาคให้คนรู้จักและขาย
ต่อรถซาเล้ง หรือโรงงานรับซื้อของเก่า ท่ีก่อให้เกิดกำจัดซากผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ถูกวิธี 
 5. ควรมีการทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เกี ่ยวกับการจัดเก็บ รีไซเคิล และกำจัดขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการควบคุมและตรวจสอบท่ีครอบคลุมมากขึ้น 
 6. สำหรับประชาชน ควรเพิ ่มความสำนึกส่วนรวมให้กับประชาชนส่วนใหญ่ โดยมีตัวชี ้วัด
ความสำเร็จ คือ พฤติกรรมการแยกขยะของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี ้ ควรกระตุ้นให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสามัญสำนึก 
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ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท่ีมีต่อการท่องเท่ียว                           
กรณีศึกษา อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
The Impact of the COVID-19 Epidemic towards Tourism: A Case Study of Hua Hin District, 

Prachuap Khiri Khan Province. 
 

วัชริศ  มณี*  
Watcharit Manee 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท่ีมีต่อการ
ท่องเที่ยว และเพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวหลังสถาณการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 
โควิด-19 โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จำนวน 10 คน ผลการศึกษา
พบว่า  
  1) ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่มีต่อการท่องเที่ยว พบว่า สภาพการ
ท่องเท่ียวภายในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม  รีสอร์ต ศูนย์การค้า สนามกอล์ฟ 
ร้านอาหาร ตลาดโต้รุ่ง ตลอดจนกิจการต่าง ๆ มีนักท่องเที่ยวน้อยลง อาจเป็นเพราะพฤติกรรมท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่สามารถออกประเทศได้ ซึ่งถือเป็น
ความท้าทายของภาคธุรกิจด้านการท่องเท่ียวในอำเภอหัวหิน ท่ีต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ของโลกท่ี
เปล่ียนแปลงไป 
  2) แนวทางแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวหลังสถาณการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พบว่า 
ภาครัฐได้เร่งการกระจายวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้บุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้ฉีดก่อน เพื่อให้การ
ท่องเที่ยวอำเภอหัวหินสามารถกลับมาสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศได้ รวมถึงผู้ประกอบการจะต้องเคร่งครัด
ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขตามท่ีภาครัฐกำหนด เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับนักท่องเท่ียว และชู
โรงด้านการท่องเท่ียวของประเทศไทยหลังโควิดเป็นการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ โดยการฝึกอบรมเสริมทักษะ
บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเพื่อรองรับทิศทางการท่องเท่ียวแบบใหม่ เช่น การอบรมเพื่อเป็นนักการ
ตลาดดิจิทัล นักออกแบบการท่องเที่ยว การฝึกทักษะด้านการให้บริการทางสุขภาพ เช่น Spa Therapist 
การแพทย์แผนไทยโบราณ ฯลฯ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและบริการเชิงสุขภาพที่คาดว่าจะได้รับความ
สนใจเพิ่มมากขึ้นหลังช่วงโควิด-19  
 
 
คำสำคัญ: ผลกระทบ, การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19, อำเภอหัวหิน 
 
 
 

 
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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Abstract 
 
 The purpose of this research was to study the impact of the COVID-19 epidemic on 
tourism and to study ways to solve tourism problems after the epidemic situation of the 
virus COVID-19 by using an interview as a tool in this study. The sample group used in this 
study was tourism entrepreneurs in Hua Hin District. Prachuap Khiri Khan Province consisted 
of 10 people. 
         1) The impact of the COVID-19 epidemic Concerning tourism, it was found that 
tourism conditions in Hua Hin District Prachuap Khiri Khan Province, whether it is hotels, 
resorts, shopping centers, golf courses, restaurants, night markets, as well as various 
businesses. There are fewer tourists. This may be because the tourist behavior of tourists 
has changed. Including foreign tourists cannot leave the country. This is a challenge for the 
tourism business sector in Hua Hin. To adapt to the changing world situation 
         2) Guidelines for solving tourism problems after the epidemic of COVID-19, found 
that the government has accelerated the distribution of vaccines against COVID-19. Let 
tourism personnel have an injection first. So that tourism in Hua Hin district can come back 
to generate money into the country. Including entrepreneurs must strictly comply with 
public health measures as prescribed by the government. To build confidence among 
tourists and the protagonist of Thailand's tourism after Covid is health tourism. By training 
to enhance the skills of personnel in the tourism industry to support new tourism trends, 
such as training to become a digital marketer travel designer, skills training in health services 
such as Spa Therapist, traditional Thai medicine, etc., to support tourism and health services 
that are expected to gain more attention after the Covid-19 period. 
 
Keywords: Impact, Covid-19 epidemic, Hua Hin District 
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1. บทนำ 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ ้น ณ ปัจจุบัน องค์การอนามัยโลก 
(WHO) เข้าองค์ประกอบของสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ กลายเป็นภัยคุกคามไป
ทั่วโลก ทำให้ต้องประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยของการแพร่ระบาด ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศทำให้เกิดการชะลอตัวท้ังระบบเศรษฐกิจ 
โดยเริ่มต้ังแต่ ผู้ประกอบการรายใหญ่ รายย่อย ลูกจ้างท่ัวไป พ่อค้าแม่ค้า เกษตรกร ชาวไร่ ชาวนานักเรียน
นักศึกษา หรือแม้แต่พนักงานประจำต่างก็ได้รับผลกระทบด้วยกันท้ังส้ิน นอกจากจะส่งผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจแล้ว ยังส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันด้วยเช่นกัน จากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสในครั้งนี้ได้มอบ
บทเรียนสำคัญให้ประชาชนและหน่วยงานในทุกภาคส่วนเกิดความตระหนัก มีสติ และไม่ประมาท สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบวิถีชีวิตปกติใหม่หลังจากสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นผ่านพ้นไป และพร้อมรับสภาวะการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหากมีการระบาดรอบใหม่เกิดขึ้น (ประชาชาติธุรกิจ , 2564) ส่งผลทำให้ประเทศ
ประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศสามารถ
ช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ในเวลาที่รวดเร็วกว่าภาคผลิตและบริการอื่น ๆ อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวมีแนวโน้มการแข่งขันรุนแรงขึ้นตามลำดับ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความอ่อนไหว
ง่ายจากปัจจัยลบท้ังภายในและภายนอกประเทศโดยไม่อาจหลีกเล่ียงได้สถานการณ์และผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงที่เป็นความท้าทายต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยมาจากหลายประเด็น เช่น ประเด็น
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ความถดถอยของเศรษฐกิจโลก การปรับตัวเข้าสู่ เศรษฐกิจโลกแบบหลาย
ศูนย์กลาง การขยายตัวของขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจใหม่ อาทิ บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน ส่งผลต่อการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ และการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินของ โลกที่ก่อให้เกิดการ
เคล่ือนย้ายเงินทุน สินค้าและบริการ การเคล่ือนย้ายแรงงานเสรีส่งผลให้ประเทศไทยต้องพัฒนาการตลาด
ท่องเที ่ยวเชิงรุกและเตรียมความพร้อมต่อการผันผวนของค่าเงิน รวมทั ้งจะต้องพัฒนาบุคลากรใน
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวให้มีคุณภาพ ปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2563) 

 หากกล่าวถึงการบริการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ถือได้ว่ามีความสำคัญสำหรับ
นักท่องเที่ยวเป็นอย่ามาก โดยปัจจัยที่นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับที่พักอาศัย คือ เรื่องของการบริการ 
ความสะดวกสบายและความปลอดภัย เป็นปัจจัยในการเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว เพื่อให้ตรงกับความต้องการ
และตอบสนองความพึงพอใจมากท่ีสุด แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด ไวรัสโคโรนา หรือท่ีเรียกอีกช่ือ
ว่า โควิด – 19 ท่ีส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งทางตรง และทางอ้อมในธุรกิจทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น การ
โทรคมนาคม โรงแรม การศึกษา รวมถึงการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศไทยที่เป็นประเทศที่มี
รายได้หลักในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวเป็นแหล่งรายได้เพื่อหล่อเลี ้ยงกลุ่มคนในชุมชน 
ท้องถิ่น รายได้ท่ีเกิดนักท่องเท่ียวชาวไทย และชาวต่างต่างชาติโดยเฉพาะจังหวัดท่ีสำคัญ อาทิ ชลบุรี ภูเก็ต 
กระบี่ เชียงใหม่ กรุงเทพ ประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน ที่มีอัตรา
การท่องเที ่ยวในประเทศไทยที ่มีจำนวนมากถึง 11,000,000 คน จาก 39,700,000 คนของจำนวน
นักท่องเท่ียวทั้งหมด (BBC, 2020) 

 จากผลกระทบโรคระบาดดังกล่าวทำให้จำนวนนักท่องเท่ียวลดลงจนต้องประกาศมาตรการการปิด
พื้นที่ปิดประเทศ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค รวมถึงควบคุม สถานการณ์ดังกล่าวส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก โดยประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในลำดับต้น ๆ ของโลกให้เป็นประเทศที่ดีท่ี สุด 
ด้านการฟื้นตัวจากการจัดอันดับดัชนี Global COVID-19 Index ช่ือย่อท่ีเรียกว่า GCI ท่ีนามาใช้เป็นระบบ
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ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ โดยดูภาพรวมในมิติต่าง ๆ ด้านการฟื้นตัว ด้านความรุนแรงของการ
ระบาด ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับและมีผลการประเมินให้เป็นประเทศดีที ่สุ ด ในทั้งสองมิติจาก 184 
ประเทศทั่วโลก (News Thai PBS, 2020) ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างและ
ทั่วโลกโดยเฉพาะการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สถานการณ์การ
ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้เวลาการใช้มาตรการที่เข้มงวดขยายออกไปทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
หยุดชะงัก พฤติกรรมการท่องเที่ยวกันเป็นกลุ่มใหญ่จะลดลง เกิดมาตรการการรักษาระยะห่าง เน้นความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวจะสามารถดำเนินการต่อไปได้ แต่ต้องอยู่
ภายใต้ข้อจำกัดของมาตรการควบคุมโรคทำให้การเปลี่ยนแปลงที่ภาคส่วนการท่องเที่ยวต้องเผชิญและหา
แนวทางในการรับมือ ซึ ่งการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ (ศันสนีย์ กระจ่างชม และ กอวรรณ นิเวชพูลสุขเจริญ, 2564) 

  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถือว่ามีความโดดเด่นในเรื่องของการท่องเที่ยวเนื่องจากมี
แหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นมา
ใหม่ตลอดจนการเป็นแหล่งท่ีพักอาศัยระยะยาวของนักท่องเท่ียวต่างชาติ ได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียว
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เหมาะแก่การพักผ่อนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ แต่พื้นที่ของหัวหินยัง
ประสบกับปัญหาเรื ่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกันกับแหล่งท่องเที่ยวอีกหลายแห่งใน
ประเทศไทย จากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในช่วงท่ีผ่านมา เขตอำเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวของประเทศไทย 
รวมถึงธุรกิจโรงแรมทุกประเภทมีการยกเลิกการเข้าพักจากชาวต่างชาติ ทั ้งนี ้ถ้านักท่องเที่ยวรู ้สึกไ ม่
ปลอดภัยหรือถูกคุกคามในจุดหมายปลายทางของการพักผ่อน ทำให้เกิดความรู้สึกเชิงลบต่อจุดหมาย
ปลายทางได้ ซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวและเป็นผลให้เกิดการท่องเที่ยว
ในพื้นท่ีนั้นลดลง ส่ิงท่ีจะตามมาคือนักท่องเท่ียวในอนาคตอาจตัดสินใจไม่มาเยือน และเนื่องจากการระบาด
ของโรคโควิด-19 ทำให้หลายบริษัทปิดตัวลง ลดปริมาณพนักงาน และหยุดการผลิตทำให้ขาดรายได้ การใช้
จ่ายในการท่องเที่ยวมีจำนวนที่มากจึงทำให้นักท่องเที่ยวไม่กล้าที่จะใช้จ่ายมากนักทำให้รัฐบาลเริ่มมี
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศที่จะส่งเสริมค่าใช้จ่ายของการท่องเที่ยวให้ถูกลง 
เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหลังการเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
(POST TODAY, 2563) 

 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นการท่องเที่ยว
ภายใน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา เรื่อง ผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 ที่มีต่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษา อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นแนว
ทางแก้ไขปัญหาการท่องเท่ียวหลังสถาณการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และผู้วิจัยคาดหวังว่าจาก
การศึกษาครั้งนี ้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี ่ยวข้องหรือผู้ที ่สนใจจะเข้ามาดำเนินการธุรกิจในการ
ท่องเท่ียว เพื่อการพัฒนาการให้บริการและพัฒนารูปแบบธุรกิจ หลังสถาณการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19 และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจได้อย่าง
สมบูรณ์แบบ 
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้คือ 
 2.1 เพื่อศึกษาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท่ีมีต่อการท่องเท่ียว 
 2.2 เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการท่องเท่ียวหลังสถาณการณ์การแพร่ระบาด 

      ของไวรัสโควิด-19 
 

3. วิธีการดำเนินการวิจัย  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (purposive sampling) ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับการท่องเท่ียว
ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยแบ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลสำคัญ คือ ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียว
ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 10 คน 
  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth Interview) ซึ่งให้ความสำคัญกับ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่มีต่อการ
ท่องเท่ียว กรณีศึกษา อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  การวิจัยครั้งนี ้เป็นการวิเคราะห์ถึงสภาพปัจจุบันและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรั 
โควิด-19 ท่ีมีต่อการท่องเท่ียว กรณีศึกษา อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใช้ระยะเวลา 4 เดือน ใน
การดำเนินการเริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) การเก็บรวบรวมข้อมูล
ครั้งนี ้เลือกใช้แบบสัมภาษณ์ โดยเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและคำถามปลายเปิด โดยแบบ
สัมภาษณ์แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ ช่ือ-นามสกุล อายุ เพศ และอาชีพ  
 ตอนท่ี 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  
                      ท่ีมีต่อการท่องเท่ียว 
  ตอนท่ี 3 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาการท่องเท่ียวหลังสถาณการณ์ 
                      การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.  ผู้ศึกษาดำเนินการขออนุญาตทำการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอนท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 
 2.  ผู ้ศึกษานำแบบสัมภาษณ์ ที่ผ่านการพัฒนาและปรับปรุงจนได้คุณภาพเรียบร้อยแล้วนำไป
ดำเนินการแจกแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ กับกลุ่มประชากรท่ีกำหนดไว้ 
 3.  ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ นำมาตรวจสอบข้อมูล 
 4.  ผู้ศึกษานำข้อมูลมาวิเคราะห์ตามกระบวนการวิจัยในแต่ละรูปแบบ  
 
  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหา (Content Analysis) โดยการนำข้อมูลท่ีเป็นข้อความหรือประโยค
ท่ีมีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงมาไว้กลุ่มเดียวกัน เพื่อสร้างหัวข้อสรุป และกลุ่มหัวข้อสรุปแนวคิดใน
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ตัวข้อมูล โดยมีรหัสข้อมูลกากับทุกข้อความหรือทุกประโยค จากนั้นจึงตั้งคำสำคัญ ซึ่งจะจัดเป็นกลุ่มใหญ่ 
(Themes) และกลุ่มย่อย (Sub-theme) ท่ีอยู่ภายใต้ความหมายของกลุ่มใหญ่ และนำข้อมูลมาหาข้อค้นพบ
ท่ีได้จากผู้ให้ข้อมูล   
 
4. ผลการวิจัย  
 จากการศึกษาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่มีต่อการท่องเที่ยว พบว่า มี
ข้อสรุปดังนี้ 
  1. สภาพปัจจุบันของการท่องเท่ียวภายในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาด ของไวรัสโควิด-19 พบว่า ในส่วนของนักท่องเที ่ยวมาเที ่ยวอำเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์จำนวนน้อยมาก ทำให้ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจท่องเที่ยวทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม    
รีสอร์ต ศูนย์การค้า สนามกอล์ฟ ร้านอาหาร ตลาดโต้รุ่ง ตลอดจนกิจการต่าง ๆ ท่ีต่อเนื่องกับการท่องเท่ียว 
ส่วนประชาชนในพื้นที่กำลังรอวัคซีนในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ที่กำลังจะมาถึง เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจการ
ท่องเท่ียวให้เหมือนเดิม 
  2. ธุรกิจด้านการท่องเท่ียวในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ท่ีได้ผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาด ของไวรัสโควิด-19 พบว่า  พฤติกรรมท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวมีการเปล่ียนแปลงไป 
เนื่องจากเมื่อเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาด ของไวรัสโควิด-19 นักท่องเที่ยวต่างชาติจึงไม่สามารถออก
ประเทศได้ ถึงแม้ว่าบางประเทศจะเปิดประเทศแล้วก็ตาม ส่วนนักท่องเที่ยวไทยก็กลัวที่แพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 อีกครั้ง นักท่องเท่ียวทั้งไทยและต่างชาติไม่กล้าเดินทางไปท่องเท่ียวเหมือนท่ีเคยเป็น ซึ่งถือ
เป็นความท้าทายของภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในอำเภอหัวหิน ที่ต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ของ
โลกที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นเจ้าของธุรกิจจึงต้องปรับวิธีการต่าง ๆ ในการปขยายฐานลูกค้าและตอบโจทย์
การท่องเท่ียวหลังโควิดท่ีคาดว่าจะมาถึงอันใกล้นี้ 
  3. วิธีการใช้แรงจูงใจ เพื่อให้นักท่องเที่ยวกลับมาท่องเที่ยวภายในจังหวัดเพิ่มมากขึ้นภายหลัง
สถานการณ์การแพร่ระบาด ของไวรัสโควิด-19 พบว่า ผู้ประกอบการต่างมีการเข้มงวดมาตรการป้องกัน 
COVID-19 เหมือนเดิม เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ตั้งแต่การตรวจวัดอุณภูมิ 
การลงทะเบียน การเช็คอินผ่านแอปพลเคชันไทยชนะ การให้บริการเจลล้างมือ รวมไปถึงการเว้นระยะห่าง 
รวมทั้งจัดโปรโมช่ันต่าง ๆ เพื่อดึงดูดให้นักท่องเท่ียวออกมาเท่ียวได้แก่ ลดราคาท้ังค่าห้องพักลง  มีกิจกรรม
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ มีแผนการเดินทางให้นักท่องเที่ยวในจุดต่าง ๆ ในหัวหิน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้
นักท่องเท่ียวที่ฉีดวัคซีนแล้วครบ 2 โดส หรือคนท่ีเคยป่วยและหายจากโรคโควิดแล้วเดินทางมาเท่ียวหัวหิน
โดยไม่ต้องกักตัวได้เลย และทำการร่วมมือกับชุมชนรอบข้าง เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีความปลอดภัย สะอาด 
ปราศจากความเส่ียงต่อโรค เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเท่ียวต่อไป 
  4. วิธีการปรับเปล่ียนรูปแบบของธุรกิจเพื่อรับมือกับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่าผู้
ประกอบต่างให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันทั้งหมดคือ ควรปรับเปลี่ยนไปเป็นการท่องเที่งเชิงสุขภาพและ
นำเทคโนยีเข้ามาร่วมในการดำเนินธุรกิจการท่องเท่ียวมากขึ้น เนื่องจากการท่องเท่ียวอำเภอหัวหินนั้นเป็น
แหล่งท่องเท่ียวที่มีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เข้ามาท่องเท่ียว รวมถึงการแพทย์ และสาธารณสุข
ของประเทศไทยก็มีความเชี่ยวชาญที่มากพอท่ีจะขับเคล่ือนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ นอกจากนั้นกค็วร
นำทคโนโลยีมาใช้งานมากขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและรักษาความสามารถในการ
แข่งขัน เพื่อช่วยยกระดับห่วงโซ่คุณค่าการท่องเท่ียว อาทิ  โรงแรม บริษัทนำเท่ียว การขนส่ง ธุรกิจอาหาร 
ค้าปลีก ผู้จัดส่งวัตถุดิบ ผู้ประกอบการธุรกิจท้องถิ่น ฯลฯ ช่วยให้ผู้ประกอบการในห่วงโซ่สามารถเช่ือมโยง
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กันผ่าน Platform ต่าง ๆ ได้สามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่
แตกต่างและหลากหลายได้ 
  5. การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวของอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที ่ได้รับความ
ร่วมมือจากคนในหน่วยงานของภาครัฐ เกี่ยวกับมาตรการกับมือป้องกันการแพร่ระบาด ของไวรัสโควิด-19 
พบว่า หน่วยงานของภาครัฐ ได้มีเป้าหมายในการให้อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นพื้นท่ีนำร่อง
ในการต้อนรับนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแบบไม่กักตัวได้ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 
เป็นต้นไป เพื่อให้การฉีดวัคซีนสามารถกระตุ้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการจ้างงานทั้งในพื้นที่และภาพรวม
ของประเทศ โดยมีโรงพยาบาลหัวหิน โรงพยาบาลซานเปาโล โรงพยาบาลกรุงเทพฯ-หัวหิน รวมถึง
อาสาสมัครสาธารณสุขเป็นพื้นที่ในการให้บริการวัคซีน ซึ่งหน่วยงานภาครัฐคาดว่า จะมีนักท่องเที่ยวจาก
ต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประมาณ 100 ,000 คน ซึ่งจะสร้างรายได้แก่พื้นที่ประมาณ 1,200 ล้าน
บาท และมีการจ้างงานในภาคธุรกิจบริการอีกเกือบ 100,000 คน ถือเป็นมาตรการในการผ่อนคลายให้
ธุรกิจด้านการท่องเท่ียวของอำเภอหัวหินสามารถเปิดดำเนินกิจการได้ แต่ต้องยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขท่ีกำหนด
อย่างเข้มงวด คือ ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ถุงมือ รวมทั้งต้องสวมใส่เฟซชีลตลอด
ระยะเวลาท่ีให้บริการ เป็นต้น 
  

จากการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโค
วิด-19 มีข้อสรุปดังนี้ 

1. แนวทางวิธีการ ในการแก้ไขปัญหาการท่องเท่ียวหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-
19 พบว่ามีมาตรการต่าง ๆ ดังนี้ 1) ภาครัฐควรเร่งการกระจายวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาฉีดให้แก่บุคลากร
ด้านการท่องเท่ียวทั้งหมดก่อน เพื่อให้การท่องเท่ียวอำเภอหัวหินสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับมาสร้างเม็ด
เงินเข้าประเทศได้เหมือนเดิม 2) ผู้ประกอบการจะต้องเคร่งครัดปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขตามท่ี
ภาครัฐกำหนด เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับนักท่องเท่ียว 3) ชูโรงด้านการท่องเท่ียวของประเทศไทยหลังโค
วิดเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  4) พัฒนาทักษะอาชีพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว โดยการฝึกอบรม
เสริมทักษะบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเพื่อรองรับทิศทางการท่องเท่ียวแบบใหม่ เช่น การอบรมเพื่อ
เป็นนักการตลาดดิจิทัล นักออกแบบการท่องเที่ยว การฝึกทักษะด้านการให้บริการทางสุขภาพ เช่น Spa 
Therapist การแพทย์แผนไทยโบราณ ฯลฯ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและบริการเชิงสุขภาพที่คาดว่าจะ
ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นหลังช่วงโควิด-19 5) ควรนำเทคโนโลยีมาติดตามนักท่องเท่ียวให้มีประสิทธิภาพ
มากข ึ ้น  เช ่น   ระบบ Screening, Tracing, Tracking, Surveillance System (STTS) เพ ื ่ อต ิดตาม
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในระหว่างการท่องเที่ยวเพื่อทราบว่า เพื่อทราบข้อมูลการ
ท่องเท่ียวและเป็นประโยชน์ต่อนักท่องเท่ียว 
  2. ข้อเสนอและแนวทางแก้ไขปัญหาการท่องเท่ียวหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสวิด -19 
อย่างไร เพื่อให้ธุรกิจยังสามารถดำเนินการต่อไปได้ พบข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาดังนี้ 1) ควรทำส่ือ
การตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้อำเภอหัวหินเป็นแหล่งท่องเท่ียวด้านความปลอดภัย 2) กระตุ้นตลาด
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูงให้ฟื้นกลับมาในระยะเวลาที่รวดเร็ว 3)  ร่วมมือกันโดย
ประสานความช่วยเหลือผู้ประกอบการด้วยกันในการพัฒนายกระดับทักษะของบุคลากรทุกระดับให้มี
มาตรฐานในด้านความปลอดภัยในการท่องเท่ียวเพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด 19 เพื่อสร้างความมั่นใจเรื่อง
ความปลอดภัย 4) มีการพัฒนาแพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือทางการตลาดให้น่าสนใจยิ่งขึ้น โดยอาจมีการเรียน
เชิญผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้ได้รับความรู้การตลาดสมัยใหม่แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
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การท่องเที่ยวในอำเภอหัวหิน 5) ควรมีการส่งเสริมให้เกิดการเที่ยวซ้ำในประเทศ เพื่อเพิ่มความถี่ในการ
เดินทางของนักท่องเท่ียวให้เพิ่มมากขึ้น 
 
5. การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาผู้วิจัยสามารถอภิปรายผล ตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
 1. จากการศึกษาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท่ีมีต่อการท่องเท่ียว พบว่าจาก
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของไวรัสโควิด-19 ทำให้นักท่องเท่ียวหวาดกลัวในการเดินทาง 
และเว ้นระยะห่างระหว่างสังคมมากขึ ้น ทำให้สภาพการท่องเที ่ยวภายในอำเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม  รีสอร์ต ศูนย์การค้า สนามกอล์ฟ ร้านอาหาร ตลาดโต้รุ่ง ตลอดจน
กิจการต่าง ๆ มีนักท่องเที ่ยวน้อยมาก อาจเป็นเพราะพฤติกรรมท่องเที ่ยวของนักท่องเที ่ยวมีการ
เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่สามารถออกประเทศได้ ซึ่งถือเป็นความท้าทายของภาค
ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในอำเภอหัวหิน ที่ต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป 
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่างต้องปรับตัวโดยการสร้าง
แรงจูงใจต่าง ๆ เช่น มีการเข้มงวดมาตรการป้องกัน COVID-19 ตั้งแต่การตรวจวัดอุณภูมิ การลงทะเบยีน 
การเช็คอินผ่านแอปพลเคชันไทยชนะ การให้บริการเจลล้างมือ การเว้นระยะห่าง การจัดโปรโมชั่นต่าง  ๆ 
เพื่อดึงดูดให้นักท่องเท่ียวออกมาเที่ยว ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรัญญา สิทธิกุล และคณะ 
(2563) ได้ทำการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของการท่องเท่ียวเพื่อก้าวไปสู่แนวทางการฟื้นฟูตลาดเรือลอยน้ำ
ของกรุงศรีอยุธยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าผู้ประกอบการต้องเร่งการ
พัฒนาอย่างเร่งด่วนในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวของตนเอง เพื่อให้สามารถมีมาตรการป้องกันโควิด -19 
เนื่องจากตอนนี้สถานการณ์การท่องเท่ียวอยู่ในสถานกการณ์ย่ำแย่ ทางผู้ประกอบการต้องสร้างความมั่นใจ
ให้กับนักท่องเท่ียว อีกท้ังยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาริชาติ คุณปล้ืม (2563) ได้ทำการศึกษาเรื่อง การ
ปรับตัวของธุรกิจหลังยุค COVID – 19  แนวปฏิบัติใหม่ (New Normal) เพื่อป้องกันการระบาดของ 
COVID - 19 ที่คนทั่วโลกต้องปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมหลายอย่าง พบว่า จากผลกระทบการแพร่ระบาดโค
วิด-19 การท่องเที่ยวจะต้องหยุดชะงัก ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวลดลง การใช้รถสาธารณะลดลง 
การใช้เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือมากขึ้น ทำให้ธุกริจต่าง ๆ ต้องปรับเปล่ียนไปตาม
พฤติกรรมผู้บริโภค   

2. จากการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโค
วิด-19 พบว่า ผู ้ประกอบต่างมีวิธ ีการต่าง ๆ เพื ่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการท่องเที ่ยวหลัง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พบว่าภาครัฐควรเร่งการกระจายวัคซีนป้องกันโควิด-19 มา
ฉีดให้แก่บุคลากรด้านการท่องเท่ียวเพื่อให้การท่องเท่ียวอำเภอหัวหินสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับมาสร้าง
เม็ดเงินเข้าประเทศได้ รวมถึงผู้ประกอบการจะต้องเคร่งครัดปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขตามท่ี
ภาครัฐกำหนด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว และชูโรงด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยหลัง
โควิดเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรวมถึงพัฒนาทักษะอาชีพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว โดยการ
ฝึกอบรมเสริมทักษะบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อรองรับทิศทางการท่องเที่ยวแบบใหม่ เช่น การ
อบรมเพื่อเป็นนักการตลาดดิจิทัล นักออกแบบการท่องเที่ยว การฝึกทักษะด้านการให้บริการทางสุขภาพ 
เช่น Spa Therapist การแพทย์แผนไทยโบราณ ฯลฯ เพื่อรองรับการท่องเท่ียวและบริการเชิงสุขภาพท่ีคาด
ว่าจะได้ร ับความสนใจเพิ่มมากขึ ้นหลังช่วงโควิด-19 และนำเทคโนโลยีมาติดตามนักท่องเที่ยวให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น เช่น ระบบ Screening, Tracing, Tracking, Surveillance System (STTS) เพื่อ
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ติดตามนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในระหว่างการท่องเที่ยวเพื่อทราบว่า เพื่อทราบข้อมูลกา
รทอ่งเที่ยวและเป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรัญญา สิทธิกุล และคณะ 
(2563) ได้ทำการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของการท่องเท่ียวเพื่อก้าวไปสู่แนวทางการฟื้นฟูตลาดเรือลอยน้ำ
ของกรุงศรีอยุธยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ผู ้ประกอบการควรมี
แนวทางในการดึงดูดนักท่องเที่ยว เช่น การทำสื่อโฆษณาการตลาด การสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวให้
นักท่องเท่ียวมีความรู้สึกปลอดภัยในการเท่ียว เพื่อให้นักท่องเท่ียวตัดสินใจมาเท่ียว อีกท้ังยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของเฉลิมพล ศรีทอง และ ธีรพงศ์ เตชะสมพงษ์ (2564) ได้ทำการศึกษาเรื่อง แนวทางพัฒนาการ
ท่องเท่ียวเมืองมรดกโลกและเมืองสร้างสรรค์โลกโดยชุมชนเมืองเก่าสุโขทัยใน New Normal Course หลัง
สถานการณ์ COVID-19 พบว่า ผู ้ประกอบกามีแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวดังนี ้ 1) ปรับปรุง
โปรแกรมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ 2) มีการ
สื ่อสารการตลาดที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที ่ยวอย่างต่อเนื ่องและสม่ำเสมอ  3) มี
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจุดเช็คอินเพื่ออำนวยความสะดวกและชี้แจงก่อนนำสู่กิจกรรม 4) พัฒนาทักษะ 
เตรียมความ พร้อมให้กับบุคลากร และผู้ประกอบการภายในชุมชนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งมาตรฐาน
การบริการ ภาษา และการ บริหารจัดการ 5) สร้างอัตลักษณ์ของสินค้าและผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียวชุมชนท่ี
ส่ือให้เห็นถึงเมืองเก่าสุโขทัย และ 6) ปรับปรุงป้ายส่ือความหมายภายในแหล่งท่องเท่ียว 
 
6. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
  1. จากการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียว อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่าง
ได้รับผลกระทบจากหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งผู้ประกอบการก็มีวิธีการต่าง ๆ 
ในการปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการจะต้องมี
ความรู้ในการพลิกสถานการณ์ต่าง ๆ ดังนั้น ผู้ประกอบการจะต้องใฝ่หาความรู้อยู่ตลอดเวลา หรือดูจาก
สถานการณ์ต่างประเทศว่าต่างประเทศมีการปรับตัวกับสถานการณ์นี ้อย่างไร ก็นำมาปรับใช้กับการ
ท่องเที่ยวในเมืองหัวหิน อีกทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรให้ความรู้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในการ
ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างถูกวิธีด้วย เพื่อให้การท่องเท่ียว
เมืองหัวหินมีการฟื้นตัว และไม่กลับมาระบาดของไวรัสโควิด-19 อีกครั้ง 
  2. ในการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวอำเภอหัวหิน ควรร่วมมือ
กันกับประชาชนในพื้นท่ีในการเคร่งครัดมาตรการชุมชนปลอดภัยจากโควิดด้วย โดยร่วมกันรักษามาตรการ
ความปลอดภัยในการแพร่ระบาดโควิด-19 ด้วย โดยการหมั่นล้างมือ การเว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้า รวมทั้งต้องสวมใส่เฟซชีล เพื่ อให้นักท่องเที่ยวรู ้สึกถึงความปลอดภัยในการ
ท่องเท่ียว 
  3. รัฐบาลควรเร่งการกระจายวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่บุคลากรด้านการท่องเท่ียวก่อน เพื่อให้
การท่องเท่ียวอำเภอหัวหินสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับมาสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศได้เหมือนเดิม 
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บทคัดย่อ 

การขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ 
โดยเฉพาะการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศให้มีการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐาน
ของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคล่ือนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะทำให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและ
สามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ดังนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) เพื่อวางรากฐาน
อนาคตประเทศจึงเป็นเรื่องสำคัญท่ีทุกภาคส่วนต้องมีความรู้ความเข้าใจร่วมกันและร่วมผลักดันให้เกิดผลท่ี
ชัดเจน โดยสิงคโปร์เป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียจากการจัดอันดับประเทศที่มีความสามารถด้านการ
แข่งขันทางดิจิทัล (The IMD World Digital Competitiveness Ranking 2020) เป็นอันดับ 2 ของโลก
รองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และจาก 63 ประเทศท่ัวโลก ในขณะท่ีประเทศไทยอยู่ในลำดับท่ี  39  

จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างประเทศไทยและสิงคโปร์นั้น
พบว่า ปัจจัยสำคัญที ่ทำให้ประเทศสิงคโปร์ประสบความสำเร็จเรื ่องการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล คือ         
การพัฒนาศักยภาพของประชากร การให้การสนับสนุนของภาครัฐ โครงสร้างพื้นฐานท่ีมีประสิทธิภาพ และ
กฎหมายกฎระเบียบที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจดิจิทัล ทำให้ประเทศไทยต้องดำเนินแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัล จาก 4 ปัจจัยหลักดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล โดย
สร้างและพัฒนาบุคลากรผู้ทำงานให้มีความสามารถ  รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลใน
บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ปรับเปล่ียนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างมีแบบแผน 
พร้อม ๆ กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ รวมถึงการ
สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยการสร้างมาตรฐาน กฎหมาย กฎระเบียบ  และกติกาที่มี
ประสิทธิภาพทันสมัยและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากลที่เป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคม
ดิจิทัล เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึงท้ังประเทศ  
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Abstract 

 Driving the adoption of digital technology is an important tool in driving the country 
development. In particular, enhancing the country's economic potential, promoting the 
digital economy and laying the foundations for the digital economy to begin to drive 
seriously. This will allow every economic sector to advance in time and be able to compete 
in the modern world. Therefore, to develop the digital economy to lay the foundation for 
the future of the country, it is important that all sectors have mutual knowledge and 
cooperation to push for clear results. Singapore is number one in Asia by The IMD World 
Digital Competitiveness Ranking 2020, second in the world after the United States and 63 
countries worldwide. While Thailand is ranked 39. 

 From a comparative analysis of the digital economy development between Thailand 
and Singapore, it was found that a key factor in Singapore's success in developing the digital 
economy is population potential development, Government support efficient 
infrastructure, Laws and regulations that are conducive to digital business operation. As a 
result, Thailand has to implement a digital economy development plan based on these 4 
main factors. Especially in regards to the development of digital workforce. By creating and 
developing personnel who work to be capable including developing digital technology skills 
in public sector, private sectors, transforming government into digital government. By 
applying digital technology to systematically improve the management efficiency of the 
central and regional government agencies. While developing an efficient digital 
infrastructure that everyone can access and use. Including building confidence in the use 
of digital technology by creating standards, laws, regulations and rules that are efficient, up-
to-date and in line with international criteria that are the driving force of the economy. And 
digital society resulting in equitable and inclusive economic development throughout the 
country. 

 

Keywords: Digital Economy, Digital Economy Development, Digital Infrastructure 

 

 

 

 

 

 



424 
 

 
 

1. บทนำ 

ปัจจุบันโลกเริ ่มเข้าสู ่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียง
เครื่องมือสนับสนุนการทำงานเช่นท่ีผ่านมา กระบวนการการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการทาง
สังคมอื่น ๆ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปอย่างสิ้นเชิง ทุกประเทศจึงให้ความสำคัญต่อการ
ขับเคล่ือนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคล่ือนพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการ
เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศให้มีการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจ
ดิจิทัลให้เริ่มขับเคล่ือนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะทำให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขัน
ในโลกสมัยใหม่ได้ ดังนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) เพื่อวางรากฐานอนาคตประเทศ
จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องมีความรู้ความเข้าใจร่วมกันและร่วมผลักดันให้เกิดผลที่ชัดเจน โดย
สิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศท่ีมีความเจริญสูงสุดระดับแถวหน้าของโลก ได้นำจุดแข็งของประเทศสิงคโปร์ท้ัง
ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร รัฐบาลสิงคโปร์ประสบความสำเร็จในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยได้รับการยอมรับ ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระดับสากล
อย่างต่อเนื่อง จากดัชนี The IMD World Digital Competitiveness Ranking 2020 ท่ีประเมินจากปัจจัย
หลัก 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านองค์ความรู้ (Knowledge) 2. ด้านเทคโนโลยี (Technology) และ 3. ด้านความ
พร้อมรองรับอนาคต (Future readiness) ได้จัดอันดับให้ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความสามารถ
ด้านการแข่งขันทางดิจิทัลเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและจาก 63 ประเทศท่ัวโลก 
(The IMD World Competitiveness Center, 2020) 

สำหรับประเทศไทยได้รับการจัดลำดับให้อยู่ในลำดับที่ 39 จากดัชนี The IMD แม้ว่าภาครัฐได้
กำหนดกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลดิจิทัล ภายใต้วิสัยทัศน์
รัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย 2021 (Thailand Digital Government Vision 2021) ที่กำหนดเป้าหมายให้
ประเทศไทยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลท่ีทันสมัย รองรับการพัฒนาประเทศสู่การเปล่ียนผ่านเศรษฐกิจ
ท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยให้เป็นเอกภาพและเห็น
ผลจริง (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, ม.ป.ป.) แต่จะเห็นว่าประเทศไทยยังไม่มีความพร้อมและไมม่ี
ความรู้ในด้านเทคโนโลยี และเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสิงคโปร์ ดังนั้น
ประเทศไทยจึงควรพัฒนาความรู้ และบุคลากรเพื่อให้เท่าทันกับกระแสของโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป ซึ่งตัวแบบ
ที่มีความน่าสนใจคือ ประเทศสิงคโปร์ ที่ได้สร้างปรากฏการณ์ผลักดันประเทศให้พัฒนาอย่างมากจากการ
ดำเนินตามวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็น Smart Nation โดยใช้นโยบายการเงินและคลังแทรกแซงกลไกต่าง ๆ ใน
ระบบเศรษฐกิจ เพื่อรักษาดุลยภาพของตลาดให้บรรลุเป้าหมายสำคัญทางเศรษฐกิจ  

อีกทั้งแม้ว่าประเทศไทยจะมีแนวนโยบายและแผนในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล แต่ยังคงมี
อุปสรรคด้านขีดความสามารถในหลายด้าน เช่น ด้านดิจิทัลของธุรกิจไทยที่แม้จะมีความสามารถในการ
ปรับตัวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล แต่ยังต้องเร่งการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อปรับเปล่ียนกระบวนการ และ
รูปแบบธุรกิจ หรือพัฒนาไปสู่นวัตกรรมสินค้าและบริการ ด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทยท่ีมีความเข้มแข็ง
ในด้านตลาดส่งออก แต่อุตสาหกรรมดิจิทัลโดยรวมยังคงมีข้อจำกัดในด้านเงินลงทุน และด้านการวิจัยและ
พัฒนาไปสู่นวัตกรรมสินค้าและบริการ ซึ่งแม้ว่าประเทศไทยจะมีจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสูง แต่ทักษะด้าน
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ดิจิทัลของประชาชนยังคงต่ำ และยังไม่เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลที่ชัดเจน อีกทั้งกำลังคน
ด้านดิจิทัลนั้นขาดแคลนเป็นอย่างมากในเชิงคุณภาพ (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, ม.ป.ป.) ซึ่งมีความ
แตกต่างโดยสิ้นเชิงกับประเทศสิงคโปร์ที่สนับสนุนการพัฒนาประเทศในทุก ๆ  ด้านผ่านนโยบายเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ผู้วิจัยจึงได้เลือกศึกษาให้เห็นถึงนัยสำคัญในมิติการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยและ
สิงคโปร์  

2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยและสิงคโปร์ (Digital Economy in 
Thailand and Singapore) 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยและสิงคโปร์ (A Comparative 
Study of Digital Economy in Thailand and Singapore)  

 

3. คำถามวิจัย 

3.1 ประเทศไทยและสิงคโปร์มีการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างไร 

3.2 ความแตกต่างระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยและสิงคโปร์มีอะไรบ้าง 
 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

4.1 ทำให้ทราบและเข้าใจถึงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยและสิงคโปร์ 
4.2 ทำให้ทราบและเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศสิงคโปร์

และประเทศไทย 
 
5. ทบทวนวรรณกรรม  
 การศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างประเทศไทยและสิงคโปร์ ผู ้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด 
ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนสำคัญ คือ 1) กรอบแนวคิดทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้อง
ประกอบการศึกษา 2 แนวคิด 2) ผลงานวิจัยและงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง และ 3) การวัดระดับตัวชี้วัด
เศรษฐกิจดิจิทัล โดยการศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างประเทศไทยและสิงคโปร์       
จะทำการศึกษาจาก 2 แนวคิด ประกอบด้วย แนวคิดเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และแนวคิด
รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) จากการที่ทั ้งสองประเทศตระหนักถึงความสำคัญของเศรษฐกิจ
ดิจิทัลว่าเป็นเครื่องมือในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของเทศให้เกิดการพัฒนา โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเพิ่มผลผลิต ลดการใช้เวลาลงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการต่าง ๆ 
เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน ทำให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ในทุกภาคส่วนของระบบเศรษฐกิจ 

 แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) หมายถึง ระบบเศรษฐกิจที่อาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งช่วยให้เกิดกระบวนการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บน
อินเทอร์เน็ต ซึ่งธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลจะมีลักษณะคือ มีนวัตกรรมในการหาช่องทางหรือแหล่งเงินทุน
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ในรูปแบบใหม่ ๆ เช่น บริษัทร่วมทุน มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Intangible Assets) เช่น สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ 
สัมปทาน เป็นรูปแบบธุรกิจท่ีเกิดจากโมเดลใหม่ ๆ และเป็นพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน 

แนวคิดเกี ่ยวกับรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) หมายถึง การบริหารจัดการภาครัฐใน
ปัจจุบันได้มีการปรับเปล่ียนบทบาทในการให้บริการสาธารณะมากขึ้น โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน รวมทั้งนำมาใช้ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการท้ังภาคประชาชน ภาคเอกชน และ
ภาคส่วนอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อให้ระบบการบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรูปแบบการบริหาร
จัดการของรัฐบาลดังกล่าว บางครั้งเรียกว่า รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-government) โดยรัฐบาลดิจิทัลเป็น
การนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้เป็นกลยุทธ์สำคัญในการยกระดับการ ทำงานภาครัฐให้มีความทันสมัย เพื่อ
สร้างบริการที่มีคุณค่าสู่ประชาชน ด้วยการทำงานอย่างเป็นระบบและ พึ่งพาทุกภาคส่วน ทั้งหน่ วยงาน
ภาครัฐ หน่วยงานอิสระ ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน และปัจเจกบุคคลท่ีมี บทบาทในฐานะผู้ให้และผู้ใช้ข้อมูล 
รวมถึงร่วมสรรค์สร้างสาระที่จำเป็นและสำคัญต่อการให้บริการของภาครัฐ (Recommendation of the 
Council on Digital Government Strategies, OECD, 2557, อ้างถึง ใน สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์, 
2558) 

เมื่อศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสิงคโปร์พบว่า สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีแนวคิดนโยบายท่ี
จะทำให้เป็น Smart Nation โดยผลักดันให้ประเทศสามารถมีความแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจระดับโลกและ
มีความน่าอยู่ สำหรับแผนยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีผลักดันประเทศไปสู่ Smart Nation ประกอบด้วย  

1. Nation Digital Identity: กำหนดให้ธุรกิจและประชาชนมี username และ password ในการ
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรัฐบาลทุกหน่วยงานเพียงรหัสเดียว ท้ังนี้เพื่อให้การติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานรัฐบาลเป็นไปด้วยความสะดวก และปลอดภัย  

2. E-Payments: รัฐบาลมีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนให้ประชาชนชำระเงินด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อให้การชำระเงินมีรูปแบบง่าย ๆ ทุกคนสามารถเข้าถึงการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์และมีความ
ปลอดภัย 

3. Smart Nation Sensor Platform: เป ็นการพ ัฒนาเซนเซอร ์  เคร ื ่องม ือและระบบ ทาง
เทคโนโลยี เพื่อสร้างความน่าอยู่และปลอดภัยให้กับประเทศ  

4. Smart Urban Mobility: รวบรวม ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการ
ขนส่งสาธารณะ  

5. Moments of Life: รวบรวมการ ให้บริการของรัฐให้เป็นหนึ ่งเดียว เพื ่อลดการติดต่อกับ
หน่วยงานรัฐบาลหลาย ๆ หน่วยงานท่ีมีความยุ่งยาก ให้มีความสะดวกในการติดต่อมากยิ่งขึ้น (เสาวลักษณ์ 
บุญเอี่ยม, ม.ป.ป.) 

รัฐบาลสิงคโปร์มีวิธีการกำหนดนโยบาย โดยการเช่ือมโยงข้อมูลรัฐบาลได้มีการให้บริการออนไลน์
แบบรวมศูนย์ โดยมีหน่วยงานที่ชื่อว่า GovTech เป็นหน่วยงานปฏิบัติการ นั่นคือ ประชาชนสิงคโปร์จะ
ได้รับการบริการออนไลน์ของรัฐบาล ผ่านหน่วยงานรัฐที่มีชื่อว่า GovTech ผ่านระบบที่มีบัญชีผู้ใช้ (user 
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id) และรหัสผ่าน (password) ท่ีเรียกว่า Singpass จึงทำให้ข้อมูลจากการบริการดังกล่าวสามารถเช่ือมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานราชการได้ 

สำหรับประเทศไทย ได้กำหนดนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมประเทศไทย โดยยึดถือหลักการพื้นฐาน คือ ความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ การใช้
ประโยชน์สูงสุดจากพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัล การประกันการเข้าถึงของคนทุกกลุ่ม การวางแผนจาก
ข้อมูลความพร้อมของประเทศ และการรวมพลังทุกภาคส่วนในการขับเคล่ือนนโยบายและแผนระดับชาติฯ 
ตามแนวทางประชารัฐ โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และภูมิทัศน์ของการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ดังต่อไปนี้  

1. วิสัยทัศน์ของการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระยะ
ยาวอย่างยั่งยืน ให้สอดคล้องกับการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แต่เพื่อให้นโยบายและแผนระดับชาติ
สามารถรองรับพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัล จึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาหรือภูมิทัศน์ ดิจิทัลออกเป็น 4 
ระยะ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาประเทศ ตามที่กำหนดวิสัยทัศน์คือ  ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัล
ไทยแลนด์ ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) หมายถึง ยุคที่ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์และใช้
ประโยชน์ จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุน
มนุษย์ และทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่ง
ค่ัง และยั่งยืน  

2. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ นโยบายและแผนระดับชาติว่ าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมกำหนดเป้าหมาย การพัฒนาในระยะ 10 ปีดังนี้ เป้าหมายท่ี 1 เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน เป้าหมายท่ี 2 สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม เป้าหมายท่ี 3 พัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล 
ด้วยการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่ม  เป้าหมายที่ 4 ปฏิรูปกระบวนทัศน์การทำงานและการ
ให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  

อย่างไรก็ตาม ในงานวิจัยฉบับนี้ได้ศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลจากดัชนีบ่งช้ี
ความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลระดับโลก (World Digital Competitiveness Ranking : WDCR) 
IMD World Competitiveness Ranking ซ ึ ่ ง จ ั ด ท ำ ข ึ ้ น โ ดย สถ าบ ั น  International Institute for 
Management Development : IMD หรือสถาบันการจัดการนานาชาติ ในปี 2017 เป็นการวิเคราะห์และ
จัดอันดับประสิทธิภาพของ เพื่อประเมินของบเขตของประเทศในการนำเทคโนโลยีมาใช้ อันจะนำไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยจะพิจารณาปัจจัย 3 ปัจจัย คือ 
ปัจจัยด้านความรู้ (Knowledge Factor) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technology Factor) และปัจจัยด้าน
ความพร้อมในอนาคต (Future Readiness Factor) โดยการวิเคราะห์และจัดอันดับของ IMD ครอบคลุม
ประเทศและระบบเศรษฐกิจท้ังหมด 63 ระบบ 
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6. วิธีการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยและสิงคโปร์  ได้กำหนดระเบียบวิธีวิจัย

หรือกระบวนการวิจัย (Methodology) โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) อัน
ประกอบไปด้วย 1) การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ประกอบด้วย ข้อมูลปฐมภูมิ 
(Primary Sources) และข้อมูลทุต ิยภูม ิ (Secondary Sources) 2) การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
Interview) และ 3) การวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี ้เป็นงานวิจัยที ่ใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ในการกำหนดระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบไปด้วย 2 ส่วนสำคัญคือ 1.กระบวนการศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารหรือการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) และ 2.กระบวนการใน
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยดำเนินการศึกษาดังนี้ 

1 . การว ิจ ัยเช ิง เอกสาร (Documentary Research) เป ็นกระบวนการว ิจ ัยเช ิงค ุณภาพ 
(Qualitative Research) ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี ้เป็นการศึกษาผ่านข้อมูลจากเอกสารหรือการวิจัยเชิง
เอกสาร (Documentary Research) โดยจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลหร ือวิเคราะห์เนื้ อหา (Content 
Analysis) โดยใช้เอกสาร ดังนี้ จากข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) คือ ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ของ
ผู้เช่ียวชาญด้านเศรษฐกิจดิจิทัลจำนวน 3 ท่าน และ ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) คือ ข้อมูลท่ีได้
จากบทความวิชาการ เอกสารวิชาการ ท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยและสิงคโปร์ 
รวมถึงบทวิเคราะห์จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนขนาดใหญ่ เช่น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร, สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency) เป็นต้น 

2. การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview) จะเป็นไปในลักษณะการสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง (Semi-Structured Interview) อันเป็นการสัมภาษณ์ที่มีคำถามที่เป็นมาตรฐานใช้กับผู ้ ให้
สัมภาษณ์ทุกคน แต่สามารถเพิ่มเติมคำถามในบางกรณีท่ีผู้วิจัยต้องการข้อมูลเพิ่มเติม  

ท้ังนี้จะสัมภาษณ์บุคคลท่ีมีความรู้และเกี่ยวข้องในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย
และสิงคโปร์ เช่น ผู้บริหารองค์กรที่มีความเกี่ยวข้อง โดยผู้วิจัยจะขออนุญาตผู้ให้สัมภาษณ์ในการบันทึก
ข้อมูล เพื่อการเก็บข้อมูลท่ีครบถ้วน และจะใช้เวลาในการสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์ประมาณคนละ 30 นาที 
ซึ่งผู้วิจัยจะเริ่มต้นจากการถามคำถามตามโครงสร้าง จากนั้นผู้วิจัยจะสอบถามในคำถามที่นอกเหนือจาก
คำถามเดิม และสอบถามความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ เพื่อข้อมูลที่ครอบคลุม ซึ่งการสัมภาษณ์จะทำให้
ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์นัยสำคัญเพื่อศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างประเทศไทยและ
สิงคโปร์ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา จากข้อมูลในระดับปฐมภูมิ 
(Primary Sources) ระดับทุติยภูมิ (Secondary Sources) และข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
Depth Interview) ทำให้ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดประกอบกัน โดยเริ่มต้นจากวิเคราะห์ถึง
สาเหตุ การใช้นโยบาย ไปถึงผลจากการใช้นโยบาย อีกท้ังนำมาวิเคราะห์ภายใต้กรอบการศึกษาผ่านแนวคิด
แนวคิดเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และแนวคิดรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) อันเป็นการ



429 
 

 
 

วิเคราะห์เชิงเนื้อหา ซึ่งประกอบด้วย นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กระบวนการพัฒนาเชิงสถาบัน 
และกระบวนการพัฒนาเชิงกระบวนการ เพื่อให้สามารถครอบคลุมประเด็นตามคำถามวิจัยในเรื ่อง
การศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างประเทศไทยและสิงคโปร์ 

7. ผลการศึกษา 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยและสิงคโปร์ ซึ่งเป็นประเทศท่ีมีการปรับ
ใช้นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ภูมิหลังการใช้
นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลในการพัฒนาประเทศของประเทศไทยและสิงคโปร์ ส่วนท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัลของประเทศไทยและสิงคโปร์ในปัจจุบัน และส่วนที่ 3 การเปรียบเทียบการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
ระหว่างประเทศไทยและสิงคโปร์ 

 ภูมิหลังของสาธารณรัฐสิงคโปร์ถือเป็นประเทศที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ  
การเมือง และสังคม นับต้ังแต่แยกตัวจากประเทศมาเลเซีย เมื่อ พ.ศ. 2508 สิงคโปร์ใช้เวลา เพียง 50 ปี ใน
การพัฒนาประเทศ จนก้าวขึ้นสู่การเป็นประเทศท่ีมีความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ และเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำ
ทางนวัตกรรม และ เทคโนโลยีอันดับต้น ๆ ของโลก จากสถิติของธนาคารโลกพบว่าในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของสิงคโปร์เติบโตโดยเฉล่ียถึงเกือบร้อยละ 10 ซึ่งกล่าวได้ว่า สูงท่ีสุดในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในศตวรรษท่ี 20 และทัดเทียมประเทศท่ีเคยผ่านช่วงเวลาของการเจริญเติบโต
อย่างรวดเร็วในอดีต เช่น เดนมาร์ก สวีเดน แคนาดา และเนเธอร์แลนด์ ความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ดังกล่าว ส่วนสำคัญเป็นผลมาจากการส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยเหตุท่ีรัฐบาล
สิงคโปร์ตระหนักถึงข้อจำกัด ด้านทรัพยากรธรรมชาติของประเทศและไม่อาจพึ่งพิงการพัฒนาในสาขาท่ี
ต้องพึ่งพาทุนทางทรัพยากรธรรมชาติได้มากนัก ดังนั้น จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เพื่อเป็นต้นทุนในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด รัฐบาลสิงคโปร์มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับความรู้จากระบบ
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพอย่างเท่าเทียมกันและมีการปฏิรูปคุณภาพ ระบบการเรียนการสอนของประเทศ
อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นหลักสูตรการเรียนรู้ท่ีมุ่งให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ และสามารถ
นำความรู้พื้นฐานมาประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ พร้อมท้ังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการศึกษา
สายอาชีวะ เพื่อผลิตกำลังคนที่มีทักษะและประสิทธิภาพ อย่างสอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ 
และอุตสาหกรรมต่อไป ใน พ.ศ. 2557 รัฐบาลสิงคโปร์ประกาศแผนการดำเนินนโยบายหลักเพื่อพัฒนา
ประเทศให้เป็น “Smart Nation”   

 ภาคร ัฐของส ิงคโปร ์ ได ้จ ัดทำแผนแม ่บทร ัฐบาลอ ิ เล ็กทรอน ิกส์  หร ือ “eGovernment 
Masterplan” เพื่อกำหนดทิศทางของเทคโนโลยีรัฐบาลดิจิทัล (Digital Governance Technologies) 
โดยสามารถแบ่งแผนแม่บทดังกล่าวออกเป็น 5 แผน ดังต่อไปนี้  

1. Civil Service Computerisation Programme (ค.ศ.1980 – 1999) แผนแม่บทโครงการ Civil 
Service Computerisation Programme มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการแผ่นดินโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาศัยกระบวนการพื้นฐานต่าง ๆ เช่น ใช้ระบบการทำงาน
แบบอัตโนมัติ ลดการใช้เอกสาร เป็นต้น ต่อมาจึงได้เริ่มมีการแปลง ข้อมูลให้เป็นดิจิทัล รวมไปถึงการจัดต้ัง
ศูนย์กลางข้อมูลร่วมและเครือข่ายกลางในการให้บริการภาครัฐ  
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2. e-Government Action Plan II/eGAP I (ค.ศ. 2000 – 2003) แผนแม่บท e-GAP I มีเป้าหมาย
ในการผลักดันให้สิงคโปร์เป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ชั ้นนำในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลของโลก โดยให้
ความสำคัญประเด็น ดังต่อไปนี้ แนวความคิดการประดิษฐ์คิดค้นระบบการปกครองแบบใหม่ (Reinventing 
Government) ในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ให้บริการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ ทำงานเชิงรุก
และตอบสนองอย่างรวดเร็ว ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างความสามารถและขีดสมรรถนะ 
ส่งเสริมนวัตกรรวมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. e-Government Action Plan II/eGAP II (ค.ศ. 2003 – 2006) แผนแม่บท eGAP II มีเป้าหมาย
เพื่อบรรลุการเสริมสร้างรัฐบาลแบบเครือข่าย (Networked Government) ซึ่งสามารถให้บริการประชาชน
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างบูรณาการ สะดวกต่อการเข้าถึง ตลอดจนมีคุณค่าและตอบสนองความ
ต้องการใช้งานของประชาชน โดยให้ความสำคัญประเด็น ดังต่อไปนี้  ลูกค้ามีความสุข (เสริมสร้างความ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับการให้บริการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ยกระดับการเข้าถึงและเสริมสร้างประสบการณ์ใน
การรับบริการ)  ประชาชนเชื่อมโยงกัน (ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ผ่านการปรึกษาหารือและ
ระบบ ชุมชนออนไลน์)  รัฐบาลแบบเครือข่าย (สลายเส้นกั้นแบ่งระหว่างหน่วยงาน) 

4. iGov 2010 (ค.ศ. 2006 - 2010) คือแผนแม่บทโดยรัฐบาลสิงคโปร์ที่มีผลกับ infocomm ใน
การสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู ้รับบริการและประชาชนชาวสิงคโปร์ ประกอบไปด้วยการขับเคลื่อน 4 
ประการคือ 1) เพิ่มการเข้าถึงและความสมบูรณ์ของระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services) 2) 
เพิ่มความคิดริเริ่มแก่ประชาชนในด้าน e-Engagement 3) เพิ่มขีดความสามารถและความร่วมมือระหว่าง
กันภายในหน่วยงานภาครัฐ 4) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ  

5. eGov 2015 (ค.ศ. 2011 – 2015) แผนแม่บท eGov 2015 มุ ่งปรับเปลี ่ยนแนวคิดในการ
ให้บริการภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์จากบนลงล่าง “Government-to-You” ไปสู่ “Government-with-You” 
เพื่อส่งเสริมการร่วมสร้างสรรค์และ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาล ประชาชน และภาคเอกชน อันจะนำไปสู่
แนวทางที่ดีกว่าร่วมกัน โดยแผนแม่บทดังกล่าว ให้ความสำคัญประเด็น ดังต่อไปนี้ ร่วมสร้างสรรค์เพื่อ
คุณค่าที่มากกว่า (ปรับเปลี่ยนบทบาทของรัฐในฐานะผู้ให้บริการสาธารณะ  และผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม) 
ส่งเสริมการเช่ือมโยงเพื่อการมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง (ปรึกษาหารือและแสวงหาแนวคิดใหม่ จากสาธารณะ) 
เร่งการบูรณาการการทำงานของรัฐบาลทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (Whole-of Government 
Transformation) โดยการพลิกโฉมโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการภาครัฐ ผ่านทาง  ระบบ G-Cloud 
และ Singapore Government Enterprise Architecture ตลอดจนการพัฒนาสถานที ่ทำงาน และขีด
สมรรถนะภาครัฐ 

 สำหรับประเทศไทยได้เร ิ ่มพัฒนาอย่างจริงจังเข้าสู ่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลในปี 2560 โดยมี
แนวนโยบายด้านดิจิทัลของรัฐบาลท่ีชัดเจนในการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักการพัฒนาทั้งในเชิงเศรษกิจและสังคม นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ยังชี้ประเด็นสำคัญในการส่งเสริมไปสู่เป้าหมายดงักล่าว 
ทั้งในเรื่องของการส่งเสริมอุตสาหกรรม และนวัตกรรม การลงทุน การนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งเชิงเศรษฐกิจ
และสังคม รวมไปถึงการพัฒนากำลังคนดิจิทัลของประเทศ (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, 2561) เพื่อ
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ก้าวสู่ประเทศที่มีความเข้มแข็งในเรื่องเทคโนโลยี สารสนเทศและก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลจำเป็นต้องกำหนด
ทิศทางการพัฒนาไปสู่อนาคตในอีก 20 ปีข้างหน้าที่ประเทศไทย สามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล และทุนมนุษย์ และ
การพัฒนาทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ ความมั่นคง มั่งค่ัง 
และยั่งยืน ดังนั้น ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ซึ่งรัฐบาลได้จัดทำขึ้น สิทธิของ
ผู้อื่น ขณะเดียวกัน ยังนำไปสู่อาชญากรรมท่ีใช้ระบบ ส่ือสารและโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์ทางด้านข้อมูล 
ทางด้าน ความมั่นคง การค้าผิดกฎหมายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ธุรกรรมทางด้านการเงิน หรือการก่อการ
ร้ายจากช่องว่างและข้อจำกัดทางเทคโนโลยีในการกำกับดูแลระบบส่ือสารโทรคมนาคม ส่งผลให้เกิดความ
เสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศและศีลธรรมในสังคม ดังนั้น ประเทศไทยจึง
จะต้องพยายามพัฒนาปัจจัยพื ้นฐานในหลาย ๆ ด้าน ทั ้งในด้านโครงสร ้างพื ้นฐานของประเทศ 
ความสามารถของบุคลากรภายในประเทศให้มีความสามารถ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้ดี
ยิ่งขึ้น การพัฒนา ศักยภาพของสถานประกอบการ การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง 
ตลอดจนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

เมื ่อศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศสิงคโปร์ในปัจจุบัน พบว่าประเทศสิงคโปร์มี
ยุทธศาสตร์หลัก 2 ประการคือ Research, Innovation and Enterprise 2020 Plan และการเป็น Smart 
City  โดยการวิจัย นวัตกรรม และบริษัทเอกชน (Research, Innovation and Enterprise หรือ RIE2020 
plan) เป็นรากฐานสำคัญของยุทธศาสตร์แห่งชาติของสิงคโปร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยการ
ขับเคลื่อนผ่านนวัตกรรมและองค์ความรู้ การลงทุนภาครัฐในด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
สิงคโปร์เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา อันเป็นผลจากการดำเนินงานของแผน 5 ปีของ RIE2015 
โดยรัฐบาลสิงคโปร์ใช้งบประมาณมากกว่า 16 พันล้านเหรียญในปี 2558 เพื่อทำให้สิงคโปร์กลายเป็น
ศูนย์กลางการวิจัยและการพัฒนาระดับโลก รัฐบาลสิงคโปร์ยึดมั่นและลงทุนในการวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรม โดยการจัดสรรงบประมาณ 19 พันล้านเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ลงไปในแผน RIE2020 ในช่วงปี 
พ.ศ. 2559-2563 

การดำเนินแผน RIE2020 ทำโดยสิงคโปร์จะใช้กลยุทธ์ 4 ข้อซึ่งมีรากฐานความต่อเนื่องมาจากแผน 
RIE2015 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มภายในประเทศจากการลงทุน การค้นคว้าวิจัย และนวัตกรรมของสิงคโปร์เอง 
โดยกลยุทธ์ 4 ข้อดังต่อไปนี้ 

1. การรวมงานด้านการวิจัยเข้าด้วยกันให้มากขึ้น โดยการส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่าง
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการประสานงานในระดับประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการวิจัยปละการ
ลงทุนอย่างมีกลยุทธ์ในงานวิจัยข้ันพื้นฐาน และงานวิจัยเชิงภารกิจ 

2. มุ่งเน้นและให้ความสำคัญแก่กลุ่มท่ีมีการพัฒนาสูงสุด และมีความคิดท่ีดีท่ีสุด โดยการก้าวไปยัง
การระดมทุนท่ีมีการแข่งขันสูงสุด (จากร้อยละ 20 ของเงินทุนสาธารณะเพื่อการวิจัยใน RIE2015 ถึงร้อยละ 
40 ใน RIE2020) เพื่อสนับสนุนกลุ่มท่ีเก่งและมีไอเดียท่ีดีท่ีสุด 
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3. ให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้น โดยการผลักดันให้งานวิจัยส่งผลในเชิงบวกแก่สังคม 
และเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นผ่านการจัดสรรงบประมาณท่ีเพิ่มให้แก่ความร่วมมือทางด้านการวิจัยของภาครัฐ
และภาคเอกชน รวมทั้งความพยายามในการให้ความช่วยเหลือบริษัทต่าง ๆ ในการดึงความสามารถของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ไปใช้ เพื่อการมุ่งเข้าสู่เศรษฐกิจท่ีดีในอนาคต และ Smart Nation 

4. การเพิ่มศักยภาพในจุดที่สมดุลให้กับแรงงาน RIE จากการสนับสนุนการวิจัย และนวัตแรงงาน
ในภาคเอกชน และภาครัฐ ในขณะท่ีความต้องการของชาติมีค่ามากท่ีสุดโดยการสร้างแกนหลักท่ีแข็งแกร่ง
ของสิงคโปร์ ซึ่งส่งเสริมด้วยนักวิจัยระดับนานาชาติท่ีมีช่ือเสียงสูง 

ปัจจุบัน ภาครัฐของสิงค์โปร์ได้ดำเนินการตามนโยบาย “ชาติอัจฉริยะ” หรือ “Smart Nation” 
ต้ังแต่ ปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพลิกโฉมประเทศสิงคโปร์ด้วยเทคโนโลยี เพื่อมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจท่ี
ขับเคลื่อน ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล เป็นเมืองระดับโลก และเป็นรัฐบาลที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน เพื่อให้ ทุกภาคส่วนของสังคมได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างแท้จริง โดยได้มีการ
กำหนดนโยบายเชิงกลยุทธ์ แห่งชาติ (Strategic National Projects) เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่การเป็น 
Smart Nation ดังนี้  

1. การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลแห่งชาติ (National Digital Identity): เพื่อให้ประชาชน 
และภาคธุรกิจสามารถทำธุรกรรมในระบบดิจิทัลได้อย่างสะดวกสบายและมีความปลอดภัย  

2. การชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payments): เพื่อให้ประชาชนได้รับการอำนวยความ
สะดวก ในการชำระเงินอย่างรวดเร็ว ไร้รอยต่อ และมีความปลอดภัย  

3. แพลตฟอร์มเซนเซอร์อัจฉริยะ (Smart Nation Sensor Platform): ติดต้ังระบบเซนเซอร์และ 
อุปกรณ์อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things) เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการใช้
ชีวิต  

4. การสัญจรในเมืองแบบอัจฉริยะ (Smart Urban Mobility): อาศัยข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล 
อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และพาหนะไร้คนขับ (Autonomous Vehicles) เพื่อ
ยกระดับ การขนส่งสาธารณะ  

5. ช่วงชีวิต (Moments of Life): ควบรวมบริการภาครัฐระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้บริการ
แก่ ประชาชนในทุกช่วงชีวิต ในการนี้ รัฐบาลสิงคโปร์ได้จัดตั้งสำนักงานเพื่อรัฐอัจฉริยะและรัฐบาลดิจิทัล 
( Smart Nation and Digital Government Office: SNDGO) ภ าย ใ ต ้ ก า ร ก ำ ก ั บ ด ู แล ข อ งสำนั ก
นายกรัฐมนตรี โดยมีหน่วยงาน เทคโนโลยีของรัฐ (Government Technology Agency: GovTech) เป็น
หน่วยงานปฏิบัติในการขับเคล่ือนให้เกิดการปฏิรูปดิจิทัล (Digital Transformation) ในภาครัฐ  

สิงคโปร์อยู่ระหว่างการดำเนินยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ (ปี 2560-2570) ซึ่งมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
และการใช้นวัตกรรม ด้านธนาคารกลางสิงคโปร์คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจสิงคโปร์ในปี 2563 และปี 2564 จะ
ขยายตัว อยู่ที่ -6% และ -5.5% ตามลำดับ เนื่องจากภาคก่อสร้าง ธุรกิจการบิน การท่องเที่ยวและการ
บริการชะลอตัว จากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน 
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รัฐบาลสิงคโปร์เตรียม ปรับแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
รัฐบาล ภาคธุรกิจ และแรงงาน พัฒนาทักษะแรงงานโดยให้ความสำคัญกับการวิจัยด้านแรงงาน สำรวจ
ลู ่ทางดำเน ินธุรก ิจผ่านช่องทางข้อมูลพื ้นฐานของต่างประเทศ 2564 อิเล็กทรอนิกส์และการใช้
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence-AI) รวมทั ้งส่งเสร ิมความเชื ่อมโยงด้านการ ทำธุรก ิจกับ
ต่างประเทศ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (1 เม.ย.2563-31 มี.ค.2564) 83,600 ล้านดอลลาร์
สิงคโปร์ (เพิ่มขึ้น 7% จากปี 2562 หรือเพิ่มขึ้น 5,400 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์)  

สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยในปัจจุบัน เพื่อบรรลุแนวทางการพัฒนาสู่
เศรษฐกิจดิจิทัลใน 20 ปี ข้างหน้า ภาครัฐจึงได้จัดทำนโยบายการนำประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัล โดยกำหนด
นโยบายการพัฒนาเป็น 2 ระยะ ได้แก่ การปฏิรูปประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งเป็นแนวทางระยะยาว และ
การผลักดันในระยะเร่งด่วน โดยการปฏิรูปประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัลมีแนวทาง ดังนี้  

1. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเชิงดิจิทัล การเข้าสู ่เศรษฐกิจเชิงดิจิทัลเป็นการรับส่งข้อมูล
จำนวนมากผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จึงจำเป็นต้องมีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงท่ีดีเช่ือมต่อกันทุกพื้นท่ี 
การขยายการเช่ือมต่อข้อมูลผ่าน ระบบ 4G ท่ีจะต้องเร่งออกใบอนุญาต และเตรียมการให้รองรับเทคโนโลยี 
5G ท่ีเกิดขึ้น มีการวางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อให้บริการภาครัฐและประชาชนให้เข้าถึงบริการ 
ซึ่งจะช่วยลดช่องว่างเชิงดิจิทัลและลดความซ้ำซ้อนของการสร้างเครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ทำให้ได้เครือข่ายท่ีมีคุณภาพและประหยัดการลงทุน  

2. การสร้างความตระหนักในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัจจุบันดิจิทัลเทคโนโลยีสามารถใช้ได้ท้ัง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะคอมพิวเตอร์พกพาและโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนใหญ่ใช้เพื่อความบันเทิง สำหรับการทำ
ธุรกิจยังอยู่บนพื้นฐานแบบเดิม เนื่องจากคนไทยไม่นิยมทำธุรกรรมออนไลน์ ทำให้ขาดความสามารถในการ
ติดต่อส่ือสารเชิงดิจิทัล ขาดทักษะการค้นคว้าและกล่ันกรองข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ทำให้ยากต่อการแข่งขัน
เชิงธุรกิจ ดังนั้นจึงจำเป็นท่ีจะต้องสร้างความตระหนักในการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีให้กับทุกภาคส่วน ท้ังภาค
ธุรกิจ ราชการ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การท่องเท่ียว การขนส่ง เพื่อให้ประเทศไทยเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
ได้อย่างจริงจัง  

3. การพัฒนาบุคลากรและงานวิจัยด้านไอซีที การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลที่ดีจะต้องมีพื้นฐานของ
งานวิจัยและพัฒนาทางด้าน ICT ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยพึ่งพา การนำเข้าจากต่างประเทศทั้งทางด้าน
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ดังนั้น ในระยะสั้นจึงต้องพัฒนาให้มีการใช้ซอฟต์แวร์ที่ผลิตภายในประเทศเพื่อ
ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ท่ัวโลก และระยะยาวต้องเร่งพัฒนาบุคลากร
ทางด้าน ICT โดยเน้นการปฏิรูปการศึกษาให้เยาวชนไทยมีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมากขึ้น  

4. การปฏิรูปกฎหมายด้านดิจิทัล กฎระเบียบของประเทศไทยไม่เอื้อต่อการเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล 
ทำให้การติดต่อราชการยังต้องใช้เอกสารจำนวนมาก แม้ว่าประเทศไทยจะใช้บัตรประชาชนท่ี เป็น Smart 
Card แต่การทำธุรกรรมในหน่วยงานต่าง ๆ ต้องมีการทำสำเนาบัตรประชาชน การจัดซื้อจัดจ้างหรือการทำ
นิติกรรมต่าง ๆ ยังมีกฎระเบียบที่ค่อนข้างล้าหลัง อ้างอิงกับรูปแบบเดิมที่ต้องใช้หลักฐานจำนวนมากใน
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รูปแบบที่เป็นกระดาษและสำเนา ซึ่งไม่เอื้อต่อการทำธุรกรรมออนไลน์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
ดิจิทัล เช่น กฎหมายด้านลายเซ็นดิจิทัล กฎหมายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ท่ีทันสมัยและกฎหมายคอมพิวเตอร์ท่ียังไม่บังคับใช้  

5. การผลักดันให้เกิดกฎหมายเปิดเผยข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารของรัฐบาล องค์กร
สาธารณะ และหน่วยงานเอกชน ท่ีไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนในรูปแบบท่ีเป็นมาตรฐานเปิด ไม่ใช่
มาตรฐานเฉพาะเพื่อคนหรือเครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้ แล้วนำไปใช้หรือต่อยอดในการพัฒนาข้อมูลอื่นได้ 
การเปิดเผยข้อมูลจะเป็นการลดอุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูลของภาคประชาชนและยังช่วยทำให้เกิดการ
นำไปใช้ในด้านอื่นที่มีประโยชน์ต่อไป การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐจะช่วยให้บริการของรัฐดีขึ้น สร้างความ
โปร่งใสและเกิดธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ เช่น การจัดซื้อจัด
จ้าง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ เป็นต้น  

6. การปฏิรูปหน่วยงานภาครัฐด้าน ICT จากการที่ภาครัฐขาดความพร้อมด้านบุคลากร อำนาจ
หน้าที่ในการกำกับดูแลหน่วยงานอื่น ขาดความชัดเจนของอำนาจหน้าท่ีและความซ้ำซ้อน โดยมี กสทช. 
เป็นองค์กรอิสระท่ีเป็นผู้ดูแลกำกับโครงสร้างด้านอินเทอร์เน็ต ส่ือสารโทรคมนาคม ขณะเดียวกัน กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ มีภารกิจบางอย่างที่ใกล้เคียงหรือซ้ำซ้อนกัน มีหน่วยงานในกำกับที่เป็นองค์กร
มหาชนภายใต้ กระทรวงหลายหน่วยงาน  

จากการศึกษาภูมิหลังการใช้นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลในการพัฒนาประเทศของประเทศไทยและ
สิงคโปร์ และการศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยและสิงคโปร์ในปัจจุบัน ทำให้สามารถ
เปรียบเทียบการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างประเทศไทยและสิงคโปร์ใน 4 ประเด็น ดังต่อไปนี้ ได้
ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 1  การเปรียบเทียบนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างประเทศสิงคโปร์และไทย 

ประเด็นการ
เปรียบเทียบ 

ประเทศสิงคโปร์ ประเทศไทย 

1. ศักยภาพของ
ประชากร 

ภาคการศึกษาสิงคโปร์ได้พัฒนาระบบการศกึษา
แบบองค์รวม ซึ ่งเน้นให้ผู ้เร ียน เน้น “เรียนรู้
ว ิ ธ ี การ เร ี ยนร ู ้  (How to Learn)” มากกว่า 
“เรียนรู้อะไร (What to Learn)”รวมถึงพัฒนา
การศึกษาให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการ
ของเศรษฐกิจมากขึ ้น ส ิงคโปร์ได ้ใช ้ความ
ริเริ่ม 3 ประการที่สำคัญเพื่อตอบโจทย์อนาคต 
ได้แก่ 1) สมาร์ทเนชั่นสิงคโปร์ (Smart Nation 
Singapore) 2) ส ก ี ล ฟ ิ ว เ จอ ร ์  ( Skill Future 
Singapore) และ3) จัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาใหม่
ให้เน้นเร่ืองการยกระดับทักษะ รวมท้ังให้ความรู้

ประเทศไทยขาดการว ิจ ั ยและพ ัฒนา
บุคลากร การขาด  การสน ับสนุนอย่าง
จริงจ ัง ปัจจุบันประเทศไทยต้องพึ ่งพา 
เทคโนโลยีการสื ่อสารโทรคมนาคมจาก
ต่างประเทศทั้งหมด ส่งผลให้ประเทศไทย
สูญเสียเงินตราต่างประเทศจากการ ขาด
ดุลการค้าและดุลการชำระเงิน และไม่
สามารถคิดค้น นวัตกรรมหรือใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรภายในประเทศ หรือ ต่อยอด
แนวความคิดเพื่อการพัฒนาระบบสื่อสาร



435 
 

 
 

ประเด็นการ
เปรียบเทียบ 

ประเทศสิงคโปร์ ประเทศไทย 

กับกำลังแรงงานและความเป็นพลเมืองอย่างมี
เอกลักษณ์สำหรับยุค 4.0 

โทรคมนาคม ของไทยให้ก้าวทันการพัฒนา
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมโลกได้ 

 
2. การสนับสนนุ

ของภาครัฐ 
รัฐบาลสิงคโปร์ได้สนับสนุนโครงการปรับเปลี่ยน
ธ ุ ร ก ิ จ ส ู ่ แ พ ล ต ฟ อ ร ์ ม ด ิ จ ิ ท ั ล ( Digital 
Transformation) ประกอบด้วย การช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการในการปรับเปลี่ยนธุรกิจจากต้นทาง 
โดยการข้ึนทะเบียนการยืนยันตัวตนเพื่อสนับสนุน
การจับคู่ธุรกิจ การให้บริการทางดิจิทัล กลางทาง 
โดยการปรับเปลี่ยนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
โดยมีผู้เชี่ยวชาญท่ีข้ึนทะเบียนกับ depa เป็นผู้ให้
คำปรึกษา ผ่านเครื่องมือ Digital Transformation 
Scheme และปลายทาง ผ่านการออกมาตรการ
ทางภาษ ีท ี ่ สน ับสน ุนการดำเน ินธ ุ รก ิ จ ใน
อุตสาหกรรมดิจิทัล 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital 
Economy Promotion Agency: depa) 
องค์การมหาชนภายใต้กระทรวงดิจิทัลฯ 
ทำหน้าท่ีเป็นฝ่ายส่งเสริมและ สนับสนุนให้
เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรม
ดิจิทัล การนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และความมั่นคงของประเทศ โดย depa 
ดำเนินการสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจ ิทัล 
ตลอดท ั ้ ง ระบบต ั ้ ง แต ่ ต ้ นทางจน ถึง
ป ล า ย ท า ง  ไ ม ่ ว ่ า จ ะ เ ป ็ น ก า ร อ อ ก
กฎระเบียบ/มาตรการส่งเสริม หรือการ 
สนับสนุนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื ่อเป็น
กลไกในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัล  

3. โครงสร้าง
พื้นฐาน 

สิงคโปร์มีการวางโครงสร้างพื ้นฐาน (Digital 
Infrastructure) และระบบข้อมูลท่ีดี (Big Data) 
ไว้ แล้ว ทำให้นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัลของ สิงคโปร์ในปัจจุบัน มุ่งเน้นไปท่ีการใช้
ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและ คุณค่าทางสังคมอย่างเต็มรูปแบบ
มากกว่าการเตร ียมพร้อมในระดับพ ื ้นฐาน 
นอกจากนี ้ย ังเน้นการสร้างความเชื ่อมโยงใน
ระบบนิเวศดิจิทัลในลักษณะแพลตฟอร์มร ่วม
ระหว่างทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถใน
การแข่งขัน  

นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย 
พบว่ามีการวางรากฐานไว้ตลอดท้ังช่วงชีวิต
แบบครบวงจร  (Value Chain) ท ั ้ ง ใน
ระดับพื้นฐาน (โครงสร้าง พื้นฐานดิจิทัล 
พัฒนาทุนมนุษย์ และการวางรากฐาน ทาง
กฎระเบียบ) ตลอดจนระดับการต่อยอด
นวัตกรรม ดิจ ิท ัลในภาคอุตสาหกรรม 
สถานะในปัจจุบันของไทย อยู่ในระยะการ
พ ัฒนาดิจ ิท ัลเร ่งด ่วนระยะท่ี  1 Digital 
Foundation เข้ าสู ่ ร ะย ะที ่ 2 Digital 
Thailand phase I : Inclusion จ า กก า ร
พัฒนา 4 ระยะ ภายใน 20 ปี ซึ่งถูกกำหนด
ไว้ในปี 2559 

4. กฎหมายและ
กฏระเบียบ 

กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมส ิงคโปร์  
ประกาศ ความตกลง หุ้นส่วนเศรษฐกิจดิจิทัล 
(Digital Economy Partnership Agreement : 
DEPA) มีประเทศภาคี 3 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์
นิวซีแลนด์ และชิลี และเป็นความตกลงเศรษฐกิจ

ตามกรอบนโยบายเศรษฐกิจดิจ ิทัลเพื่อ
เ ศ ร ษ ฐ ก ิ จ แ ล ะ ส ั ง ค ม  ห ร ื อ  Digital 
Economy ต้องมีการพัฒนาและส่งเสริม
พร้อมบูรณาการงาน 5 เสาสำคัญ ทำให้
รัฐบาลให้ความสำคัญกับการกำกับดูแล 
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ประเด็นการ
เปรียบเทียบ 

ประเทศสิงคโปร์ ประเทศไทย 

ดิจิทัล (Digital Economy Agreement :DEA1) 
ฉบับแรกท่ีสิงคโปร์ ได้ บรรลุข้อตกลงและลงนาม 
เพื่อเป็นการกำหนดกฎเกณฑ์ทางการค้าดิจิทัล
และส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นใหม่ ๆ ท่ี
เกิดข้ึนในเศรษฐกิจดิจิทัล โดยความตกลง DEPA 
จะส่งเสริมความสามารถในการให้ความร่วมมือ
กัน ระหว่างระบบดิจิทัลของประเทศต่าง ๆ ซึ่ง
จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจแบบดิจิทัลของบรษิัท
ส ิงคโปร ์ก ับบร ิษ ัทในช ิลี  และน ิวซ ีแลนด์มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน พร้อมยังเป็นการลดต้นทุน
หรืออุปสรรคทางดิจิทัลต่างๆ และยังเป็นการ
สร้างความไว้วางใจในการดำเนินธุรกิจอีกด้วย 

สน ับสน ุ น  และพัฒนาธ ุ รกรรมทา ง
อิเล็กทรอนิกส์ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
โดยหนึ ่งในเครื ่องมือที่ร ัฐบาลใช้คือการ
ผลักดันชุดการออกกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล ซึ ่งประกอบไปด้วยกฎหมายหลาย
ฉบับด้วยกัน ซึ่งอาจแบ่งพิจารณาได้เป็น 3 
กลุ่ม  ดังนี้ กลุ่มแรก คือ กฎหมายในกลุ่มท่ี
เกี่ยวกับการวางนโยบายและการกำกับดูแล
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมซึ่ง กลุ่มท่ีสอง คือ กฎหมายท่ีเกี่ยวกับ
การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจำเป็นต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการเข้าทำ
ธุรกรรมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กลุ่มที่สาม 
คือ กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองความ
ปลอดภัยจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

ที่มา: ผู้เขียน 

อีกทั้งหากพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยและสิงคโปร์
ภายใต้แนวคิดการถ่ายโอนนโยบาย (Policy transfer) โดยอาศัยการถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของ
ประเทศอื่น (Lessons Learned) จะช่วยสะท้อนให้เห็นแนวทางและกระบวนการพัฒนาของประเทศไทยท่ี
ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งเป็นการพิจารณาในมิติเชิงสถาบันและมิติเชิงกระบวนการเป็นสำคัญ 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยและสิงคโปร์ในมิติเชิงสถาบัน 

มิติการพิจารณาเชิง
สถาบัน 

ประเทศสิงคโปร์ ประเทศไทย 

1. บทบาทภาครัฐ แบบบนลงล่าง (Top Down) แบบบนลงล ่าง (Top Down) กำก ับผ ่าน
แผนพัฒนาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

2.กระบวนทรรศน์ 
  การบริหารงาน 

แนวคิดการบริหารงานแนวใหม่ 
(NPS) ท่ีนำไปสู่แนวคิดรัฐบาลทุก
ภาคส่วน (WOG) 

แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) 
และการบริหารปกครอง (Governance) ท่ี
สะท ้อนร ูปแบบการแตกกระจา ยของ
หน่วยงานภาครัฐ (Fragmentation) 
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มิติการพิจารณาเชิง
สถาบัน 

ประเทศสิงคโปร์ ประเทศไทย 

3.กลไกเชิงสถาบัน จัดต้ัง “GOVTECH” เป็นหน่วยงาน
หลักในการกำกับดูแล 

จัดตั ้ง “กระทรวงดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและ
สังคม” เป็นหน่วยงานหลักและประกาศใช้ 
พ.ร.บ. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลฯ  

 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยและสิงคโปร์ในมิติเชิงกระบวนการ 

มิติการพิจารณาเชิง
กระบวนการ 

ประเทศสิงคโปร์ ประเทศไทย 

1. การสร้างโครงข่าย
แห่งชาติ (National 
Broadband Network) 

ให ้เอกชนเป็นผู ้ดำเนินการ โดย
ได้รับการสนับสนุนอุดหนุนเงินจาก
ภาครัฐ (Subsidy) หรือภาคเอกชน
จะลงทุนได้ด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริม
การแข่งขันของตลาด 

ให้รัฐวิสาหกิจดำเนนิการเกี่ยวกับโครงข่าย
แห่งชาติ โดยครอบคลุมถึงการกำกับดูแล
และการบริหารงานโครงข่ายดังกล่าว (บริษัท
โครงข่ายบรอดแบรนด์แห่งชาติ Broadband 
Network Company Limited) 

2.การยกระดับภาค
ครัวเรือนและภาคเอกชน 

จ ัดต ั ้ ง  TeSA เพ ื ่อฝ ึกอบรมและ
กำกับดูแลการพัฒนาให้ความรู้แก่
ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ 

จัดต้ัง “สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล
ภาครัฐ (TDGA)” เพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
ขณะท่ีแนวทางการพัฒนาภาคครัวเรือนและ
ภาคธุรกิจอยู่ภายใต้แผนพัฒนาดิจิทัลฯ 

 

8. สรุปผลการศึกษา 

เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับสิงคโปร์ ใน
ส่วนนี้จึงเป็นข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย โดยการพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัลจำเป็นต้องตระหนักและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  และนัยจาก
การเปลี่ยนแปลงนั้น ในอนาคตจะเกิดการหลอมรวมระหว่างกิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคมของโลกออนไลน์
และออฟไลน์ (Convergence of Online and Offline Activities) โดยที ่ เทคโนโลยีใหม่หร ือการใช้
เทคโนโลยีเดิม ในรูปแบบใหม่ทำให้เส้นแบ่งระหว่างระบบเศรษฐกิจสังคมของโลกเสมือนและโลกทาง
กายภาพเกือบจะเลือนหายไป โดยกิจกรรมของประชาชน ธุรกิจ หรือภาครัฐจะถูกย้ายมาอยู่บนระบบ
ออนไลน์มากขึ้น เช่น การสื่อสารการซื้อขายสินค้าการทำธุรกรรมทางการเงิน การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ 
การบริการของภาครัฐฯลฯ อีกทั้งยังเกิดแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้เกิดการผลิตมากขึ้น 
(Consumption to Production) โดยในอดีตที่ผ่านมาสังคมในระดับประชาชนยังใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
สื่อสาร การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร หรือกิจกรรมสาระบันเทิงเป็นส่วนใหญ่ แต่ในยุคปัจจุบันนั้นจะเป็นโลกท่ี
ประชาชนและผู้บริโภคกลายมาเป็นผู้ผลิต โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อทำให้เกิดผลผลิตและรายได้มากขึ้น 
โดยจะเกิดการแข่งขันที่อยู่บนพื้นฐานของนวัตกรรมสินค้าและบริการ (Innovation Economy) โดยในโลก
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ยุคดิจิทัลนี้การแข่งขันในเชิงราคาจะเป็นเรื่องของอดีต (เช่น การตัดราคาสินค้า และบริการทางออนไลน์) 
และธุรกิจท่ีไม่สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับเปล่ียนกระบวนการทางธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
และบริการเดิมของตน หรือสร้างสินค้าและบริการใหม่ ๆ ท่ีตอบสนองความต้องการของตลาดจะไม่สามารถ
แข่งขันได้อีกต่อไป อีกท้ังยังเกิดการเปล่ียนแปลงครั้งใหญ่ในเรื่องของโครงสร้างกำลังคนท้ังในเชิงลบและเชิง
บวก งานหลายประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรม โรงงาน และภาคบริการ จะเริ่มถูกทดแทน
ด้วย เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีสามารถทำได้ดีกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่า (เช่น พนักงานขายต๋ัว การใช้บริการ
ทางการเงิน) ขณะเดียวกันก็จะมีงานรูปแบบใหม่ท่ีต้องใช้ความรู้และทักษะสูงเกิดขึ้น เช่น นักวิทยาศาสตร์
หรือผู้เชี่ยวชาญ ด้านข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านโซเชียลเน็ตเวิร์ค 
นักธุรกิจดิจิทัล ฯลฯ นอกจากนี้จะมีงานบางประเภทที่อาจต้องเปลี่ยนบทบาทไป เช่น ครูกลายเป็น
ผู้อำนวยการสอนมากกว่าผู้สอน  

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น พลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่หยุดยั้ง 
ส่งผลกระทบอย่างมากต่อวิถีชีวิต รูปแบบ กิจกรรมของปัจเจกชนและองค์กร รวมถึงระบบเศรษฐกิจ และ
สังคม ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลจึงเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาประเทศ 
ดังที่หลากหลายประเทศได้ตระหนักและมีการลงทุน พัฒนา และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อ
นำไปสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลท่ีหมายถึงระบบเศรษฐกิจและสังคมท่ีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกสำคัญ ใน
การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม การใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
ทางความคิดรูปแบบการมีปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคม การปฏิรูปกระบวนการทางธุรกิจซึ่งรวมถึงการผลิต 
การค้า การบริการ และการบริหารราชการแผ่นดินอันนำมาสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในสังคม โดยจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างประเทศไทย
และสิงคโปร์ แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทยนั้นจะต้องต้ังอยู่บนคุณลักษณะ
สำคัญท่ีเกิดจากความสามารถและพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัล อันได้แก่ 

1. พัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล โดยสร้างและพัฒนาบุคลากรผู้ทำงานให้มี ความสามารถ ในการ
สร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ รวมถึงการพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลในบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ท้ังท่ีประกอบอาชีพในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง และ
ทุกสาขาอาชีพให้มีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญตามระดับมาตรฐานสากล เพื่อสร้างให้เกิดการ
จ้างงานท่ีมีคุณค่าสูงรองรับการพัฒนาประเทศในยุคเศรษฐกิจและสังคมท่ีใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลัก
ในการขับเคลื่อน มุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนดิจิทัล (Digital Workforce) ขึ้นมารองรับการทำงานในระบบ
เศรษฐกิจดิจ ิท ัล โดยเน ้นทั ้งกลุ ่มคนทำงานที ่จะเป็นกำลังสำคัญในการสร ้างผลิตภาพการผลิต 
(Productivity) ในระบบเศรษฐกิจและกลุ่มคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลอย่างไรก็ตามการเตรียมความ
พร้อมให้ประชาชนท่ัวไป ก็เป็นอีกเรื่องท่ีสำคัญอย่างทัดเทียมกัน 

โดยการพัฒนาประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกร  ผู้ที ่อยู ่ในชุมชนห่างไกล 
ผู้สูงอายุผู ้ด้อยโอกาส และคนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่าง ๆ ของภาครัฐผ่าน
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการรวบรวมและแปลงข้อมูลองค์ความรู้ของประเทศท้ังระดับประเทศและระดับท้องถิ่น
ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและนำไปใช้ ประโยชน์ได้โดยง่ายและสะดวก โดย
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ประชาชนมีความรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารและมีทักษะในการใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม อันเป็นการสร้างสังคมดิจิทัลท่ีมีคุณภาพ (Digital Society) เพื่อลดความเหล่ือมล้ำทาง
โอกาสของประชาชนท่ีเกิดจากการเข้าไม่ถึงโครงสร้างพื้นฐาน การขาดความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องเทคโนโลยี
ดิจิทัล หรือการไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ยังมีราคาแพง  เกินไป และให้
ความสำคัญกับการพัฒนาพลเมืองที ่ฉลาด รู ้เท่าทันข้อมูล และมีความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ โดยสุดท้ายเมื่อโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลพร้อมและพลเมืองดิจิทัลพรอ้ม
แล้ว เทคโนโลยีดิจิทัลจะเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกกลุ่มผ่านบริการดิจิทัลต่าง ๆ 

2. ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู ่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างมีแบบแผน และเป็น
ระบบจนพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์โดยลักษณะของบริการภาครัฐหรือบริการสาธารณะจะ
อยู่ในรูปแบบดิจิทัลท่ีขับเคล่ือนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ ซึ่งประชาชนทุกคนสามารถ
เข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจำกัดทางกายภาพ พื้นท่ี และภาษา และในระยะต่อไป รัฐบาลสามารถหลอม
รวม การทำงานของภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว ภาครัฐจะแปรเปลี่ยนไปเป็นผู้อำนวยความสะดวกใน
การสร้าง บริการสาธารณะโดยเอกชนและประชาชน เรียกว่า บริการระหว่างกัน (Peer to Peer) ตาม
หลักการออกแบบท่ีเป็นสากล (Universal Design) ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม การปกครอง/การบริหารบ้านเมืองและเสนอความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของภาครัฐ
ได้อย่างสมบูรณ์ อันเป็นการมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทำงานและการให้บริการภาครัฐ 
เพื่อให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการทำงานและขั้นตอนการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง  รวดเร็ว 
อำนวยความสะดวกให้ผู ้ใช้บริการ สร้างบริการของภาครัฐที่มีธรรมาภิบาล และสามารถให้บริการ 
ประชาชนแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลอัตโนมัติการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐที่ไม่
กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลและความมั่นคงของชาติผ่านการจัดเก็บ รวบรวม และแลกเปลี่ยนอย่างมี
มาตรฐาน ให้ความสำคัญกับการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูลรวมไปถึงการสร้าง
แพลตฟอร์มการให้บริการภาครัฐ เพื่อให้ภาคเอกชนหรือนักพัฒนาสามารถนำข้อมูลและบริการของภาครัฐ
ไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรม บริการ และสร้างรายได้ให้กับระบบเศรษฐกิจต่อไป 

3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ เพื่อรองรับการ
เป็นดิจิทัลไทยแลนด์เป็นการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  โครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัลท่ีสำคัญ ประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม และการแพร่
ภาพกระจายเสียงท่ีมีความทันสมัย มีคุณภาพ ขนาดเพียงพอ ครอบคลุมทุกพื้นท่ี และสามารถให้บริการได้
อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการติดต่อสื่อสาร การเชื่อมต่อ การแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ การค้าและ
พาณิชย์การบริการภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการใช้งานรูปแบบต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อ การสร้าง
ความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางสังคมของประเทศ รวมทั้งเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางด้าน
ดิจิทัลในอนาคต โดยโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลท่ีทันสมัยนี้ ประชาชน ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ได้ซึ่งการเข้าถึงบริการจะสามารถทำได้ทุกท่ี ทุกเวลา อย่างมีคุณภาพด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงท่ีรองรับ
ความต้องการ และราคาค่าบริการที่ต้องจ่ายจะต้องไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงบริการดิจิทัลอีกต่อไปใน
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อนาคตโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจะกลายเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเช่นเดียวกับ ถนน 
ไฟฟ้า ประปา ท่ีสามารถรองรับการเช่ือมต่อกับทุกสรรพส่ิง 

4. การสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยการสร้างมาตรฐาน กฎหมาย กฎระเบยีบ 
และกติกาท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากลท่ีเป็นพลังในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 
และสังคมดิจิทัลของประเทศ ตลอดจนการสร้างความมั่นคงปลอดภัย การสร้างความ เชื่อมั่น และการ
คุ้มครองสิทธิให้แก่ผู ้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส่วน เพื่อก่อให้เกิดการอำนวยความสะดวก ลด
อุปสรรค เพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ พร้อมกับสร้างแนวทางขับเคลื่อน
อย่างบูรณาการ เพื่อรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต เน้นการสร้างความมั่นคงปลอดภัย 
และความเช่ือมั่นในการทำธุรกรรม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการ ผู้ทำงาน และผู้ใช้บริการ ซึ่ง
ถือได้ว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลและเป็นบทบาทหน้าที่หลักของ
ภาครัฐในการอำนวยความสะดวกให้กับทุกภาคส่วน โดยภารกิจสำคัญยิ ่งยวดของยุทธศาสตร์นี ้จะ
ครอบคลุมเรื่องมาตรฐาน (Standard) การคุ้มครอง ความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy) การ
รักษาความมั่นคงปลอดภัย (Cybersecurity) 

9. ข้อเสนอแนะ  

แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทยถือว่ามาถูกทาง  เป็นการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ภาคธุรกิจ
สามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ พร้อมกับเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจน
วางรากฐานการแข่งขันเชิงธุรกิจรูปแบบใหม่ในระยะยาว ภายใต้การส่งเสริม เศรษฐกิจดิจิทัล จำเป็นต้องเร่ง
สร้างระบบนิเวศสำหรับธุรกิจดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการยกระดับและพัฒนา ขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคธุรกิจ ท่ีจะส่งผลต่อการขยายฐานเศรษฐกิจและอัตราการจ้างงานของประเทศไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต 
ดังนั้นการเร่งส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Economy Acceleration) โดยมุ่งเน้นการ
สร้างระบบนิเวศสำหรับธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Ecosystem) ควบคู่กับการพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัล และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงธุรกิจ และกระตุ้นให้ภาคเอกชนเกิดความ
ตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และปรับปรุง แนวทางการทำธุรกิจด้วยการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีศักยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) รวมถึงธุรกิจใหม่ 
(Startup) ในด้านเศรษฐกิจชุมชน เทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยเชื่อมโยงท้องถิ่นกับตลาดโลก สร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับสินค้าชุมชน เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึงท้ังประเทศ 
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การพัฒนาระบบ eHealth สู่การนำไปปฏิบัติในภาครัฐ 

eHealth Development for Government in Practice 

ภูมิ รัตจินดา* 
 Poom Ratchinda 

บทคัดย่อ 

 ในปัจจุบันระบบ eHealth มีความสำคัญต่อการสร้างคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะในด้านการเข้าถึง
ข้อมูลสุขภาพผ่านระบบสารสนเทศ ซึ่งในประเทศไทยมีการจัดการข้อมูลสุขภาพที่มี ความหลากหลาย
ซับซ้อนและไม่สามารถนำข้อมูลสุขภาพมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงไม่สามารถสร้างการเข้าถึงต่อ
ผู้รับบริการ ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์เทคโนโลยี eHealth ของไทยในปัจจุบัน
รวมถึงศักยภาพของประเทศไทยที่จะไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนา ผ่านการวิจัยเชิงคุณภาพที่มุ่งเน้นการ
วิเคราะห์จากงานวิจัย งานวิชาการ และแผนยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องในรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อ
หาแนวทางการพัฒนาระบบ eHealth และนำไปสู่การปฏิบัติในภาครัฐ  

ผลการวิจัยพบว่า ระบบ eHealth จะต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ (ICT) ท่ีสามารถ
สร้างการเช่ือมโยงระหว่างผู้ให้บริการและประชาชนเพื่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงการกระจายอำนาจ 
(Decentralization) ผ่านเทคโนโลยีอย่าง Blockchain เพื่อให้เกิดการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คำสำคัญ: เทคโนโลยี, ระบบสารสนเทศ, แผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ 
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Abstract 

  eHealth Technology is a part of healthcare development for the well-being purpose 
by accessing information and communications technology (ICT) to acknowledge data and 
information. Thailand is facing the problem about the complex of health information that 
cannot use efficiently, plus information accessing problem. This research aims to study and 
analyze about eHealth Technology in Thailand to find out the action plan by using 
qualitative research and content analysis method from related academic research, policy, 
and strategy plan to develop and practice in the government sector. The result from the 
research showed that eHealth system should have to develop in ICT technology which 
connects between provider and user. And can be also sharing data access as decentralized 
system with blockchain technology to create an effective use. 

  The result from the research showed that eHealth system should be developed by 
ICT development which creates the connection between provider and user. eHealth system 
can be decentralized by blockchain technology to create inclusive access in every sectors. 

 Keywords: eHealth Technology, ICT, strategy plan,  
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1. บทนำ 

 ในปัจจุบันความหมายและนิยามของ eHealth มีความหลากหลายยังไม่ชัดเจน โดย eHealth 
นับเป็นเครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการดูแลและให้บริการด้านสุขภาพ 
เพื่อที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานในระบบการบริการสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ (กระทรวงสาธารณสขุ , 
2560) การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยจัดการจึงมีความสำคัญมาก เนื่องด้วยในโลกปัจจุบันได้เข้า
สู่ยุคดิจิทัลส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้การศึกษาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการบริหารจัดการ eHealth หรือระบบการให้บริการด้านสุขภาพจึงมีความจำเป็นท่ีจะต้องพัฒนา 
ไม่ว่าจะเป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ICT) ระบบการติดตามข้อมูลสุขภาพ (Health Information 
System: HIS) ไปจนถึง ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ (Health Information Exchange: HIE) ในการ
บริหารจัดการ ซึ่งในงานวิจัยชิ้นนี้จะเป็นการศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่กล่าวมาเพื่อนำมาประยุกต์
และพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ eHealth ในประเทศ 

 จากกล่าวมานั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา การพัฒนาระบบ eHealth สู่การนำไปปฏิบัติใน
ภาครัฐ 

2. วัตถุประสงค ์ 

1. เพื่อศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรม eHealth ท่ีมีอยู่ในประเทศไทย 
2. เพื่อศึกษาแนวทางของประเทศไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม eHealth 
3. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม eHealth ในประเทศไทย 

3. คำถามการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ต้ังคำถามการวิจัยไว้ 2 ข้อ ดังนี้ 
1. มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม eHealth อะไรบ้านในปัจจุบันที่สามารถนำมาเปรียบเทียบและ

ประยุกต์ใช้กับประเทศไทย และ  
2. ประเทศไทยสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ได้อย่างไรบ้าง 
 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

 1. ทราบถึงโครงสร้างระบบของเทคโนโลยีและนวัตกรรม eHealth ในประเทศไทย 
2. สามารถนำโครงสร้างระบบ eHealth และเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ศึกษามาประยุกต์ปรับใชเ้พื่อ

นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในภาครัฐของไทย 

5. ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ภายใต้กรอบแนวคิด เทคโนโลยี eHealth มีส่วนสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงและสามารถ
พัฒนาศักยภาพเทคโนโลยี eHealth ในประเทศไทย โดยเทคโนโลยี eHealth ที่สามารถนำมาประยุกตใ์ช้
ประกอบด ้วย Technology (ICT), Electronic Medical Record (EMR), Electronic Health Record 
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(HER), Information and Communication ระบบการส่งต่อผู ้ป่วย (eReferral) และการติดตามการ
ป้องกัน (Preventive Care) 

ICT (Information and Communications Technology) มีความสำคัญอย่างมาก Madis Tiik 
and Indrek Ait (2016) กล่าวว่ามีความสำคัญในเรื่องของการนำมาจัดการ eHealth เนื่องจากการจัดการ
ดูแลเรื ่องสุขภาพมีความซับซ้อนและมีข้อมูลทางการแพทย์ที ่เฉพาะเจาะจง ทำให้โรงพยาบาลและ
สถานพยาบาลต่าง ๆ ต้องมีเครื่องมือจัดการสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ระบบ ICT เป็นส่วนสำคัญในการ
สร้างและให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางการแพทย์ โดยท่ีควรมีความเท่าทันต่อเวลา ความเกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูล
ท่ีได้จาก ICT หรือระบบสารสนเทศดังกล่าวถือเป็นเครื่องมือท่ีลดความซับซ้อนทางและสร้างความยั่งยืนใน
ด้านการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างองค์กรเพื่อสนองความต้องการข้อมูลทางการแพทย์ อีกท้ังเครื่องมือ ICT 
มีบทบาทสำคัญต่อการใช้ในทางการแพทย์นั ้น คือ EMR (Electronic Medical Record) และ EHR 
(Electronic Health Record) 

Joseph Tan (2005) ได้อธิบายความสำคัญและหลักการทำงานของ EMR (Electronic Medical 
Record) ว่าสามารถจัดเก็บข้อมูลทางการแพทย์ของผู้ป่วยไว้ระบบออนไลน์ โดยที่มีการระบุข้อมูลต่าง ๆ 
ชัดเจน ประกอบไปด้วย ข้อมูลการฉีดวัคซีน ข้อมูลนัดหมายพบแพทย์ ผลลัพธ์หลังการตรวจ ประวัติการ
วินิจฉัยโรค อาการแพ้ต่าง ๆ ทางกายภาพ รวมไปถึงข้อมูลแพ้ยาของผู้ป่วย โดยท่ีระบบ EMR นี้จะเป็นการ
ทำงานผ่านบนอินเทอร์เน็ต ใช้ต้นทุนต่ำแต่สร้างการเชื่อมโยงได้ทั ้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึง
สำนักงานแพทย์หรือสถานพยาบาลต่าง ๆ รวมไปถึงห้องพักและบ้านผู้ป่วย นอกจากนี้ระบบ EMR ยังมี
ประโยชน์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในด้านของการสร้างฐานข้อมูลโดยผู้มีส่วนร่วม (e-consumers as 
well as e-providers) กล่าวคือผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการสร้างประวัติและข้อมูลทางการแพทย์ของตนเองเพื่อ
เป็นฐานข้อมูล 

ในส่วนของระบบ EHR (Electronic Health Record) Aboul Ella Hassanien, Nilanjan Dey 
and Surekha Borra (2018) อธิบายว่าเป็นระบบท่ีจัดเก็บคลังข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยมีความ
หลากหลายทางข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร สัญญาณ
ข้อมูล รูปภาพ และรวมไปถึงข้อมูลที่มีลักษณะเฉพาะแบบ 3 มิติ โดยระบบ EHR ดังกล่าว ได้สร้าง
มาตรฐานประวัติข้อมูลทางการแพทย์ท่ีไม่เพียงแต่การเป็นคลังข้อมูลท่ัวไป แต่ยังรวมไปถึงข้อมูลประชากร 
ผลการทดลองและผลการตรวจต่าง ๆ ไปจนถึงชุดภาพข้อมูล ซึ ่งเมื่ อใช้ระบบ EHR ควบคู่กับ EMR จะ
สามารถช่วยให้เกิดสื่อสารระหว่างองค์กร สถาบันหรือสถานพยาบาลที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างการพัฒนาและ
ประสิทธิภาพการทำงาน  

ด้าน eReferral ที่เป็นปัจจัยสำคัญของระบบ ICT จากการอธิบายของ Azamar-Alonso, Costa, 
Huebner, and Tarride (2019 , p. 326 ) ระบบส ่ งต ่อผ ู ้ป ่ วย (Electronic Referral: eReferral) ถูก
ออกแบบมาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดระยะเวลารอดำเนินการและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน โดย 
eReferral เป็นระบบการส่งต่อผู้ป่วยผ่านการส่งต่อข้อมูลข้ามโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเพื่อทราบถึง
รายละเอียดข้อมูลการรักษาและสามารถนำมาวางแผนการดูแลรักษาต่อ ซึ่งวิธีนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้าน
เวลาและทรัพยากรเนื่องจากเป็นการทำงานาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งทในปัจจุบัน ประเทศไทย



447 
 

 
 

เริ่มมีการใช้ระบบ eReferral โดยมาจากระบบ e-Refer ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปช.) 
ท่ีได้ทำร่วมกับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และคลินิกในเครือ 27 แห่งมาเป็นระยะเวลา 5 ปี (มูลนิธิ
สาธารณสุขแห่งชาติ, 2563) ซึ่งมีมาตรฐานทางข้อมูลสุขภาพผู้ป่วยเพื่อใช้ในการรับ-ส่งข้อมูล 

ทั้งนี้ ในระบบ ICT ยังมีปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ การติดตามการป้องกัน (Preventive 
Care) ซึ่งเป็นระบบควบคุมและป้องกันพฤติกรรมของผู้ป่วย โดยท่ีการติดตามป้องกันนี้นั้นสามารถเกิดขึ้น
ได้ผ่านระบบ eHealth ซึ่งนับได้ว่า eHealth เป็น “จุดตัด” ของสารสนเทศทางการแพทย์ สาธารณสุข 
และภาคธุรกิจ (Carey et al., 2015) ในการนำมาใช้ร่วมกับการติดตามป้องกัน ในขณะเดียวกัน การที่จะ
ได้ระบบ Preventive Care ที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แพทย์ได้รับ
ข้อมูลอย่างถูกต้องและนำไปใช้ได้ ซึ่งจะนำไปสู่การปรับพฤติกรรม ลดปัจจัยท่ีทำให้เกิดโรค อีกท้ังยังสร้าง
ความตระหนักต่อการดูแลสุขภาพในระยะยาว 

ในส่วนของศักยภาพเทคโนโลยีในประเทศไทยก็มีส่วนสำคัญเพื่อที่จะผลักดันให้เกิดคุณภาพด้าน
การให้บริการด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะการให้บริการด้านสุขภาพ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการสร้างประสิทธิภาพ 
ไม่ว่าจะเป็น เครื่องมือทางการแพทย์ ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ไปจนถึงโครงสร้าง
ระบบ eHealth ในปัจจุบันล้วนมีผลต่อการพัฒนาและก่อให้เกิด eHealth ท่ีสามารถนำมาปฏิบัติได้จริง  

ด้านศักยภาพเครื่องมือทางการแพทย์นับว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนา ประเทศไทยนับเป็น
ประเทศท่ีนำเข้าและส่งออกเครื่องมือแพทย์รายใหญ่ในภูมิภาคอาเซียน (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ, 2560) และเนื่องด้วยการเป็นศูนย์กลางสุขภาพของโลก ทำให้เกิดการนำเข้าและ
ส่งออกเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อรองรับกับความต้องการมากขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ประเทศไทยจะเป็น
แหล่งที่มีผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์อยู่จำนวนมาก แต่วัสดุอุปกรณ์การแพทย์ที่ผลิตขึ้นมาส่วนใหญ่
นั้นใช้เทคโนโลยีผลิตที่ไม่ซับซ้อน อาทิ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโลหะ (เตียงคนไข้ เตียงผ่าตัด) กลุ่มชุด
เครื่องแต่งกายสำหรับการปฏิบัติการทางการแพทย์ ไปจนถึงกลุ่มวัสดุอุปกรณ์สิ ้นเปลืองต่าง ๆ (สำลี 
ผ้าพันแผล เข็มฉีดยา) ในขณะที่วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีระดับกลางจะเป็นในส่วนของ 
เครื่องรังสีเอกซ์ เครื่องวัดความดัน เป็นต้น และในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนั้น ประเทศ
ไทยจำเป็นต้องทำการนำเข้าจากต่างประเทศ เนื่องด้วยข้อจำกัดทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ และ
จากภาพรวมศักยภาพด้านเครื่องมือทางการแพทย์ของไทย จะเห็นว่ามีศักยภาพสูงในด้านการผลิตเครื่องมือ
ทางการแพทย์ท่ัวไปที่ใช้เทคโนโลยีในระดับที่ไม่ซับซ้อนถึงระดับกลาง ในขณะที่เครื่องมือทางการแพทยท่ี์
ต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูงนั้น ประเทศไทยยังต้องทำการนำเข้าดังท่ีกล่าวมาเพื่อตอบสนองกับความต้องการ
เฉพาะ 

ในส่วนของศักยภาพด้านฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ประเทศไทย จะเห็นว่ายังต้องพึ่งพาการนำเข้า
เนื่องจากยังมีข้อจำกัดด้านความซับซ้อนทางเทคโนโลยีในการผลิต จากรายงานข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข 
ปี 2562 พบว่า ในประเทศไทยมีจำนวนฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ที ่ม ีความสำคัญต่อทางการแพทย์ 
ประกอบด้วย เครื่องมือรักษาด้วยรังสีแกมม่า (Gamma Knife), เครื่องตรวจอวัยวะด้วยสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้า MRI (Magnetic Resonance Imaging), เครื ่องสลายนิ ่ว (ESWL), เครื ่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วย
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เคร ื ่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร ์ (CT Scan), เคร ื ่องอ ัลตร ้าซาวด์ (Ultrasound), และ เคร ื ่องล้างไต 
(Hemodialysis) ไม่นับรวมถึงรถพยาบาล (Ambulance) 

ด้านศักยภาพซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ในแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับท่ี 6 ปีงบประมาณ 2560-2564 
มีแผนส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนไทย ซึ่งแผนส่งเสริมสุขภาพดังกล่าวมุ่ งเน้นวิจัยไปในกลุ่ม
ซอฟต์แวร์เป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น (1) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยโดยอาศัยข้อมูล Online และ 
Mobile App. ด ้านส ุขภาพ (2 )  เทคโนโลย ี เ พ ื ่ อช ่ วยผ ู ้ ส ู งอาย ุ  (Assistive/Independent Living 
Technology) (3) การพัฒนาเทคโนโลยี ICT เพื่อสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต (4) การสร้างระบบเฝ้าระวัง
และติดตามโรคเพื่อพัฒนายา วัคซีน และสมุนไพร (5) การพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์ผ่านการประยุกต์
เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ผ่านระบบ IT อาทิ การบูรณาการทางข้อมูล (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ, 2560)  

ในการพัฒนาศักยภาพด้านซอฟต์แวร์ในประเทศไทยนั้นมีความเป็นไปได้หากได้รับความร่วมมือ
จากสถาบันวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องการทางการแพทย์ ซึ่งไม่เพียงแต่ NECTEC แต่ยังรวมไปถึงศูนย์วิจัยและ
พัฒนาอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง เช่น ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ที ่จะช่วยสร้างขีด
ความสามารถด้านเทคโนโลยีวัสดุที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับซอฟต์แวร์ และรวมไปถึงสถาบันวิจัยอื่น ๆ 
ภายในประเทศท่ีมีความสามารถในการพัฒนาโดยเฉพาะด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างระบบ eHealth กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ 
(eHealth Strategy) กระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 – 2569) แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข 
ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งหวังให้กระทรวง 
สาธารณสุขเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข หรือ Health 4.0 (กระทรวงสาธารณสุข, 2560) อีกท้ัง 
ศักยภาพทางโครงสร้าง eHealth ท่ีมีความสำคัญต่อการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพนั้น มีอยู่ 8 องค์ประกอบ
ด้วยกัน ประกอบไปด้วย 1. eHealth Foundations 2. Legal Frameworks for eHealth 3. Telehealth 
4 .  Electronic Health Records 5 .  Use of eLearning in health sciences 6 .  mHealth 7 .  Social 
Media และ 8. Big Data ซึ่งองค์ประกอบท่ีกล่าวมา จะทำให้ระบบ eHealth มีประสิทธิภาพและเช่ือมโยง
กับทุกภาคส่วนที ่เกี ่ยวข้อง โดยหากดำเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์ดังกล่าว จะนำไปสู ่การเป็ น 
Leadership ระบบ eHealth ในภูมิภาคเอเชีย 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง จะต้องมีการนำนโยบายไปปรับใช้และปฏิบัติ 
เนื่องด้วยนิยามคำว่า “นโยบาย” มีความคลุมเครือท่ีสามารถตีความไปใช้ได้ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะ
เป็น หลักการปฏิบัติ แผนงานปฏิบัติ หรือ แผนโต้แย้งเพื่อนำไปปรับปรุง ซึ ่งในด้านของการนำระบบ 
eHealth ไปปรับใช้ในนโยบายจะพบว่า นโยบายระบบ eHealth สามารถแฝงไปกับนโยบายในส่วนต่าง ๆ 
ได้ ท้ังในแผนนโยบาย e-government สวัสดิการสังคม ไปจนถึงนโยบายด้านสาธารณสุข (Mars & Scott, 
2010) โดยในส่วนของระบบ eHealth ดังกล่าวนี้จะเห็นได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกันในหลายภาคส่วนที่ไม่
เพียงแต่ภาคสาธารณสุขแต่ยังรวมไปถึงหน่วยงานรัฐบาลต่าง ๆ ท่ีมีความเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานท่ี
มีบทบาทวิจัยและพัฒนา หน่วยงานสารสนเทศ ( ICT) ไปจนถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
นโยบาย 
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6. วิธีการศึกษา 
การศึกษาเรื ่อง การพัฒนาระบบ eHealth สู่การนำไปปฏิบัติในภาครัฐ เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) ซึ่งมีการเก็บข้อมูลผ่านงานวิจัย แผนยุทธศาสตร์ มาทำการวิเคราะห์ (Content 
Analysis) โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย (1) ระบบสารสนเทศ (ICT) ทางการแพทย์ของประเทศ
ไทยในปัจจุบัน (2) แนวทางการพัฒนาระบบ eHealth และ (3) ปัญหา อุปสรรค และความท้าทายต่อการ
พัฒนาระบบ eHealth 

 
7. ข้อมูลและการวิเคราะห์ 
 ในภาพใหญ่ของระบบสารสนเทศ (ICT) ท่ีใช้เพื่อทางการแพทย์ในประเทศไทยจะอยู่ในรูปแบบของ
ระบบ HIE (Health Information Exchange) เป็นกลไกสำคัญ โดยท่ีมีระบบ EMR (Electronic Medical 
Record) และ EHR (Electronic Health Record) เป็นช่วยขับเคลื่อน ทั้งในภาครัฐและเอกชน อย่างไรก็
ตามระบบ EMR และ EHR ที่ใช้อยู่ในระบบโรงพยาบาลในปัจจุบันนั้นยังไม่สามารถบอกได้อย่างชัดเจนว่า 
โรงพยาบาลนำศักยภาพของระบบดังกล่าว โดยเฉพาะ EHR มาใช้ได้เต็มศักยภาพหรือไม่ (Panyowat, 
2018) ซึ่งเมื่อมองถึงระบบ HIE (Health Information Exchange) ที่ Trecon Website (n.d.) ได้อ้างถึง 
บุญชัย (2560) ว่าระบบ EMR ใช้ได้เพียงแต่ภายในโรงพยาบาลหรือองค์กรเดียว โดยไม่สามารถนำข้อมูลมา
ใช้แลกเปล่ียนหรือเช่ือมต่อระหว่างองค์กรอื่น ๆ ได้ ในขณะเดียวกัน ระบบ EHR จะเป็นข้อมูลสุขภาพท่ีต้อง
มีมาตรฐานเช่ือมโยงกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น ๆ นั้น ทำให้เห็นภาพชัดเจนได้ว่าประเทศไทยยังไม่มีการ
นำระบบ EHR มาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

ส่วนในด้านของเครื่องมือท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ ICT ในปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้ระบบ Smart 
Hospital ท่ีช่วยจัดการข้อมูลและการบริการภายในโรงพยาบาลเพื่อลดขั้นตอนการปฎิบัติ อีกท้ักลไกสำคัญ
ในการสร้างฐานข้อมูลการจัดการ และตัวชี้วัดต่าง ๆ ประกอบด้วย (1) ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  (Smart 
Place) (2) ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ (Smart Tools) (3) ด้านบริหาร
จัดการกระบวนงานที่มีประสิทธิภาพ (Smart Service) (4) ด้านการจัดการตอบสนองการบริหาร (Smart 
Outcome) และ (5) ด้านการสร้างมาตรฐานการจัดการและการป้องกันความเสี่ยง (Smart Hospital) 
(กองบริหารการสาธารณสุข, 2563) โดยจากระบบ Smart Hospital ท่ีกล่าวมานี้ แต่ละโรงพยาบาลมีการ
ใช้ระบบปฏิบัติการ OS (Operation System) ในการบริหารจัดการ ICT ท่ีแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็น
ระบบ HOSxP, ระบบคลินิกหมอครอบครัว PCC (Primary Care Cluster), ระบบ HospitalOS, ระบบ 
JHOS, ระบบ PMK, ระบบ SSB ไปจนถ ึ งระบบสารสนเทศเพ ื ่อการจ ัดการ MIS (Management 
Information System) ซึ ่งแต่ระบบการใช้ขึ ้นอยู ่ก ับโรงพยาบาลในสังกัดว่ามีการจัดการข้อมูลทาง
การแพทย์ในลักษณะใด 

อย่างไรก็ดีระบบ Smart Hospital ดังกล่าวสามารถใช้ได้เพียงในโรงพยาบาลภาครัฐ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า ระบบ Smart Hospital ดังกล่าวยังไม่สามารถสร้างการเข้าถึง
หรือเช่ือมโยงกับโรงพยาบาลสังกัดอื่น ๆ ตลอดจนภาคเอกชน 
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ภาทที่ 1 ระบบรายงาน Smart Hospital รายโรงพยาบาล (กองบริหารการสาธารณสุข, 2563) 

จากภาพที่ 1 จะเห็นได้ว่า แต่ละรายโรงพยาบาลมีการใช้ระบบปฏิบัติการเพื่อการจัดการ ICT ท่ี
แตกต่างกันออกไป โดยระบบ Smart Hospital ดังกล่าวนี้จะใช้เป็นตัวชี้วัดและรายงานผลของศักยภาพ
ระบบ ICT ในแต่ละด้านของแต่ละโรงพยาบาลที่อยู่ในสังกัด อย่างไรก็ดี จากที่ได้กล่าวไปในข้างต้น ระบบ 
Smart Hospital ยังคงใช้ได้แค่ในโรงพยาบาลภาครัฐ ในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข  

ท้ังนี้ ภาพรวม ICT ของกระทรวงสาธารณสุข ไม่เพียงแต่การมีเครื่องมือ ICT ท่ีกล่าวมา แต่ยังมีใน
ส่วนของระบบ eHealth ท่ีเข้ามาเกี่ยวข้องโดยมีแผนการพัฒนาในยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.  2560-2569 โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาระบบ eHealth ให้มีการกระจาย
ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ ICT ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงโดยเฉพาะข้อมูลสุขภาพ 
 นอกจากนี้ ในด้านของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ก็มีส่วนร่วม
ในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบ ICT และ eHealth ให้มีประสิทธิภาพ 
ซึ่งจะมุ่งเน้นไปในด้านการสร้างกลยุทธ์ในเชิงปฏิบัติโดยเฉพาะด้านการสร้างความร่วมมือ ซึ่งแผนการพัฒนา
ท่ีมีบทบาทต่อการนำไปสู่การพัฒนาระบบ ICT และ eHealth จะอยู่ในส่วนของ แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับ
ท่ี 6 ปีงบประมาณ 2560-2564 จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ในส่วน
ของแนวทางการพัฒนาระบบ eHealth จากการศึกษาสถานการณ์ระบบสารสนเทศ (ICT) ทางการแพทย์
ของประเทศไทยในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า หน่วยงานท่ีมีแนวทางการพัฒนาประกอบด้วย 2 หน่วยงานหลัก ๆ 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 – 2569 และ แผนกล
ยุทธ์ สวทช. ฉบับท่ี 6 ปีงบประมาณ 2560-2564 

 ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 - 2569 มีแนวทาง
พัฒนา eHealth โดยแบ่งเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วย (1) การจัดตั้งองค์กร (2) การพัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสร้าง (3) การสร้างมาตรฐานระบบข้อมูลสารสนเทศ (4) การพัฒนานวัตกรรม (5) การผลักดัน
การใช้กฎหมายด้าน eHealth และ (6) การพัฒนาทุนมนุษย์ (กระทรวงสาธารณสุข, 2560) ซึ่งในแต่ละ
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ยุทธศาสตร์ได้เรียงลำดับเป็นขั้นตอนตั้งแต่การจัดโครงสร้างระบบไปจนถึงการพัฒนาในระยะยาว จาก
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว จะเห็นว่ากระทรวงสาธารณสุขมุ่งเน้นในการสร้างแผนงาน (Roadmap) จากการ
วิเคราะห์ปัจจัยหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น สภาพแวดล้อม ปัญหาของเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนพัฒนา
สุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ไปจนถึงการทำ SWOT Analysis เพื่อให้ได้แผนยุทธศาสตร์ที่สามารถนำไปสู่
การปฏิบัติให้สอดคล้องต่อการพัฒนาระบบ eHealth  

 จากการวิเคราะห์แผนภาพจะเห็นได้ว่า ยุทธศาสตร์เทคโนโลยี สารสนเทศสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข ให้ความสำคัญต่อการวางแผนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาระบบ eHealth โดยมีต้ังแต่ การกำกับดูแล (Governance), การวาง
ฐานราก (Foundations), การแก้ปัญหา (eHealth Solutions), และ การเปลี่ยนแปลงและยอมรับการ
นำไปใช้ (Change and Adoption) (กระทรวงสาธารณสุข, 2560) นอกจากนี้จากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์
ดังกล่าวยังทำให้เห็นถึงการพัฒนาเป็น 4 ขั้นตอนใหญ่ ๆ เริ่มต้ังแต่ขั้นตอนการวางรากฐาน (Foundation), 
การมีส่วนร่วม (Inclusion), การขับเคลื่อนนวัตกรรม (Innovation) และ การเป็นผู้นำในระบบ eHealth 
(Leadership) โดยจากยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามีลักษณะแผนภาพรวมซึ่งจะต้องทำการวิเคราะห์กล
ยุทธ์อื่น ๆ ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
 ในส่วนของแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับท่ี 6 ปีงบประมาณ 2560-2564 จะมุ่งเน้นไปในด้านการสร้าง
กลยุทธ์ในเชิงปฏิบัติ โดยแผนกลยุทธ์ที่มาจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
นั้นมีลักษณะการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านอุตสาหกรรม ด้านการเกษตรและ
อาหาร ด้านพลังงานและสิ ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรชีวภาพ ไปจนถึงด้านสุขภาพและการแพทย์              
จากการศึกษาแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ 6 ปีงบประมาณ 2560-2564 ทำให้เห็นว่า ได้มีการวางกลยทุธ์
เพื่อไปสู่เป้าหมายได้ออกเป็น 5 กลยุทธ์สำคัญ โดยแต่ละกลยุทธ์มีคำสำคัญที่นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อการ
พัฒนาดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 วิเคราะห์กลยุทธ์สำคัญของ สวทช. ฉบับท่ี 6 ปีงบประมาณ 2560-2564 
ที่มา: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2559: 10 
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กลยุทธ์สำคัญของ สวทช. มีลักษณะมุ่งเน้นไปในการสร้างความร่วมมือจากภาครัฐและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ จะเห็นว่า กลยุทธ์ของ สวทช. เป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นให้เกิดก าร
สร้างความร่วมมือการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีท่ีมีส่วนสำคัญต่อการขับเคล่ือนและพัฒนา
ระบบ eHealth  

 จากการศึกษาแผนการพัฒนา จะเห็นว่า การพัฒนาระบบ eHealth จะต้องอาศัยปัจจัยทาง
เทคโนโลยีอย่างมีนัยยะสำคัญ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในระบบสารสนเทศ และ eHealth จะต้องมีระบบการติดตาม
ข้อมูลสุขภาพ (Health Information System: HIS) กลไกสำคัญในการเก็บข้อมูลภายในหน่วยงานและ
องค์กร นอกจากนี้เพื่อที่จะสร้างโครงสร้างระบบ eHealth ที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาจะต้องมุ่งเน้นถึงการว่างรากฐานคลังข้อมูล (Big Data) โดยเฉพาะใน
ส่วนของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 ในส่วนการประยุกต์แผนเพื่อนำไปสู่การพัฒนานั้น เมื่อมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ eHealth ใน
ด้าน HIS พร้อมองค์ประกอบหลักแล้ว เพื่อท่ีจะแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงและการแลกเปล่ียนข้อมูล 
จะต้องมุ่งเน้นการพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการแพทย์ (Health Information Exchange: 
HIE) เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างประสิทธิภาพและการใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ ท้ังนี้ระบบ HIE จะช่วยสนับสนุนให้
ทุกภาคส่วนสามารถเช่ือมต่อข้อมูลถึงกันในระดับระหว่างหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 การประยุกต์แผนเพื่อพัฒนาระบบ eHealth 

จากภาพที่ 3 ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการแพทย์ (Health Information Exchange: HIE) 
จะช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานหรือองค์กรเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์ และเสริมสร้างการทำคลังข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อที่จะผลักดันให้ระบบ eHealth มี
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ข้อมูลและเป็นระบบสารสนเทศสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ โดยในส่วนของโรงพยาบาล (Hospital Sector) 
จะมีคลังข้อมูลสำคัญที ่เกี ่ยวกับผู ้ป่วย (EHR, EMR, และ eReferral) ทำให้มีข้อมูลที ่สามารถนำมา
แลกเปลี ่ยนในระบบ HIE ในขณะเดียวกัน ในภาคส่วนของผู ้เช ี ่ยวชาญ (Specialists), เภสัชกรรม 
(Pharmacy), สถาบันทดลองวิจัย (Labs), และ สถาบันที่ให้บริการสุขภาพของภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง (Public 
Health Department) จะมีข้อมูลด้าน HER และ HIS ของตนเองที่สามารถนำมาสร้างคลังข้อมูลในระบบ 
HIE ได้เช่นกัน ทั้งนี้เมื่อระบบ HIE สามารถเป็นแหล่งคลังข้อมูลขนาดใหญ่แล้ว จะสามารถเชื่อมโยงกับ
ระบบสารสนเทศ (ICT) เพื่อที่จะเป็นกลไกในการสร้างข้อมูลการสื่อสารและการติดตามการป้องกัน 
(Preventive Care) ท่ีสามารถควบคุมและดูแลพฤติกรรมผู้ป่วยผ่านข้อมูลท่ีมีความแม่นยำ 

 ทั้งนี้จากการศึกษายุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 – 
2569 จะพบว่า ยุทธศาสตร์ท่ี 2, 3 และ 4 เป็นส่วนสำคัญอย่างมีนัยยะสำคัญในการขับเคล่ือน ไม่ว่าจะเป็น
การวางรากฐานโครงสร้างให้เป็นระบบ (สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศและ eHealth) การสร้างมาตรฐาน
ท่ีมุ่งเน้นให้สามารถแลกเปล่ียนข้อมูลได้ รวมไปถึงการต่อยอดวิจัยและพัฒนาระบบตามลำดับ  

 ในด้านของกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ 6 ปีงบประมาณ 2560-2564 กลยุทธ์ที่มีบทบาทสำคัญต่อการ
พัฒนาจะอยู่ในส่วนของกลยุทธ์ที่ 3, 4 และ 5 ท่ีมุ่งเน้นการออกแบบพัฒนา การสนับสนุนสร้างกลไกร่วมมือ
กับภาครัฐ และการปรับกระบวนการให้สอดคล้องกับนโยบายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ 

จากการวิเคราะห์แผนและการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาระบบ eHealth ดังกล่าวจะเห็นว่า เทคโนโลยี 
eHealth สามารถขับเคลื่อนได้เมื ่อมีการสร้างโครงสร้างร่วมกันจากด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรากฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ศักยภาพเทคโนโลยีท้ังฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในไทย ไปจนถึงแผนยุทธศาสตร์
ท่ีใช้ขับเคล่ือน โดยส่ิงท่ีไม่สามารถขาดได้ในโครงสร้างเพื่อการพัฒนาได้แก่ (1) ระบบ HIE ท่ีเป็นคลังข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล ในแต่ละหน่วยงาน (2) ระบบติดตามข้อมูลสุขภาพ HIS 
ท่ีสามารถนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ HIE ใช้พัฒนาระบบสารสนเทศ (ICT) และ (3) โครงสร้างระบบ eHealth ท่ี
ได้รับการวิจัยและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 

ในด้านของปัญหา อุปสรรค และความท้าทายต่อการพัฒนาระบบ eHealth จากการศึกษา
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติพบว่า ระบบข้อมูลข่าวสารและงานวิจัยด้านสุขภาพยังมีไม่เพียงพอและยังไม่
สามารถใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งประชาชนยังมีความรู้ไม่มากพอเกี่ ยวกับข้อมูลสุขภาพ (Health 
Literacy) จากสถานการณ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าทรัพยากรทางด้านความรู้ทางการแพทย์และข้อมู ลด้าน
สุขภาพยังไม่เพียงพอต่อการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในระบบ eHealth ท้ังในด้านหน่วยงานและประชาชน  

กระทรวงสาธารณสุข (2560) ได้กล่าวถึงสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาท่ีรายงานการศึกษาเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศสุขภาพของไทยที่มีหลายระบบ เป็นในรูปแบบการบริหารจัดการ และเป็น ระบบเบิก
ค่าใช้จ่ายพยาบาล ในขณะท่ีระบบสารสนเทศสุขภาพท่ีตอบสนองผู้ใช้บริการยังมีน้อยท้ังในด้านผู้ให้บริการ
และประชาชน นอกจากนี้ระบบสารสนเทศสุขภาพไม่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ ซึ่งทำให้ไม่สามารถ
นำข้อมูลมาใช้ได้อย่างประสิทธิภาพ  
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นอกจากนี ้สถานการณ์ในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาในด้านของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เนื่องจากประเทศไทยมีส่วนแบ่งตลาดอุตสาหกรรมระบบสารสนเทศน้อย ผู้ประกอบการใน
ประเทศมีขนาดเล็กส่วนใหญ่ทำให้ต้องพึ่งพาการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศมากกว่าการส่งออก จาก
ปัญหาดังกล่าวทำให้เห็นถึงการขาดแคลนทรัพยากรในการพัฒนาระบบ eHealth อีกทั้งการกระจุกตัวใน
การเข้าถึงเทคโนโลยีท่ีมีแต่เฉพาะในเขตเมืองใหญ่  

จากปัญหาและอุปสรรคในด้านข้อมูลที่ไม่เพียงพอต่อการนำมาใช้ประโยชน์ ระบบจัดการข้อมูล
สุขภาพหลากหลายซับซ้อนที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ และการกระจุกตัวในการเข้าถึง ทำให้การวาง
ระบบพัฒนา eHealth มีความท้าทายมากขึ้น ซึ่งอาจต้องมีการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้เกิดการพัฒนาระบบสารสนเทศ eHealth ท่ีมีประสิทธิภาพและใช้ได้จริง 

8. สรุปผลวิจัย  
 วัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี ้ คือการศึกษาศึกษาเทคโนโลยี นวัตกรรม  แนวทางการพัฒนา 
รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบ eHealth ในประเทศไทย โดยมีวิธีวิจัยในรูปแบบเชิงคุณภาพ 
และวิเคราะห์ข้อมูล (Content Analysis) เพื่อสร้างแผนพัฒนาระบบ eHealth โดยสามารถสรุปผลวิจัย
และข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 

จากการวิจัยและวิเคราะห์แผนพัฒนา eHealth จะเห็นได้ว่าการที ่จะมีระบบ eHealth ที ่มี
ประสิทธิภาพได้นั้น จะต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ (ICT) ที่สามารถสร้างการเชื่อมโยง
ระหว่างผู้ให้บริการและประชาชนเพื่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูล อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์
จะพบว่าเป็นแนวทางการพัฒนาแบบรวมศูนย์กลางเพียงระหว่างหน่วยงานที ่มีความเก ี ่ยวข้อง 
(Centralization) โดยยังไม่เห็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนในแง่ของการเข้าถึงข้อมูล 
กล่าวคือ จากการวิเคราะห์และประยุกต์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาจากบทที่ 4 เป็นการพัฒนาระบบ eHealth 
ในลักษณะของรวมศูนย์ภายใต้ระบบ HIE ที่มีเพียงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
หน่วยงานต่าง ๆ ในขณะท่ีประชาชนหรือผู้รับบริการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างจำกัด 

9. ข้อเสนอแนะ   
 ดังนั้นจากงานวิจัยชิ้นนี้ที่แสดงให้เห็นถึงการประยุกต์แผนและพัฒนาในกรอบของนโยบายจาก
ภาครัฐและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งเมื่อมองมิติของระบบสารสนเทศใน eHealth แล้ว จะเห็นว่ายังไม่เห็น
การมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในงานวิจัยชิ้นนี้ท่ีจะนำไปต่อยอดการพัฒนาระบบ 
eHealth ได้ คือ การประยุกต์เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) มาใช้เพื่อกระจายอำนาจการเข้าถึงข้อมูล
สุขภาพให้กับประชาชนอย่างท่ัวถึง อีกท้ังจะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างคลังข้อมูลท่ีมีประโยชน์ 
โดยการทำงานของบล็อกเชนมีลักษณะเป็นการกระจายข้อมูลฉบับเดียวกันให้กับผู้ที่อยู่ในระบบ ซึ่งแม้ว่า
ระบบ HIE จะมีส่วนช่วยในการสร้างกลไกการกระจายข้อมูล แต่ข้อสังเกตท่ีเป็นประโยชน์เฉพาะของบล็อก
เชนคือการกระจายอำนาจให้เข้าถึงข้อมูลและทำงานร่วมกัน ซึ่งไม่เพียงสร้างการแลกเปลี่ยนข้อมูลเท่านั้น 
แต่ยังเสริมสร้างการยืนยันข้อมูลสุขภาพต่าง ๆ ให้มีความถูกต้องน่าเช่ือถือ (Namasudra & Deka, 2020) 
และจะนำไปสู่การสร้างกลไกความไว้วางใจในการทำงานระหว่างภาคองค์กรและประชาชน 
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 จากข้อเสนอแนะการนำระบบบล็อกเชนมาพัฒนาระบบ eHealth ดังกล่าว สามารถนำมาใช้ได้
ในทางปฏิบัติโดยการนำระบบบล็อกเชนดังกล่าวมาเชื่อมต่อในส่วนของระบบ eHealth เพื่อที่จะถ่ายทอด
และกระจายข้อมูลให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงานโดยเฉพาะประชาชน โดยข้อมูลที่ได้จาก
ระบบ HIS ที่รับมาจาก HIE จะกลายเป็นข้อมูลสำคัญที่สามารถใช้ตรวจสอบและนำมาใช้ประโยชน์ที่ไม่
เพียงแต่ทางการแพทย์ แต่ยังรวมถึงการให้ข้อมูลต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวกับสุขภาพของประชาชน โดยการ
ประยุกต์ใช้ระบบบล็อกเชนดังกล่าวจะมีลักษณะการเชื่อมต่อและกระจายชุดข้อมูลที่เหมือนกันออกไป
ให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งมีกลไกการทำงานแบบการยืนยันชุดข้อมูลให้เกิดความถูกต้องและมีความ
น่าเชื่อถือ ดังจะเห็นได้จากภาพที่ 5.1 ที่มีฉายภาพการนำระบบบล็อกเชนที่เสนอมาใช้โดยเชื่อมโยงกับ
โครงสร้างการประยุกต์แผนเพื่อพัฒนาระบบ eHealth ไปสู่กลุ่มผู้ใช้บริการและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ 
ซึ่งการใช้บล็อกเชนจะช่วยแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2560-2569 ได้กล่าวไว้ นอกจากนี้ ยังช่วยลดความซับซ้อนของข้อมูลสารสนเทศที่มีอยู่ 
รวมถึงการสนับสนุนการใช้คลังข้อมูลของ HIE ท่ีเป็นเสมือน Big Data ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

 

 

 

 

 

  

 

 

ภาพที่ 4 การประยุกต์เทคโนโลยีบล็อกเชนเสริมสร้างศักยภาพระบบ eHealth 

 จากภาพที ่  4 การประยุกต์ใช ้บล็อกเชนจะช่วยผลักดันการใช้ระบบ eHealth ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี เพื ่อที่จะสามารถนำมาใช้และปฏิบัติในภาครัฐนั้น รัฐบาลจะต้องมุ่งเน้นให้
ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีท้ังในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพื่อสนอง
โครงสร้างระบบ eHealth ท้ังนี้จากข้อเสนอแนะท่ีผู้วิจัยนำเสนอมานั้น สามารถนำไปต่อยอดและศึกษาต่อ
เพื่อนำเทคโนโลยีบล็อกเชนดังกล่าวไปใช้ในภาคส่วนต่าง ๆ ในภาครัฐเพื่อให้เกิดศักยภาพและการพัฒนาใน
ด้านต่าง ๆ ของประเทศ 
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คำสำคัญ : ส่ือเกม, ไวรัสโคโรนา 2019, พฤติกรรม 
 
 

 

 

 

 
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
Email: Sittisak.s@kkumail.com 



458 
 

 
 

Abstract 
 

This research aims to study the effects and approach to adjust behavior to cope 
with stress, factors affecting game media consumption, gaming media consumption 
behavior and effects of game media consumption behavior during the coronavirus 2019 
outbreak situation. Collecting data from the group sample of 230 people using 
questionnaires as a research tool. The statistics used for data analysis were frequency, 
percentage, mean and standard deviation. By using data analysis from computer programs. 

 The study found that before the coronavirus 2019 outbreak situation activities that 
most of them enjoyed such as sleep and resting / watching movies, TV Drama series, or 
cartoons / listening to music, singing, or playing music. During the coronavirus 2019 outbreak 
situation activities that most of them enjoyed such as playing games or playing social media. 
Factors that affect the choice of choosing game media to relieve stress such as friends or 
acquaintance are recommended, the beautiful illustrations and background music in game, 
hilarious and stress relieved streamer’s contents; The special story adds from the original 
due to a special occasion. Gaming media consumption behavior, most of them play games 
through portable mobile devices; Duration 1-3 hours per day and costs before and during 
the situation at 0-300 baht per month. However, the impact of game media consumption 
showed no change on behavior. 
 
Keywords: Gaming media, Coronavirus 2019, Behavior 
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1. บทนำ 
 นับตั้งแต่การเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือชื่ออย่างเป็นทางการ
โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) เรียกว่า Covid-19 เกิดการแพร่ระบาดขึ้นนั้น ได้สร้างความเสียหายต่อ
มนุษย์มากมาย ท้ังด้านสุขอนามัย ด้านเศรษฐกิจ ด้านการใช้ชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไปหรือ New Normal โดย
เหตุการณ์ท้ังหมดเริ่มต้ังแต่การแพร่ระบาดครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2562 ในประเทศจีน และเข้ามาถึง
ประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกในวันที่ 12 มกราคม 2563 จากชาวจีนที่เดินทางมาประเทศไทย 
ก่อนนำไปสู่การแพร่ระบาดท่ัวประเทศในปัจจุบัน (World Health Organization, 2020) 
 เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ภายในประเทศไทย ทางรัฐบาลไทยได้
มีมาตรการออกมาเพื่อป้องกันการเกิดการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงโดยมีการจัดตั้ง  การพัฒนาศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน(Emergency Operation Center, EOC) โดยกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 22 
มกราคม 2563 จนกระทั้งมีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั้งมีการจัดตั้ง ศูนย์บริหาร
สถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ในวันท่ี 12 มีนาคม 2563 ในเวลาต่อมา และได้มีมาตราการออกมาบังคับใช้
เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ได้แก่ วันที่ 25 มีนาคม 2563 มีการ
ประกาศใช้ พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมการระบาดมิให้ เข้า-ออก
ประเทศรวมถึงการข้ามจังหวัด ปิดพื้นท่ีเส่ียง ห้ามกักตุนสินค้า ห้ามชุมนุม และห้ามเสนอข่าวเท็จเกี่ยวกับ 
Covid-19 นอกจากนี้จะต้องมีมาตรการป้องกันโรคที่ชัดเจนในทุกสถานที่ วันที่ 3 เมษายน 2563 ได้
ประกาศเคอร์ฟิวห้ามออกเคหะสถานในเวลา 22.00 - 04.00 น. โดยไม่มีเหตุจำเป็น วันท่ี 28 เมษายน ได้มี
การประกาศขยาย พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ครั้งท่ี 1 ให้มีผลต้ังแต่วันท่ี 1 – 
31 พฤษภาคม 2563 ก่อนจะมีมาตรการผ่อนคลายในระยะท่ี 1 ในวันท่ี 3 พฤษภาคม 2563 มาตรการผ่อน
คลายระยะท่ี 2 และปรับเวลาเคอร์ฟิวเป็น 23.00 – 04.00 น. วันท่ี 26 พฤษภาคมจะมีการประกาศขยาย 
พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 2 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 
2563 ในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2563 มาตรการผ่อนคลายระยะที่ 3 และปรับเวลาเคอร์ฟิวเป็น 23.00 – 
03.00 น. ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 และผ่อนคลายระยะที่ 4 และยกเลิกประกาศเคอร์ฟิวในวันที่ 15 
มิถุนายน 2563 (กรมควบคุมโรค, 2563; กาญจนา ชัยวรรณ. 2563; ฐานเศรษฐกิจ, 2564) 
 จากระยะเวลาท้ังหมดนั้นจะพบว่าระยะเวลาท่ีประชาชนจะต้องเริ่มอยู่ในท่ีพักอาศัยอย่างต่อเนื่อง 
มีผลต้ังแต่เดือนมีนาคม 2563 ถึง พฤษภาคม 2563 ในบางอาชีพจำเป็นจะต้องอยู่ในท่ีพักอาศัยท่ีนานกว่า
เนื่องจากสถานที่ทำงานของตนเองยังไม่สามารถเปิดกิจการได้ตาม พระราชกําหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนั้น การท่ีหลายกิจการในประเทศไม่สามารถนำบุคลากรมาทำงานตามปกติได้ ทำให้
หลายกิจการต้องหยุดชะงักลง กิจการท่ีสามารถบริหารงานและทุนทรัพย์ได้จึงจะสามารถอยู่รอดจนถึงการ
ผ่อนปรนมาตรการได้ แต่บางกิจการท่ีไม่สามารถทำได้จำเป็นจะต้องยกเลิกกิจการไป ส่งผลทำให้เกิดภาวะ
คนตกงานจำนวนมาก และส่งผลทำให้ระบบเศรษฐกิจหยุดชะงัก เนื่องจาก คนขาดรายได้ท่ีต้องนำมาใช้จ่าย 
รวมถึงมาตรการต่าง ๆ  ที่ทำให้เงินไหลเวียนจากต่างประเทศท่ีจะนำเข้ามาในประเทศนั้นหายไป ประกอบ
กับประเทศไทยเป็นประเทศท่ีเน้นการส่งออก ทำให้ภาวะเศรษฐกิจไทยตกต่ำลงอย่างมากถึงร้อยละ -12.2 
ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีมาตรการควาบคุมการระบาดของ Covid-19 ในไทย 
(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563) 
 ท่ามกลางความเลวร้ายของสถานการณ์ ทำให้อุตสาหกรรมหลายชนิดตกต่ำลง และความเครียดท่ี
สูงขึ้นของผู้คน อันเกิดจากการท่ีต้องกักตัวในเคหะสถานท่ีนานเกินไป กลับพบว่าในบางอุตสาหกรรมกลับมี
แนวโน้มท่ีจะเติบโตขึ้นหนึ่งในอุตสาหกรรมท่ีเติบโตในเวลานั้นคือ อุตสาหกรรมเกม โดยประเทศไทยมีการ
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ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในเดือน มี.ค. 2563 เพิ่มขึ้นประมาณ 20% เทียบจากส้ินปี 2562  ซึ่งกิจกรรมใน
ชีวิตประจำวันบนโลกออนไลน์ ได้แก่ การศึกษา การทำงาน การสั่งซื้อสินค้าและอาหาร การใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ รวมถึงการบันเทิง (ดูหนัง ฟังเพลง) รวมถึงการเสพสื่อเกมผ่านช่องทางต่าง ๆ เสมือนหนัง
วิดีโอเรื่องหนึ่ง ไปจนถึงการเป็นเจ้าของเครื่องเล่นเกมเฉพาะ เพื่อใช้ในการคลายเครียดต่าง ๆ เช่น เครื่อง
เกม Nintendo Switch ท่ีมีการจับจองและถูกซื้อจนขาดตลาดทำให้มีราคาสูงขึ้นไปกว่าท่ีควรจะเป็นจนถึง
ปัจจุบัน โดยมีสถิติความสนใจในการค้นหาผ่านเว็บไซต์ค้นหาในช่วงเวลาท่ีมีการประกาศให้ต้องกักตัวอยู่นท่ี
พักอาศัยมากถึง 200% จากเดิม รวมถึงอุปกรณ์เครื่องเล่นเกมอื่น ๆ ในเวลานั้นอย่าง Play Station 4 และ 
Xbox One  ท่ีได้รับความสนใจสูงมากกว่า 100% ขึ้นไปในเวลานั้นด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ธุรกิจเกมต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะแพลตฟอร์มการให้บริการเกมออนไลน์อย่าง Steam หรือ Epic Store ที่มียอดการเข้าถึงมากกว่า 
20 ล้านคนจากท่ัวโลกในเวลาเดียวกัน รวมถึงเกมท่ีได้ให้บริการมีการเข้าเล่นไปมากกว่า 1 ล้านคนในเวลา
เดียว แสดงให้เห็นถึงการเข้าถึงสื่อเกมในช่วงการกักตัวที่ผ่านมา มีแนวโน้นจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
กลายเป็นสื ่อบันเทิงที่หลาย ๆ คนเลือกเพื ่อลดความเครียดอันเนื ่องมาจากการกักตัวเป็นเวลานาน        
(เวิร์คพอยท์ทูเดย์, 2563; สำนักข่าวไทยรัฐ, 2563) 

 จากข้อมูล รวมถึงข่าวสารท่ีเกิดขึ้น ตลอดจนกระแสในสังคมออนไลน์ จึงเกิดข้อสงสัยว่า แม้ใน
สถานการณ์ที่เศรษฐกิจซบเซา หลาย ๆ คนต้องนำเงินสำรองเก็บมาใช้จ่ายเพื่อให้อยู่รอด แต่พบว่าธุรกิจ
อุตสาหกรรมเกม ที่เป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับสิ่งบันเทิง มิใช่ปัจจัย 4 ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต กลับมี
แนวโน้มท่ีจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นท่ีจะต้องศึกษา วิเคราะห์ เก็บข้อมูลท้ังแรงจูงใจและท่ีมา
ในการเกิดสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มท่ีจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ท่ีคล้ายกันต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของผลกระทบที่เกิดขึ้นรวมถึงแนวทางที่เหมาะสมในการปรับ
พฤติกรรมเพื่อรับมือความเครียดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 

2.2 เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริโภคส่ือเกมในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 

2.3 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคส่ือเกมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 
2.4 เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของผลกระทบที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคสื่อเกมในช่วง

สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 
 

3. ขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษาค้นคว้าวิจัยอิสระฉบับนี้มุ่งท่ีจะศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภคส่ือเกมในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 โดยเริ่มจากการศึกษาถึงแรงจูงใจ ปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การบริโภคส่ิง
ต่าง ๆ ในช่วงสถานการณ์การกักตัว อีกท้ังศึกษาแนวความคิด การทำการตลาด การเข้าถึงของส่ือเกม ท่ีมี
ผลทำให้อุตสาหกรรมเกมมีแนวโน้มสูงขึ้นมากในช่วงการกักตัว ผลกระทบจากการมีพฤติกรรมบริโภคส่ือ
เกม และวิธีปฏิบัติสำหรับการจัดเก็บข้อมูลคือการทำแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลของคนส่วนใหญ่ที่มี
แนวโน้มจะจ่ายให้กับสื่อเกม จากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาสรุปผลต่อไปและเปรียบเทียบสิ่งที่ได้จาก
การศึกษา 
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4. กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย 
 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ได้ข้อสรุปสำหรับตัวแปรต่าง ๆ ดังนี้ 
 
  ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

จากกรอบแนวคิด ได้สมมติฐานว่า ปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมคลายเครียดช่วงก่อนการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 พฤติกรรมการคลายเครียดช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ส่ือ
เกม และปัจจัยการเลือกเส่ือเกมมาคลายเครียด จะมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคส่ือเกม ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 รวมไปถึง ผลกระทบต่อชีวิตประจำวันในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เช่นกัน 
 
5. วิธีการศึกษา 
 5.1 ประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที ่จะทำการศึกษาคือประชากรที ่มีแนวโน้มว่าม ีพฤติกรรมบริโภคสื ่อเกมในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โดยไม่ได้จำกัดเหตุผลที่เลือกบริโภคเป็นพิเศษ โดย
ระยะเวลาที่เลือกบริโภคสื่อเกมนับตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 จนถึงปัจจุบัน นับว่าเป็นช่วงเวลาท่ี
เลือกบริโภคส่ือเกมช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
 เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่และไม่แน่นอน ดังนั้น จึงคำนวณได้จากสูตรการหากลุ่มตัวอย่าง
ที่ไม่ทราบขนาดแน่นอนของคอแครนโดยให้ระดับความเชื่อมั่นท่ี 95% ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้น
เป็น 0.5 และสัดส่วนประชากรท่ีสนใจอยู่ท่ี 0.5 จะได้กลุ่มตัวอย่างประชากรท้ังส้ิน 384 รายโดยเฉล่ีย 
 
 5.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็น วิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสื่อเกมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 
2019 ท่ีสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

พฤติกรรมการบริโภคสื่อเกม ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของ Covid – 19 

ผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน 

ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ) 

พฤติกรรมการคลายเครียดช่วงก่อนสถานการณ์ 

Covid-19 

พฤติกรรมการคลายเครียดช่วงการแพรร่ะบาดของ 
Covid-19 ด้วยสื่อเกม 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสื่อเกมมาคลายเครียด 
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 แบบสอบถามสำหรับใช้ในการเก็บข้อมูล สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่สามารถให้ข้อมูลที่ต้องการได้
โดยสังเขป ประกอบไปด้วย 5 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน อาชีพ โดยรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องกับกับคำถามเป็นการตอบแบบเช็ครายการ (Check List) 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี ่ยวกับพฤติกรรมการคลายเครียดช่วงก่อนและหลังระหว่างสถานการณ์แพร่
ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่ พฤติกรรมคลายเครียดช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาด และพฤติกรรมคลาย
เครียดช่วงมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โดยรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องกับกับคำถามเป็นจัดลำดับ 
(Ranking) 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสื่อเกมมาคลายเครียด ได้แก่ สภาพแวดล้อมท่ี
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคสื่อเกม การตลาดของสื่อเกมที่มีผลต่อการจ่ายเงินเพื่อบริโภคสื่อเกม 
การตลาดของสื่อเมประเภทสตรีมมิ่งที่มีผลต่อการจ่ายเงินเพื่อสนับสนุน การทำการตลาดแบบ Event 
Marketing ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคสื่อเกม โดยรายละเอียดที่เกี ่ยวข้องกับกับคำถามเป็นลำดับ
คะแนน 
 ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการคลายเครียดช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยสื่อเกม 
ได้แก่ ส่ือเกมท่ีบริโภค ระยะเวลาในการบริโภค ค่าใช้จ่ายในการบริโภค แนวโน้มในการใช้จ่ายส่ือเกม โดย
รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องกับกับคำถามเป็นการตอบแบบเช็ครายการ (Check List) 

ส่วนที่ 5 ผลกระทบต่อชีวิตประจำวันในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่ 
พฤติกรรมการรับประทาน พฤติกรรมการนอนหลับพักผ่อน พฤติกรรมความสัมพันธ์ของคนรอบข้าง 
พฤติกรรมการเรียนการทำงาน และสภาวะอารมณ์ โดยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกับคำถามเป็นการตอบ
แบบเช็ครายการ (Check List) 

 
 5.3 การรวบรวมข้อมูล 
 สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้นำแบบสอบถามจัดทำเป็นรูปแบบออนไลน์ แล้วนำไปแจกลงใน
กลุ่มท่ีมีความสนใจร่วมกัน แล้วสังเกตการให้ข้อมูล รวมถึงกระตุ้นโพสให้มีคนเข้าถึงมากท่ีสุดท่ีไม่ผิดกฎไป
จากกลุ่มสนใจร่วมกัน จากนั้นจึงทำการรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 
 5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช่โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จในการหาสถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และทำการวิเคราะห์ว่าตรงกับหัวข้อใดมากที่สุดเพื่อทำการสรุปในแต่ละ
สถานการณ์ เป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
 
6. ผลการศึกษา 
 จากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง 230 คน แสดงให้เห็นถึงกลุ่มตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

เพศของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเป็นเพศหญิงจำนวน 
143 คน คิดเป็นร้อยละ 62.2 และเป็นเพศชาย 87 คน คิดเป็นร้อยละ 37.8 

อายุของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจำนวนที่มากที่สุดคือช่วงอายุ 18 - 25 ปี จำนวน 107 
คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 รองลงมาคืออายุ 26 – 33 ปี จำนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 43 อายุ 34 - 41 ปี 
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จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 อายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3 และอายุ 42 - 49 ปี 
จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2 ตามลำดับ โดยไม่มีกลุ่มตัวอย่างอายุ 50 ปีขึ้นไป 

ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจำนวนที่มากที่สุดคือมีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จำนวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 71.7 รองลงมาคือ การศึกษาระดับปรญิญาโท 
จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 13.7 การศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อย
ละ 13 และการศึกษาสูงกว่าปริญญาโท 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 ตามลำดับ โดยไม่มีกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาต่ำกว่ามัธยมศึกษา 

ช่วงรายได้เฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามจำนวนท่ีมากท่ีสุดคือมีรายได้ช่วง 20,001 – 
30,000 บาท จำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 39.1 รองลงมาคือ มีรายได้ช่วง 10 ,001 – 20,000 บาท 
จำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 39.1 ช่วงรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาท จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 17 ช่วง
รายได้ 30,001 – 40,000 บาท จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 ช่วงรายได้ 50,000 บาทขึ้นไป จำนวน 
9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.9 และช่วงรายได้ 40 ,001 – 50,000 บาท จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6 
ตามลำดับ 

อาชีพของกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามจำนวนท่ีมากท่ีสุดคือมีอาชีพพนักงานบริษัทจำนวน 81 
คน คิดเป็นร้อยละ 35.2 รองลงมาคืออาชีพนักเรียน/นักศึกษา จำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 27 อาชีพ
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 20.9 อาชีพฟรีแลนซ์/รับจ้าง 25 คน
คิดเป็นร้อยละ 10.9 และอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 6.1 ตามลำดับ 

 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบสัดส่วนและร้อยละของการเลือกพฤติกรรมคลายเครียดก่อนการเกิดสถานการณ์ 
             แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 และพฤติกรรมคลายเครียดช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัส 
             โคโรนา 2019 
 

พฤติกรรม 
ก่อนแพร่ระบาด ระหว่างแพร่ระบาด 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
นอนหลับพักผ่อน / ดูภาพยนตร์ ซีรี่ย์ การ์ตูน / ฟัง
เพลง ร้องเพลง เล่นดนตรี 

168 73 153 66.5 

อ่านหนังสือ นวนิยาย / แต่งหนังสือ เขียนบทความ 121 52.6 73 31.7 
ทำงานบ้าน จัดห้อง ตกแต่งบ้าน / ปลูกต้นไม้ ทำสวน 
/ เล่นกับสัตว์เล้ียง 

111 48.3 102 44.3 

เล่นเกม เล่นโซเชียลมีเดีย 142 61.7 194 84.3 
ทำงานศิลปะ งานฝีมือ / ถ่ายรูป จัดอัลบั้ม / สะสม
ส่ิงของท่ีช่ืนชอบ 

33 14.3 78 33.9 

ออกกำลังกาย / เล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ / เต้นรำ 
ลีลาส 

42 18.3 75 32.6 

พบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูง / ช้อปปิ้ง / ไปท่องเท่ียว 73 31.7 14 6.1 
อื่น ๆ 0 0 1 0.4 

รวม 230 100 230 100 
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จากตารางท่ี 1 ได้ข้อสรุปจากข้อมูลดังนี้ 
พฤติกรรมคลายเครียดก่อนการเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 3 อันดับแรกที่นิยม

มากท่ีสุดจากกลุ่มตัวอย่าง 230 คน อันดับท่ี 1 คือนอนหลับพักผ่อน / ดูภาพยนตร์ ซีรี่ย์ การ์ตูน / ฟังเพลง 
ร้องเพลง เล่นดนตรีทั้งหมด 168 คน คิดเป็นร้อยละ 73 ของกลุ่มตัวอย่าง อันดับที่ 2 คือเล่นเกม เล่น
โซเชียลมีเดียเล่นเกม เล่นโซเชียลมีเดียท้ังหมด 142 คิดเป็นร้อยละ 61.7 ของกลุ่มตัวอย่าง อันดับท่ี 3 คือ 
อ่านหนังสือ นวนิยาย / แต่งหนังสือ เขียนบทความท้ังหมด 121 คน คิดเป็นร้อยละ 52.6 ของกลุ่มตัวอย่าง 
นอกจากนี้อันดับอื่น ๆ ได้แก่ ทำงานบ้าน จัดห้อง ตกแต่งบ้าน / ปลูกต้นไม้ ทำสวน / เล่นกับสัตว์เลี้ยง
ท้ังหมด 111 คน คิดเป็นร้อยละ 48.3 ของกลุ่มตัวอย่าง พบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูง / ช้อปป้ิง / ไปท่องเท่ียว
ทั้งหมด 73 คน คิดเป็นร้อยละ 31.7 ของกลุ่มตัวอย่าง ออกกำลังกาย / เล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ / เต้นรำ 
ลีลาส ทั้งหมด 42 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3 ของกลุ่มตัวอย่าง และทำงานศิลปะ งานฝีมือ / ถ่ายรูป จัด
อัลบั้ม / สะสมส่ิงของท่ีช่ืนชอบท้ังหมด 33 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 ของกลุ่มตัวอย่างตามลำดับ 

พฤติกรรมคลายเครียดช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 3 อันดับแรกที่นิยมมากท่ีสุด
จากกลุ่มตัวอย่าง 230 คน อันดับท่ี 1 คือเล่นเกม เล่นโซเชียลมีเดียเล่นเกม เล่นโซเชียลมีเดียท้ังหมด 194 
คิดเป็นร้อยละ 84.3 ของกลุ่มตัวอย่าง อันดับที่ 2 คือนอนหลับพักผ่อน / ดูภาพยนตร์ ซีรี่ย์ การ์ตูน / ฟัง
เพลง ร้องเพลง เล่นดนตรีทั้งหมด 153 คน คิดเป็นร้อยละ 66.5 ของกลุ่มตัวอย่าง อันดับที่ 3 คือทำงาน
บ้าน จัดห้อง ตกแต่งบ้าน / ปลูกต้นไม้ ทำสวน / เล่นกับสัตว์เลี้ยงทั้งหมด 102 คน คิดเป็นร้อยละ 44.3 
ของกลุ่มตัวอย่าง นอกจากนี้อันดับอื่น ๆ ได้แก่ ทำงานศิลปะ งานฝีมือ / ถ่ายรูป จัดอัลบั้ม / สะสมส่ิงของท่ี
ชื่นชอบทั้งหมด 78 คน คิดเป็นร้อยละ 33.9 ของกลุ่มตัวอย่าง ออกกำลังกาย / เล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ / 
เต้นรำ ลีลาส ทั้งหมด 75 คน คิดเป็นร้อยละ 32.6 ของกลุ่มตัวอย่าง อ่านหนังสือ นวนิยาย / แต่งหนังสือ 
เขียนบทความท้ังหมด 73 คน คิดเป็นร้อยละ 31.7 ของกลุ่มตัวอย่าง พบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูง / ช้อปปิ้ง 
/ ไปท่องเท่ียวทั้งหมด 14 คน คิดเป็นร้อยละ 6.1 ของกลุ่มตัวอย่าง และอื่น ๆ ท้ังหมด 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.4 ตามลำดับ 

 
ตารางที่ 2 ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม 
              ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคส่ือเกม 
 

ประเด็นคำถาม 

ระดับคะแนนความเห็น 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตราฐาน 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
1. ท่านมีเวลาว่างค่อนข้างมาก  
ไม่จำเป็นต้องจัดการภาระใด ๆ  
จึงเลือกบริโภคส่ือเกม 

58 
(25.2) 

122 
(53) 

32 
(13.9) 

13 
(5.7) 

5 
(2.2) 

3.93 0.901 

2. ครอบครัว หรือสมาชิกครอบครัว
มีแนวโน้มยอมรับการบริโภคส่ือเกม 
จึงเลือกบริโภคส่ือเกม 

70 
(30.4) 

83 
(36.1) 

45 
(19.6) 

19 
(8.3) 

13 
(5.7) 

3.77 1.137 
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ประเด็นคำถาม 

ระดับคะแนนความเห็น 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตราฐาน 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
3. เพื่อน หรือคนรู้จักมีแนวโน้มนิยม
และแนะนำบริโภคส่ือเกม จึงเลือก
บริโภคส่ือเกมตาม 

123 
(53.5) 

65 
(28.3) 

31 
(13.5) 

6 
(2.6) 

5 
(2.2) 

4.28 0.945 

4. การโฆษณาผ่านทางโซเชียลมีเดีย
ของส่ือเกม มีแนวโน้มจะเลือก
บริโภคส่ือเกมนั้น 

106 
(46.1) 

70 
(30.4) 

34 
(14.8) 

13 
(5.7) 

7 
(3.0) 

4.11 1.050 

5. กระแสของสังคม หรือกระแสบน
โลกออนไลน์เกี่ยวกับส่ือเกม มี
แนวโน้มจะทำให้สนเลือกบริโภคส่ือ
เกมนั้น 

112 
(48.7) 

70 
(30.4) 

35 
(15.2) 

8 
(3.5) 

5 
(2.2) 

4.20 0.968 

6. การได้มีโอกาสเข้าร่วมหรือรับชม 
งาน Event ทีเกี่ยวกับส่ือเกมบน
โลกออนไลน์ มีแนวโน้มจะสนใจส่ือ
เกมนั้น 

87 
(37.8) 

71 
(30.9) 

41 
(17.8) 

18 
(7.8) 

13 
(5.7) 

3.87 1.170 

7. การติดตามข่าวสารท่ัวไป ท่ีมี
การกล่างถึงส่ือเกม มีแนวโน้มจะ
สนใจส่ือเกมนั้น 

97 
(42.2) 

81 
(35.2) 

34 
(14.8) 

10 
(4.3) 

8 
(3.5) 

4.08 1.027 

8. ความต้องการเข้าร่วม Game 
Community ของส่ือเกม ทำให้
สนใจในส่ือเกมนั้น 

98 
(42.6) 

61 
(26.5) 

48 
(20.9) 

11 
(4.8) 

12 
(5.2) 

3.97 1.140 

9. มีความสนใจในด้านเทคโนโลยี 
หรือนวัตกรรมท่ีสามารถต่อยอดได้
จากเกม จึงเลือกบริโภคส่ือเกม 

95 
(41.3) 

84 
(36.5) 

30 
(13) 

9 
(3.9) 

12 
(5.2) 

4.05 1.083 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดกับข้อความ “เพื่อน หรือคนรู้จักมีแนวโน้ม

นิยมและแนะนำบริโภคสื่อเกม จึงเลือกบริโภคสื่อเกมตาม” โดยเลือกตอบทั้งสิ้น 123 คน คิดเป็นร้อยละ 
53.3 ค่าเฉล่ีย 4.28 รองลงมาคือ “กระแสของสังคม หรือกระแสบนโลกออนไลน์เกี่ยวกับส่ือเกม มีแนวโน้ม
จะทำให้สนเลือกบริโภคส่ือเกมนั้น” โดยเลือกตอบท้ังส้ิน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 48.7 ค่าเฉล่ีย 4.20 และ 
“การโฆษณาผ่านทางโซเชียลมีเดียของสื่อเกม มีแนวโน้มจะเลือกบริโภคสื่อเกมนั้น” โดยเลือกตอบทั้งส้ิน 
106 คน คิดเป็นร้อยละ 46.1 ค่าเฉล่ีย 4.11 ตามลำดับ 
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ตารางที่ 3 ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความเห็นเกี่ยวกับการตลาด 
             ของส่ือเกมประเภทเกมท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจจ่ายเงินเพื่อบริโภคส่ือเกม 
 

ประเด็นคำถาม 

ระดับคะแนนความเห็น 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตราฐาน 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
1. เกมนั้นมีเนื้อเรื่อง/เนื้อหาท่ี
น่าสนใจ 

148 
(64.3) 

65 
(28.3) 

13 
(5.7) 

2 
(0.9) 

2 
(0.9) 

4.54 0.721 

2. เกมนั้นมีภาพประกอบท่ีสวยงาม 
มีบทเพลงประกอบท่ีไพเราะ 

149 
(64.8) 

64 
(27.8) 

14 
(6.1) 

1 
(0.4) 

2 
(0.9) 

4.55 0.708 

3. เกมนั้นเป็นท่ีกระแสนิยม จึง
อยากเล่นตาม 

98 
(42.6) 

78 
(33.9) 

37 
(16.1) 

8 
(3.5) 

9 
(3.9) 

4.08 1.038 

4. การโฆษณาเปิดตัวของเกมมี
ความน่าสนใจ 

111 
(48.3) 

64 
(27.8) 

42 
(18.3) 

5 
(2.2) 

8 
(3.5) 

4.15 1.023 

5. การโฆษณาผ่านช่องทางโฆษณา
มีความดึงดูด 

106 
(46.1) 

67 
(29.1) 

38 
(16.5) 

10 
(4.3) 

9 
(3.9) 

4.09 1.072 

6. ราคาของเกมท่ีสามารถเข้าถึงได้ 148 
(64.3) 

51 
(22.2) 

25 
(10.9) 

3 
(1.3) 

3 
(1.3) 

4.47 0.839 

7. Community ของเกมนั้น มี
ความน่าเข้าร่วม 

126 
(54.8) 

54 
(23.5) 

33 
(14.3) 

8 
(3.5) 

9 
(3.9) 

4.22 1.068 

8. Event ท่ีจัดขึ้นภายในเกมมี
ความน่าสนใจ 

120 
(52.2) 

66 
(28.7) 

32 
(13.9) 

7 
(3.0) 

5 
(2.2) 

4.26 0.957 

9. ตัวละคร ไอเทม ภายในเกมท่ีมา
แบบจำกัดเวลา 

117 
(50.9) 

51 
(22.2) 

38 
(16.5) 

13 
(5.7) 

11 
(4.8) 

4.09 1.153 

10. ระบบสุ่มตัวละคร หรือไอเทม 
(Loot Boxes/Gacha) 

115 
(50.0) 

57 
(24.8) 

32 
(13.9) 

16 
(7.0) 

10 
(4.3) 

4.09 1.143 

11. เป็นเกมท่ีสามารถเล่นกับ 
เพื่อน ๆ หรือครอบครัวได้ 

140 
(60.9) 

60 
(26.1) 

19 
(8.3) 

4 
(1.7) 

7 
(3.0) 

4.40 0.937 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดกับข้อความ “เกมนั้นมีภาพประกอบท่ี

สวยงาม มีบทเพลงประกอบที่ไพเราะ” โดยเลือกตอบทั้งสิ้น 149 คน คิดเป็นร้อยละ 64.8 ค่าเฉลี่ย 4.55 
รองลงมาคือ “เกมนั้นมีเนื้อเรื่อง/เนื้อหาที่น่าสนใจ” โดยเลือกตอบทั้งสิ้น 148 คน คิดเป็นร้อยลละ 64.3 
ค่าเฉล่ีย 4.54 และ “ราคาของเกมท่ีสามารถเข้าถึงได้” โดยเลือกตอบท้ังส้ิน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 64.3 
ค่าเฉล่ีย 4.47 ตามลำดับ 
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ตารางที่ 4 ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความเห็นเกี่ยวกับการตลาด 
              ของส่ือเกมประเภทสตรีมมิ่งสตรีมมิ่งท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจจ่ายเงินเพื่อสนับสนุน 
 

ประเด็นคำถาม 

ระดับคะแนนความเห็น 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตราฐาน 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
1. ช่ืนชอบท่ีตัวสตรีมเมอร์ 95 

(41.3) 
86 

(37.4) 
30 

(13.0) 
12 

(5.2) 
7 

(3.0) 
4.09 1.011 

2. เนื้อหาท่ีสตรีมเมอร์นำเสนอมี
ความน่าสนใจ ตรงกับความชอบ
ของตน 

118 
(51.3) 

76 
(33.0) 

26 
(11.3) 

4 
(1.7) 

6 
(2.6) 

4.29 0.923 

3. เนื้อหาท่ีสตรีมเมอร์นำเสนอมี
ความสนุกสนาน สร้างเสียงหัวเราะ 
คลายเครียดได้ 

123 
(53.5) 

75 
(32.6) 

25 
(10.9) 

1 
(0.4) 

6 
(2.6) 

4.34 0.885 

4. โปรโมชันติดตามสตรีมเมอร์มี
ความน่าสนใจ 

88 
(38.3) 

66 
(28.7) 

46 
(20.0) 

18 
(7.8) 

12 
(5.2) 

3.87 1.164 

5. ความต่อเนื่องในการนำเสนอ
เนื้อหามีความเหมาะสม 

111 
(48.3) 

78 
(33.9) 

29 
(12.6) 

8 
(3.5) 

4 
(1.7) 

4.23 0.924 

6. ระยะเวลาในการดูแต่ละวิดีโอมี
ความยาวเหมาะสม 

107 
(46.5) 

79 
(34.3) 

33 
(14.3) 

4 
(1.7) 

7 
(3.0) 

4.20 0.958 

 
จากตารางที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดกับข้อความ “เนื้อหาที่สตรีมเมอร์นำเสนอมี

ความสนุกสนาน สร้างเสียงหัวเราะ คลายเครียดได้” โดยเลือกตอบทั้งสิ้น 123 คน คิดเป็นร้อยละ 53.5 
รองลงมาคือ “เนื้อหาท่ีสตรีมเมอร์นำเสนอมีความน่าสนใจ ตรงกับความชอบของตน” โดยเลือกตอบท้ังส้ิน 
118 คน คิดเป็นร้อยลละ 51.3 และ “ความต่อเนื่องในการนำเสนอเนื้อหามีความเหมาะสม” โดยเลือกตอบ
ท้ังส้ิน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 48.3 ลำดับ 
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ตารางที่ 5 ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความเห็นเกี่ยวกับการตลาด 
             แบบ Event Marketing ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคส่ือเกม 
 

ประเด็นคำถาม 

ระดับคะแนนความเห็น 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตราฐาน 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
1. กิจกรรมในเกมท่ีสร้างบรรยากาศ
ท่ีแตกต่างในโอกาสพิเศษแบบจำกัด
เวลา 

101 
(43.9) 

94 
(40.9) 

27 
(11.7) 

4 
(1.7) 

4 
(1.7) 

4.23 0.855 

2. กิจกรรมในเกมท่ีเข้าร่วมแล้วมี
โอกาสได้ของรางวัลบนโลกจริง 

105 
(45.7) 

79 
(34.3) 

32 
(13.9) 

8 
(3.5) 

6 
(2.6) 

4.17 0.972 

3. ระบบเกมท่ีแตกต่างจากระบบ
เดิม ท่ีมาให้เล่นแบบจำกัดเวลา 

104 
(45.2) 

71 
(30.9) 

43 
(18.7) 

7 
(3.0) 

5 
(2.2) 

4.14 0.970 

4. ไอเทมพิเศษในเกม ท่ีสามารถรับ
ได้เพียงช่วงเวลาหนึ่ง 

116 
(50.4) 

77 
(33.5) 

25 
(10.9) 

7 
(3.0) 

5 
(2.2) 

4.27 0.928 

5. กิจกรรมท่ีจัดแล้วได้ของรางวัลใน
เกม ท่ีจะได้มาด้วยการเติมเงิน
เท่านั้น 

111 
(48.3) 

68 
(29.6) 

23 
(10.0) 

12 
(5.2) 

16 
(7.0) 

4.07 1.191 

6. เนื้อเรื่องพิเศษ ท่ีเพิ่มขึ้นมาจาก
เดิมเนื่องด้วยโอกาสพิเศษ 

128 
(55.7) 

75 
(32.6) 

20 
(8.7) 

2 
(0.9) 

5 
(2.2) 

4.39 0.853 

7. งานอีเว้นท์ท่ีจัดขึ้นตามสถานท่ี
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเกม สามารถ
เข้าร่วมเพื่อได้รางวัลภายในเกมได้ 

104 
(45.2) 

84 
(36.5) 

23 
(10.0) 

12 
(5.2) 

7 
(3.0) 

4.16 1.007 

 
จากตารางท่ี 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากท่ีสุดกับข้อความ “เนื้อเรื่องพิเศษ ท่ีเพิ่มขึ้นมาจาก

เดิมเนื่องด้วยโอกาสพิเศษ” โดยเลือกตอบท้ังส้ิน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 55.7 ค่าเฉล่ีย 4.39 รองลงมาคือ 
“ไอเทมพิเศษในเกม ที่สามารถรับได้เพียงช่วงเวลาหนึ่ง” โดยเลือกตอบทั้งสิ้น 116 คน คิดเป็นร้อยลละ 
50.4 ค่าเฉลี่ย 4.27 และ “กิจกรรมที่จัดแล้วได้ของรางวัลในเกม ที่จะได้มาด้วยการเติมเงินเท่านั้น”       
โดยเลือกตอบท้ังส้ิน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 48.3 ค่าเฉล่ีย  4.07 ตามลำดับ 
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ตารางที่ 6 สัดส่วนและร้อยละของแพลตฟอร์มส่ือเกมท่ีเลือกบริโภคเพื่อลดความเครียดภายใต้สถานการณ์ 
              การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
 

แพลตฟอร์มสื่อเกม สัดส่วนจำนวน ร้อยละของสัดส่วน 

เล่นเกมผ่านอุปกรณ์เล่นเกม เช่น PS4, Xbox One หรือ 
Nintendo Switch 

118 51.3 

เล่นเกมผ่านคอมพิวเตอร์ส่วนตัว PC 179 77.8 
เล่นเกมผ่านอุปกรณ์มือถือพกพา 198 86.1 
เล่นเกมผ่านเกมกระดาน Board Game 50 21.7 
รับชมการเล่นเกมของสตรีมเมอร์ผ่านช่องทางท่ีสะดวก 
เช่น YouTube หรือ Twitch 

97 42.2 

การตามอ่านข่าวสารเกี่ยวกับเกมผ่านโชเชียลมีเดีย หรือ
เว็บไซต์ท่ีน่าเช่ืออถือเกี่ยวกับเกม เช่น เพจ Facebook 
เกมถูกบอกด้วย V2 หรือ เว็บไซต์ GamingDose 

40 17.4 

 
จากตารางท่ี 6 พบว่ากลุ่มตัวอย่าง 230 คน มีสัดส่วนการบริโภคส่ือเกมโดย “เล่นเกมผ่านอุปกรณ์

มือถือพกพา” มากท่ีสุดจำนวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 86.1 ของกลุ่มตัวอย่าง รองลงมาคือ “เล่นเกมผ่าน
คอมพิวเตอร์ส่วนตัว PC” จำนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 77.8 ของกลุ่มตัวอย่าง “เล่นเกมผ่านอุปกรณ์
เล่นเกม เช่น PS4, Xbox One หรือ Nintendo Switch” จำนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 51.3 “รับชม
การเล่นเกมของสตรีมเมอร์ผ่านช่องทางที่สะดวก เช่น YouTube หรือ Twitch” จำนวน 97 คน คิดเป็น
ร้อยละ 42.2 “เล่นเกมผ่านเกมกระดาน Board Game” จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 21.7 และ “การ
ตามอ่านข่าวสารเกี่ยวกับเกมผ่านโชเชียลมีเดีย หรือเว็บไซต์ท่ีน่าเช่ืออถือเกี่ยวกับเกม เช่น เพจ Facebook 
เกมถูกบอกด้วย V2 หรือ เว็บไซต์ GamingDose” จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 17.4 ตามลำดับ 

 
ตารางที่ 7 สัดส่วนและร้อยละของระยะเวลาท่ีใช้ติดตามส่ือเกมต่อวัน ในช่วงภายใต้สถานการณ์ 
              การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
 

ระยะเวลา สัดส่วนจำนวน ร้อยละของสัดส่วน 

1-10 นาที/วัน 4 1.7 
10-30 นาที/วัน 20 8.7 
30-60 นาที/วัน 62 27 
1-3 ช่ัวโมง/วัน 83 36.1 
3-6 ช่ัวโมง/วัน 36 15.7 
6-12 ช่ัวโมง/วัน 17 7.4 

มากกว่า 12 ช่ัวโมง/วัน 8 3.5 
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จากตารางท่ี 7 พบว่ากลุ่มตัวอย่าง 230 คน มีระยะเวลาในการเล่นเกมมากท่ีสุดท่ี 1-3 ช่ัวโมง/วัน 
จำนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 36.1 รองลงมาคือ 30-60 นาที/วัน จำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 27 3-6 
ช่ัวโมง/วัน จำนวน จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 15.7 10-30 นาที/วัน จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 8.7 
6-12 ช่ัวโมง/วัน จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 7.4 มากกว่า 12 ช่ัวโมง/วัน จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.5 และ 1-10 นาที/วัน จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 8 สัดส่วนและร้อยละของค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการติดตามส่ือเกมต่อเดือน ในช่วงก่อนสถานการณ์ 
              การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เปรียบเทียบกับในช่วงภายใต้สถานการณ์ 
              การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
 

ค่าใช้จ่าย 
ก่อนการแพร่ระบาด ช่วงการแพร่ระบาด 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
0-300 บาท/เดือน 96 41.7 120 52.2 

301-500 บาท/เดือน 64 27.8 46 20 
501-1000 บาท/เดือน 50 21.7 37 16.1 
1001-3000 บาท/เดือน 12 5.2 15 6.5 

มากกว่า 3001 บาท/เดือน 8 3.5 12 5.2 
 
จากตารางท่ี 8 ได้ข้อสรุปดังนี้ 
ค่าใช้จ่ายในการเล่นเกมช่วงก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 พบว่า 

มากท่ีสุดอยู่ท่ี 0-300 บาท/เดือน จำนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 รองลงมาคือ 301-500 บาท/เดือน 
จำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 501-1000 บาท/เดือน จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 21.7 1001-
3000 บาท/เดือน จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 และ มากกว่า 3001 บาท/เดือน จำนวน 8 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.5 ตามลำดับ 

ค่าใช้จ่ายในการเล่นเกมช่วงภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 พบว่า มาก
ที่สุดอยู่ท่ี 0-300 บาท/เดือน จำนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 52.2 รองลงมาคือ 301-500 บาท/เดือน 
จำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 20 501-1000 บาท/เดือน จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 16.1 1001-3000 
บาท/เดือน จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 และ มากกว่า 3001 บาท/เดือน จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อย
ละ 5.2 ตามลำดับ 
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ตารางที่ 9 สัดส่วน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน 
              ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 
 

ประเด็นพฤติกรรม ระดับคะแนนความเห็น ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน

มาตราฐาน 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปกติ น้อย น้อย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
พฤติกรรมการรับประทาน 8 

(3.5) 
20 

(8.7) 
194 

(84.3) 
8 

(3.5) 
0 
(0) 

3.12 0.497 

พฤติกรรมการนอนหลับ 3 
(1.3) 

12 
(5.2) 

150 
(65.2) 

53 
(23) 

12 
(5.2) 

2.74 0.693 

ความสัมพันธ์ของคนรอบข้าง 10 
(4.3) 

25 
(10.9) 

179 
(77.8) 

15 
(6.5) 

1 
(0.4) 

3.12 0.593 

สภาวะการทำงาน/การเรียน 2 
(0.9) 

27 
(11.7) 

184 
(80) 

17 
(7.4) 

0 
(0) 

3.06 0.473 

สภาวะอารมณ์ของตนเอง 16 
(7) 

37 
(16.1) 

156 
(67.8) 

18 
(7.8) 

3 
(1.3) 

3.20 0.730 

 
จากตารางท่ี 9 ได้ข้อสรุปดังนี้ 
สื่อเกมมีผลต่อพฤติกรรมการรับประทานที่เลือกตอบมากที่สุดคือ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง จำนวน 

194 คน คิดเป็นร้อยละ 84.3 รองลงมาคือ  ฉันบริโภคอาหารได้มาก จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 8.7 ฉัน
บริโภคอาหารได้เพิ่มมากขึ้น จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 ฉันบริโภคอาหารได้น้อย จำนวน 8 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.5 ตามลำดับ และไม่มีการตอบ ฉันบริโภคอาหารได้น้อยลงมาก ทำให้มีค่าเฉล่ีย 3.12 

ส่ือเกมมีผลต่อพฤติกรรมการนอนหลับท่ีเลือกตอบมากท่ีสุดคือ ไม่มีการเปล่ียนแปลง จำนวน 150 
คน คิดเป็นร้อยละ 65.2 รองลงมาคือ ฉันพักผ่อนได้น้อย จำนวน 53 คนคิดเป็นร้อยละ 23 ฉันพักผ่อน
ได้มาก จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 ฉันพักผ่อนได้น้อยลงมาก จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 
และ ฉันพักผ่อนได้เพิ่มมากขึ้น จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 ตามลำดับ ทำให้มีค่าเฉล่ีย 2.74 

ส่ือเกมมีผลต่อความสัมพันธ์ของคนรอบข้างท่ีเลือกตอบมากท่ีสุดคือ ไม่มีการเปล่ียนแปลง จำนวน 
179 คน คิดเป็นร้อยละ 77.9 รองลงมาคือ ความสัมพันธ์ของฉันมีแนวโน้มดีขึ้น จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อย
ละ 10.9 ความสัมพันธ์ของฉันมีแนวโน้มแย่ลง จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 ความสัมพันธ์ของฉนัมี
แนวโน้มดีขึ ้นมาก จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 และ ความสัมพันธ์ของฉันมีแนวโน้มแย่ลงมาก 
จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4 ตามลำดับ ทำให้มีค่าเฉล่ีย 3.12 

ส่ือเกมมีผลต่อสภาวะการทำงาน/การเรียนท่ีเลือกตอบมากท่ีสุดคือ ไม่มีการเปล่ียนแปลง จำนวน 
184 คน คิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมาคือ การทำงาน/การเรียนของฉันมีแนวโน้มดี จำนวน 27 คน คิดเป็น
ร้อยละ 11.7 การทำงาน/การเรียนของฉันมีแนวโน้มแย่ลง จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 7.4 และ การ
ทำงาน/การเรียนของฉันมีแนวโน้มดีขึ้นมาก จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 ตามลำดับ โดยไม่มีการตอบ 
การทำงาน/การเรียนของฉันมีแนวโน้มแย่ลงมาก ทำให้มีค่าเฉล่ีย 3.06 
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สื่อเกมมีผลต่อสภาวะอารมณ์ของตนเองที่เลือกตอบมากท่ีสุดคือ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง จำนวน 
156 คน คิดเป็นร้อยละ 67.8 รองลงมาคือ สภาวะอารมณ์มีแนวโน้มในทางท่ีดีขึ้น จำนวน 37 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.1 สภาวะอารมณ์มีแนวโน้มในทางท่ีแย่ลง จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 สภาวะอารมณ์มี
แนวโน้มในทางที่ดีขึ้นมาก จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 7 และ สภาวะอารมณ์มีแนวโน้มในทางที่แย่ลง
มาก จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 ตามลำดับ ทำให้มีค่าเฉล่ีย 3.20 
 
7. สรุปผลการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ท้ังส้ิน 230 คน ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศ
ชาย (ร้อยละ 62.2) โดยเกือบครึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุอยู่ในช่วง 18 – 25 ปี (ร้อยละ 46.5) ระดับ
การศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ร้อยละ 
71.7) มีรายได้เฉลี่ยเกือบครึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในช่วงรายได้ 20,001 – 30,000 บาท (ร้อยละ 
39.1) และอาชีพเกือบครึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามเป็น พนักงานบริษัท (ร้อยละ 35.2) 
 กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมคลายเครียดช่วงก่อนการเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 
ส่วนใหญ่ชอบทำกิจกรรม นอนหลับพักผ่อน / ดูภาพยนตร์ ซีรี่ย์ การ์ตูน / ฟังเพลง ร้องเพลง เล่นดนตรี 
(ร้อยละ 73) ส่วนพฤติกรรมคลายเครียดช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 มีการเปล่ียนแปลง
ส่วนใหญ่ชอบทำกิจกรรม เล่นเกม เล่นโซเชียลมีเดีย (ร้อยละ 84.3) 
 กลุ ่มตัวอย่างได้มีความเห็นเกี ่ยวกับ ปัจจัยที ่ผลต่อการเลือกสื ่อเกมมาคลายเครียด ดังนี้ 
สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคสื่อเกม ความเห็นส่วนใหญ่ที่เห็นด้วยมากที่สุดคือ เพื่อน 
หรือคนรู้จักมีแนวโน้มนิยมและแนะนำบริโภคส่ือเกม จึงเลือกบริโภคส่ือเกมตาม (ร้อยละ 53.3) การตลาด
ของสื่อเกมประเภทเกมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจจ่ายเงินเพื่อบริโภคสื่อเกม ความเห็นส่วนใหญ่ที่เห็นด้วย
มากที่สุดคือ เกมนั้นมีภาพประกอบที่สวยงาม มีบทเพลงประกอบที่ไพเราะ (ร้อยละ 64.8) การตลาดของ
สื่อเกมประเภทสตรีมมิ่งสตรีมมิ่งที่ส่งผลต่อการตัดสินใจจ่ายเงินเพื่อสนับสนุน ความเห็นส่วนใหญ่ที่เห็น
ด้วยมากท่ีสุดคือ เนื้อหาท่ีสตรีมเมอร์นำเสนอมีความสนุกสนาน สร้างเสียงหัวเราะ คลายเครียดได้ (ร้อยละ 
53.5) ความเห็นเกี ่ยวกับการตลาดแบบ Event Marketing ที ่ส่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคสื่อเกม 
ความเห็นส่วนใหญ่ที่เห็นด้วยมากที่สุดคือ เนื้อเรื่องพิเศษ ที่เพิ่มขึ้นมาจากเดิมเนื่องด้วยโอกาสพิเศษ (ร้อย
ละ 55.7) 
 กลุ่มตัวอย่างได้มีความเห็นเกี่ยวกับ พฤติกรรมการคลายเครียดช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโค
โรนา 2019 ด้วยส่ือเกม ดังนี้ แพลตฟอร์มส่ือเกมท่ีเลือกบริโภคมากท่ีสุดของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ เล่น
เกมผ่านอุปกรณ์มือถือพกพา (ร้อยละ 86.1) ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการติดตามส่ือเกมต่อวันท่ี 1-3 ช่ัวโมง/วัน 
(ร้อยละ 36.1) โดยค่าใช้จ่ายในช่วงก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาด และภายใต้การแพร่ระบาดของไวรัสโค
โรนา 2019 ส่วนใหญ่มีแนวโน้มเดียวกันคือ 0-300 บาท/เดือน โดยมีจำนวนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย (ร้อยละ 41.7 
และ 52.2 ตามลำดับ) 
 กลุ่มตัวอย่างได้มีความเห็นเกี่ยวกับ ผลกระทบต่อชีวิตประจำวันในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด
ไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้ พฤติกรรมการรับประทาน พฤติกรรมการนอนหลับ ความสัมพันธ์ของคนรอบ
ข้าง สภาวะการทำงาน/การเรียน และสภาวะอารมณ์ของตนเอง มีแนวโน้มไปทางเดียวกันทั้งหมดคือ 
ส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถาม ให้คำตอบว่า ไม่มีการเปล่ียนแปลง (ร้อยละ 84.3, 65.2, 77.8, 80 และ 
67.8 ตามลำดับ) 
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ข้อจำกัดของการวิจัยครั้งนี้คือการเก็บข้อมูลที่ไม่สามารถเก็บได้ถึงจำนวนสถิติที ่ควรจะเป็นไว้ 
เนื่องจากการเข้าไปขอข้อมูลจากลุ่มแบบสอบถามภายในกลุ่ม Community ส่วนใหญ่มักจะพบปัญหาการท่ี
ภายในกลุ่มพูดคุยในเรื่องที่สนใจเฉพาะ ทำให้การเข้าไปเก็บข้อมูลอาจจะทำให้ได้ไม่สะดวกนัก รวมไปถึง
การท่ีอาจจะต้องรอจากการได้รับอนุมัติการต้ังโพสจากตัวแทนกลุ่มท่ีเกี่ยวข้องทำให้เกิดความล่าข้าได้ และ
การจัดเก็บข้อมูลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สะดวกต่อการเ ก็บ
ข้อมูลเชิงลงพื้นท่ี นอกจากนี้ส่งผลทำให้กลุ่มตัวอย่างท่ีเก็บข้อมูลได้น้อยกว่าเป้าหมายท่ีต้องการได้ 

 
8. อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสื่อเกมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 
พิจารณาแล้วพบว่า 
 1) ผลการศึกษาได้ข้อสรุปว่า การเลือกบริโภคสื่อเกมเพื่อคลายเครียดในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โดยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคสื่อเกม คือ เพื่อน 
หรือคนรู้จักมีแนวโน้มนิยมและแนะนำบริโภคสื่อเกม จึงเลือกบริโภคสื่อเกมตาม ซึ่งสอดคล้องกับงานวจัิย
ของ ธนวันต์ แสงวิรุณ (2560) ท่ีได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปิดรับส่ือเกมออนไลน์บน Platform Steam 
ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าแรงจูงใจภายในและภายนอกมีความสัมพันธ์ต่อการเปิดรับส่ือ
เกมออนไลน์บน Platform Steam ในระดับปานกลาง ซึ ่งโดยส่วนใหญ่ต้องการเล่นเกมเพราะความ
สนุกสนาน ต้องการหาเพื่อนเพิ่ม เพื่อท่ีจะได้สร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ธนพัทธ์ เอมะบุตร (2558) ได้ทำการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกมออนไลน์ของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานครปี 2558 พบว่า การดำเนินชีวิตในภาพรวมส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกม
ออนไลน์ โดยสังคมมีผลต่อการเลือกเล่นเกมออนไลน์ และเลือกเล่นเกมออนไลน์ตามเพื่อน หรือ คนรู้จัก 
การตลาดของสื่อเกมประเภทเกมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจจ่ายเงินเพื่อบริโภคสื่อเกม คือ เกมนั้นมี
ภาพประกอบที่สวยงาม มีบทเพลงประกอบที่ไพเราะ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชชา อุ่มบางตลาด 
(2560) ท่ีได้ทำการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อแพคเกจเติมเงินเกมออนไลน์ พบว่า ปัจจัย
ด้านคุณภาพกราฟฟิกของเกม ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมราคาการเลือกซื้อแพคเกจเติมเงินออนไลน์ในแต่ละเดือน 
ระดับความสำคัญในการตัดสินใจระดับมากท่ีสุด มีผลต่อผู้บริโภคราคาท่ีเติมในแต่ละเดือนอยู่ระหว่าง 500-
1,000 บาท การตลาดของสื่อเกมประเภทสตรีมมิ่งสตรีมมิ่งที่ส่งผลต่อการตัดสินใจจ่ายเงินเพื่อสนับสนุน 
คือ เนื้อหาท่ีสตรีมเมอร์นำเสนอมีความสนุกสนาน สร้างเสียงหัวเราะ คลายเครียดได้ ซึ่งตรงกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีก่อให้เกิดการกักตัวนำไปสู่ความเครียดของผู้กักตัว และการตลาด
แบบ Event Marketing ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคสื่อเกม คือ เนื้อเรื่องพิเศษ ที่เพิ่มขึ้นมาจากเดิม
เนื่องด้วยโอกาสพิเศษ ซึ่งเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีทำให้งานต่าง ๆ ท่ี
จะต้องจัดถูกงดอย่างไม่มีกำหนด 
 2) ผลการศึกษาได้ข้อสรุปว่า แพลตฟอร์มส่ือเกมท่ีเลือกบริโภค ส่วนใหญ่นิยมบริโภค คือ เล่นเกม
ผ่านอุปกรณ์มือถือพกพา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภณัฐ รัตนเสรีวงศ์ (2560) ที่ได้ศึกษาการเปิดรับ
สื่อโฆษณาเกมกับพฤติกรรมการตัดสินใจเล่นเกมออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือ พบว่า การตัดสินใจเล่นเกม
ออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือโดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับมาก โดยพิจารณาพบว่าการเล่นเกมออนไลน์
บนโทรศัพท์มือถือเพราะพอใจในประเภทเกม มีความเห็นมากที่สุด ระยะเวลาที่ใช้ติดตามสื่อเกมต่อ
วัน  ส่วนใหญ่อยู่ท่ี 1-3 ช่ัวโมง/วัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนพัทธ์ เอมะบุตร (2558) ได้ทำการศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกมออนไลน์ของประชาชนในกรุงเทพมหานครปี 2558 พบว่า 
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ระยะเวลาโด้เฉลี่ยต่อวันที่เล่นเกมออนไลน์ 1-3 ชั่วโมง/ วัน ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการติดตามสื่อเกมต่อเดือน 
ในช่วงก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  คือช่วง 0-300 บาท/เดือน และค่าใช้จ่าย
ที่ใช้ในการติดตามสื่อเกมต่อเดือน ในช่วงภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 คือ
ช่วง 0-300 บาท/เดือน โดยมีประชากรมากขึ้น เนื ่องจากสภาพเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ที่ทำให้สื่อเกมเลื่อนเวลาวางจำหน่าย รวมถึงการที่ต้องประหยัดรายจ่าย
มากขึ้นจากการขาดรายได้ในช่วงการกักตัว 
 3) ผลการศึกษาได้ข้อสรุปว่า การบริโภคส่ือเกมไม่มีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันในช่วงสถานการณ์
แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งพฤติกรรมการรับประทาน พฤติกรรมการนอนหลับ ความสัมพันธ์ของ
คนรอบข้าง สภาวะการทำงานและการเรียน และสภาวะอารมณ์ของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ศิรมณ์ เสถียรรัมย์ (2557) ท่ีได้ทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์จากข้อมูล
จราจรคอมพิวเตอร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนธัญรัตน์ พบว่าพฤติกรรม
การเล่นเกมออนไลน์ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยส่วน
ใหญ่มีผลมาจากปัจจัยอื่น ๆ เช่น เพศ ช้ันปี มากกว่า 
 
9. ข้อเสนอแนะ 
 9.1 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 1. จากผลการศึกษาพบว่าสื ่อเกมประเภทเกมส่วนใหญ่จะผลิตโดยต่างชาติทั ้งหมด รวมถึง
แพลตฟอร์มกลางท่ีใช้หรือตัวเกมท่ีนิยมบริโภค แม้ส่ือเกมประเภทสตรีมเมอร์จะเป็นคนไทยทำแต่ก็ต้องใช้
แพลตฟอร์มกลางจากต่างประเทศ ดังนั ้น ควรให้ความสนใจของตลาดนี้ มากขึ ้น เนื ่องจากการท่ี
อุตสาหกรรมนี้เติบโตหมายถึงการที่เม็ดเงินภายในประเทศถูกส่งออกไปสู่ต่างประเทศ ถ้ามีการสร้างเกมท่ี
จริงจังภายในประเทศ มีนโยบายผลักดันหรือการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม การไม่ถูกโจมตีทาง
แง่ลบทางสังคมและสร้างภาพลักษณ์ใหม่ ๆ ท่ีดี อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งของการนำเงินเข้าสู่ประเทศได้ 
 2. จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า สื่อบนโทรศัพท์กำลังมีอิทธิพลสูงขึ้นมาก ไม่ใช่แค่การใช้ภายนอก
เคหะสถาน แม้แต่ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 การใช้โทรศัพท์ยังคงสูงอยู่ ดังนั้น
การวิจัยนี้ได้สะท้อนถึงแนวทางของการทำตลาดในอนาคต ท่ีต้องให้ความสำคัญกับแพลตฟอร์มโทรศัพท์ท่ี
มากขึ้น ไม่ใช่แค่การทำส่ือเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาโปรแกรมท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับ
วิธีการใช้โทรศัพท์ให้กับบุคคลท่ีไม่พร้อม 
 3. จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับส่ือเกมแม้ในกลุ่มการใช้จ่ายต่ำสุดจะมีเพิ่มมากขึ้น
แต่ในกลุ่มใช้จ่ายสูงสุดจากที่ศึกษาก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้พบว่าในกลุ่มการใช้จ่ายสูงสุด
สามารถชดเชยกลุ่มการใช้จ่ายต่ำสุดได้หลายคนในคนเดียว ดังนั้นการวิจัยนี้ได้แสดงถึงผลจากการท่ีรายได้
ของส่ือเกมยังคงโดดเด่นในท่านกลางการลดลงของหลายอุตสาหกรรม การนำไปใช้จะเสนอถึงแนวทางการ
จัดการอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในตลาดให้สามารถได้รับโอกาส ในช่วงสถานการณ์วิกฤต และต่อยอดให้
สามารถเอาตัวรอดได้ในท่ามกลางตลาดท่ีซบเซาจากสถานการณ์ต่าง ๆ 
 
 9.2 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษากรณีท่ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ หรือการศึกษาเชิงลึก รวมไปถึงการขยายขอบเขตให้
กว้างขึ้น เกี่ยวกับการตัดสินใจบริโภคส่ือเกมท่ีมากขึ้นภายในช่วงสถานการณ์ต่อจากนี้ เนื่องด้วยข่าวสารท่ี
เกี ่ยวข้องกับเกมในปัจจุบันยังคงมีแนวโน้มที่สูงขึ ้นของตลาด แนวคิดของสั งคมที่กำลังเปลี่ยนไปของ
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ภาพลักษณ์เกมไปในทางท่ีดีขึ้น ซึ่งการศึกษาในเชิงลึกจะได้มาซึ่งข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทำการตลาด
ในอนาคตได้ 

2. ควรศึกษาในกรณีกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีมีผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
โดยจากการศึกษาจะพบว่าพฤติกรรมในบางพฤติกรรมมีแนวโน้มที่ผู้คนจะทำลดลง เช่นการนอนหลับหรือ
ชมภาพยนต์ แต่กิจกรรมเช่น การทำงานฝีมือ หรือการออกกำลัยกายที่มีแนวโน้มมากขึ้น ซึ ่งจากกรณี
ดังกล่าวสามารถต่อยอดศึกษาให้ทราบถึงท่ีมาและความสำคัญ โอกาสท่ีได้หรือสูญเสียไป รวมถึงวิธีการท่ีจะ
คว้าโอกาสหรือลดการเสียโอกาสจากการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมได้ 

3. ควรศึกษาในกรณีการนำการตลาดของสื่อเกม ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับอนิสงค์จากการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 มาปรับใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 นอกจากนี้ยังรวมถึงการศึกษาแนวทางการพัฒนา ปรับเปลี่ยน และแก้ไข 
จุดบกพร่องของแต่ละอุตสาหกรรมให้ปรับตัวให้ทัน หรือมีแผนรับมือมากพอท่ีจะสามารถได้รับอนิสงค์จาก
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในอนาคต อันเกิดจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงเหตุการณ์อื่น ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

4. ควรศึกษาในกรณีสถานการณ์หลังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ว่าหลังจากการแพร่
ระบาดสิ้นสุดแล้ว แนวโน้มของอุตสาหกรรมเกมจะไปในทิศทางใด พฤติกรรมการบริโภคสื่อเกม รวมถึง
ผลกระทบท่ีเกี่ยวข้องจะไปในทิศทางใด และการตลาดในช่วงเวลาหลังจากการแพร่ระบาดส้ินสุดลงควรจะ
ใช้การตลาดรูปแบบใด นอกจากนี้รวมไปถึงการศึกษาพฤติกรรมอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน 

5. ควรศึกษาถึงนโยบาย การสนับสนุนจากภาครัฐ ที่สามารถผลักดันอุตสาหกรรมนี้ให้สามารถ
เติบโตได้ในไทย รวมไปถึงการเสนอนโยบายใหม่ ๆ หรือแนวทางการสนับสนุนท่ีรัฐควรกระทำ สำหรับเป็น
แนวทางให้รัฐเลือกสนับสนุนในอุตสาหกรรมนี้ได้อย่างเหมาะสมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความเช่ือมั่นไว้วางใจด้านความปลอดภัยทางสุขอนามัยของ
นักท่องเท่ียวท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 
 

Factors Influencing to Tourist’s Trust in Health and Safety amid the Pandemic 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความเช่ือมั่นไว้วางใจด้านความปลอดภัยทาง
สุขอนามัยของนักท่องเที ่ยวท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดโคว ิด -19  ในเขตพื ้นท่ีจ ังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลความเชื่อมั่นไว้วางใจด้านความปลอดภัยทางสุขอนามัย
ของนักท่องเที่ยวท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม  กลุ่มตัวอย่าง คือ  
นักท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 214 คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่         
ค่าร้อยละ  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Pearson  และการวิเคราะห์
เส้นทาง (Path analysis) โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ เพื่อหาความสัมพันธ์และอิทธิพลท้ัง
ทางตรงและทางอ้อมของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 
  
 ผลการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวที่ได้ตัดสินใจท่องเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่ามกลาง
สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 มีระดับความเช่ือมั่นไว้วางใจด้านความปลอดภัยทางด้านสุขอนามัยอยู่
ในระดับมาก ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความเช่ือมั่นไว้วางใจด้านความปลอดภัยทางสุขอนามัย คือ การรับรู้และ
ทัศนคติของนักท่องเที่ยวอย่างมีนัยสำคัญ และปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้  การรับรู ้และทัศนคติของ
นักท่องเท่ียวมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวผ่านความเช่ือมั่นไว้วางใจด้วย มี
เพียงปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุที ่ไม่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการตัดสินใจท่องเที ่ยวของ
นักท่องเท่ียว 
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Abstract 
 

This study aimed to 1) study the levels of  tourist’s trust in  health and safety amid 
the pandemic of  COVID-19  at Prachuap Khiri Khan Province; 2) study factors that affect 
the tourist’s trust in  health and safety amid the pandemic of COVID-19 at Prachuap Khiri  
Khan  Province.  This study employed a quantitative research methodology.  Questionnaire 
was used as the instrument of this research in collecting data. The sampling groups were 
tourists with a total of 214 people from Prachuap Khiri Khan Province. Data analysis 
technique was frequency, percentage, standard deviation distribution, Pearson‘s correlation 
coefficient analysis and path analysis using multiple regression analysis techniques.  

 
The findings of this research reveal that tourists who have decided to travel to 

Prachuap Khiri Khan Province amid the pandemic of COVID-19 have a high level of trust in 
health and safety measures. The factors that significantly influence the tourist’s trust in 
health and safety was tourist perception and tourist attitude. Personal factors include 
income, tourist perception and tourist attitude indirectly influenced on tourist decisions 
through tourist trust variables. Only age factor did not directly or indirectly influence on 
tourist decisions. 

 
Keyword: Tourist, Trust, Health and Safety, Decision 
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1. บทนำ 

เนื่องจากปัจจุบันท่ัวโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ 
โควิด-19 สถานการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจและสังคม เศรษฐกิจท่ัวโลกถดถอย
เป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่สามารถทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจอันเป็นแหล่งท่ีมาของรายได้ อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้เป็นจำนวนมหาศาลของหลายประเทศทั่วโลก เมื่ อเกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาดขึ้นทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างรวดเร็วโดยไตรมาสแรกของปี 2563 
จำนวนนักท่องเท่ียวลดลงกว่าร้อยละ 22 และคาดว่าจะลดลงต่อเนื่องระหว่างร้อยละ 60 ถึง 80 ของปี พ.ศ. 
2563 (UNWTO,2020) 

สำหรับประเทศไทยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักของประเทศโดยในปี พ.ศ. 2562 มี
สัดส่วนถึงร้อยละ 16 ของผลิตภัณฑ์รวมประชาชาติ (Gross Domestic Product: GDP) โดยเป็นรายได้
จากนักท่องเที่ยวต่างชาติร้อยละ 10 ของผลิตภัณฑ์รวมประชาชาติซึ่ งคิดเป็นร้อยละ 61จากรายได้การ
ท่องเท่ียวทั้งหมด ปัจจุบันประเทศไทยไม่สามารถรับนักท่องเท่ียวต่างชาติเข้ามาได้ทำให้ต้องสูญเสียรายได้
จากนักท่องเที่ยวต่างชาติและหันมาพึ่งพาการท่องเที่ยวจากคนภายในประเทศไทย  อีกทั้งประเทศยังเกิด
การแพร่ระบาดระลอกใหม่ขึ ้นส่งผลต่อการวางแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวของไทยในรูปแบบ Travel 
Bubble ท่ีเป็นการเปิดให้มีการท่องเท่ียวกับประเทศใดประเทศหนึ่ง ซึ่งมักเป็นประเทศท่ีมีจำนวนผู้ติดเช้ือ
ใหม่ในระดับต่ำ (Krungthai, 2020) แต่ประเทศไทยเองกลับเป็นประเทศท่ีมีการแพร่ระบาดซ้ำ นอกจากนี้
การแพร่ระบาดซ้ำยังทำให้การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ต้องชะลอแผนไทยเท่ียวไทยท่ีมุ่งกระตุ้น
การท่องเที ่ยวภายในประเทศเพื ่อหยุดการแพร่กระจายเชื ้อโรคด้วยลดการเดินทางข้ามพื ้นที ่ของ
นักท่องเท่ียว 

สถานการณ์ดังกล่าวจึงส่งผลต่อความเชื่อมั่นไว้วางใจ (Trust) ด้านความปลอดภัยทางสุขอนามัย 
(Health and Safety) ของนักท่องเท่ียวที่ต้องการเข้ามาเท่ียว ความเช่ือมั่นไว้วางใจด้านความปลอดภัยทาง
สุขอนามัยของนักท่องเท่ียวนั้นเป็นส่ิงท่ีมีความสำคัญเป็นอย่างมากท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดโค
วิด-19  หากนักท่องเท่ียวขาดความเช่ือมั่นจะส่งผลให้นักท่องเท่ียวไม่เดินทางมาท่องเท่ียวเลยนั้นจะทำให้ผู้
ประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวประสบปัญหาสูญเสียรายได้มีความเส่ียงท่ีจะขาดทุน  อาจนำไปสู่
ภาวะล้มละลาย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแรงงานเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็น
จังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นอันดับหนึ่งของภาคกลางในปี พ.ศ. 2563  คือ 2317.85 ล้านบาท  
มีนักท่องเที่ยวตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนรวม 3,641,101 คน เป็นอันดับ 6 ของประเทศ 
และมีรายได้จากการท่องเท่ียว 16045.76 ล้านบาท เป็นอันดับ 8 ของประเทศ (กรมการท่องเท่ียว, 2563) 
ดังนั้นหากขาดความเช่ือมั่นไว้วางใจจากนักท่องเท่ียวและไม่เกิดการเดินทางท่องเท่ียวย่อมจะก่อให้เกิดการ
สูญเสียรายได้ของประเทศอย่างมหาศาล 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความเช่ือมั่นด้านความปลอดภัย
ทางสุขอนามัยของนักท่องเท่ียวท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในเขตพื ้นที ่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ครั้งนี้เพื่อช่วยให้กลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ดังกล่าวมีข้อมูลและสามารถ
นำไปใช้ปรับตัวในการกำหนดมาตรการความปลอดภัยทางสุขอนามัยให้ตรงต่อความต้องการของ
นักท่องเที่ยว รวมไปถึงการกำหนดนโยบายและมาตรการของภาครัฐในระดับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับแหล่ง
ท่องเท่ียวให้เกิดประสิทธิภาพได้ในอนาคต   
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2.  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1) เพื่อศึกษาระดับความเชื่อมั ่นไว้วางใจด้านความปลอดภัยทางสุขอนามัยของนักท่องเที่ยว

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในเขตพื้นท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
2) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลความเช่ือมั่นไว้วางใจด้านความปลอดภัยทางสุขอนามัยของนักท่องเท่ียว

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในเขตพื้นท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

3. ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว (Tourists Behavior) 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเท่ียวมีพื้นฐานมาจากแนวคิดเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภค 
(Consumer Behavior) มุ่งเน้นไปที่ภาคการบริการซึ่งเป็นการบริโภคในรูปแบบหนึ่ง ผู้บริโภคสำหรับการ
ท่องเที่ยวจึงถูกเรียกว่า นักท่องเที่ยว  (Tourist)  ซึ่งหมายถึง บุคคลผู้ซึ ่งเป็นผู้เยี ่ยมชมเดินทางไปยัง
จุดหมายปลายทางหลักนอกพื้นท่ีอันเป็นที่อยู่อาศัยหลักเป็นเวลาน้อยกว่าหนึ่งปีเพื่อทำธุรกิจ พักผ่อนหรือ
วัตถุประสงค์ส่วนตัวอื่น ๆ  โดยไม่ได้รับค่าจ้าง (UNWTO, 2008)  พฤติกรรมนักท่องเที่ยวจึงเป็นการ
ตัดสินใจของนักท่องเท่ียวในการใช้บริการในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเพื่อสร้างความพึงพอใจโดยพิจารณาถึง
ปัจจัยภายในและภายนอกทั้งหมดที่เกี ่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจ กิจกรรม ความคิดรวมไปถึง
ประสบการณ์  พฤติกรรมนักท่องเท่ียวประกอบไปด้วยแนวคิดท่ีสำคัญ 9 ประการ คือ  1) การตัดสินใจของ
นักท่องเท่ียวมีความซับซ้อน 2) ค่านิยมเป็นตัวชี้นำ  3) แรงจูงใจสำคัญต่อการตัดสินใจ  4) บุคลิกภาพของ
บุคคลเป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนการตัดสินใจ  5)  ความคาดหวังจะมีความสัมพันธ์กับประสบการณ์ท่ี
ได้รับ  6)  ทัศนคติ เป็นสิ่งที่ถูกกำหนดไว้จากความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวกับคุณลักษณะสำคญัของ
วัตถุ  7) การรับรู ้ของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะมุ่งเน้นไปที่การรับรู ้ความเสี่ยงและความปลอดภัย  
อาชญากรรม  การก่อการร้าย หรือการแพร่ระบาดของโรคบางชนิด 8)  ความพึงพอใจเป็นข้อมูลสำคัญใน
การประเมินเพื่อตัดสินใจ  และ9) ความไว้วางใจและความภักดี  เป็นองค์ประกอบที่เกี ่ยวข้องกันใน
แบบจำลองพฤติกรรมผู้บริโภค  (Juvan,  Omerzel and Maravic, 2017) นอกจากนี้แล้วยังมีปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวประกอบไปด้วย 4  ปัจจัยดังนี้ 1.ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม (Cultural 
Factors)  2.ปัจจัยทางสังคม (Social Factors)  3.ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) และ4.ปัจจัยทาง
จิตวิทยา  (Psychological Factors)  (Kotler, 2000) 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความปลอดภัยทางด้านสุขอนามัย (Health and safety) 
ความปลอดภัยเป็นหนึ่งในความต้องการของมนุษย์ตามทฤษฎีความต้องการลำดับขั้นของมาสโลว์

ทั ้งความปลอดภัยทางด้านร่างกายและจิตใจ เหตุนี ้จึงทำให้นักท่องเที่ยวล้วนต้องการความปลอดภัย
โดยเฉพาะความปลอดภัยทางด้านสุขอนามัย (Health and Safety)  ท่ามกลางสถานการณ์การเกิดโรค
ระบาดหรือ “โควิด-19” ที่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์การท่องเที่ยวทั่วโลกทำให้การท่องเที่ยวซบเซา
เนื่องมาจากความกังวลทางด้านสุขอนามัย องค์การอนามัยโลก หรือ WHO (2014) ได้ให้ความหมายของ
อนามัย (Health) ว่าหมายถึง สภาวะที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย ทางจิตใจ และสามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมได้
ด้วยดี (Social well – being) ซึ่งไม่เพียงแต่ปราศจากโรคหรือไม่แข็งแรงทุพพลภาพเท่านั้น และมธุริน 
เถียรประภากล (2556) ได้กล่าวว่าความปลอดภัย (Safety) หมายถึง สภาวะการปราศจากภัยหรือพ้นภัย 
รวมถึงการปราศจากอันตราย การบาดเจ็บ การเสี่ยงภัย หรือการสูญเสีย ดังนั้นความปลอดภัยทางด้าน
สุขอนามัย (Health and Safety) จึงหมายถึง สภาวะที่บุคคลปราศจากโรค ร่างกายมีความสมบูรณ์ท้ัง
ร่างกายและจิตใจสามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมได้ด้วยดีอันเกิดจากการป้องกัน ติดตาม และเฝ้าระวัง  อีกท้ัง 



482 
 

 
 

Ukpabi,  Olaleye and Karjaluoto (2021) ยังได้กล่าวว่า สถานที่ท่องเที่ยวปลายทางที่ปลอดภัยทาง
สุขอนามัยจะทำให้เกิดความมั่นใจและความไว้วางใจจากนักท่องเที่ยว  ความปลอดภัยทางสุขอนามัยจึง
กลายเป็นเกณฑ์สำคัญในกระบวนการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวจะให้ความสำคัญและ
พิจารณาก่อนจะตัดสินใจท่องเที่ยวในท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (OECD, 2020) 
ภาครัฐของแต่ละประเทศจะต้องร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อกำหนดมาตรฐานใหม่ในด้านความปลอดภัย
สุขอนามัยเพื่อเรียกคืนความเช่ือมั่นไว้วางใจและกระตุ้นความต้องการเดินทางท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว 
 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความเชื่อม่ันไว้วางใจของนักท่องเที่ยว (Tourist Trust) 

ความเช่ือมั่นไว้วางเป็นเรื่องของสภาวะทางจิตใจของนักท่องเท่ียวที่ต้ังใจในการยอมรับส่ิงใดส่ิงหนึ่ง
โดยอยู่บนพื้นฐานของความคาดหวังในทางบวกที่มีต่อสถานที่ท่องเท่ียวว่าจะดำเนินการไปในทิศทางท่ี
ตนเองคาดหวัง (Mcshane and Von Glinow, 2005) เกี่ยวข้องกับความรู้สึก การรับรู้และทัศนคติของ
นักท่องเท่ียว ความเช่ือมั่นไว้วางใจของนักท่องเท่ียว (Tourist Trust) เป็นความเต็มใจของนักท่องเท่ียวท่ีจะ
เปิดรับการเข้าไปเยี่ยมชมสถานท่ีท่องเท่ียวปลายทางอย่างเฉพาะเจาะจง เนื่องจากความคาดหวังว่าสถานท่ี
ท่องเที่ยวนั้นจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกับตน (Tassawa and Banjongprasert, 2019) นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับ
ความเชื่อของนักท่องเที่ยวปลอดภัยทั้งจากทางร่างกายและจิตใจที่มีพื้นฐานมาจากการรู้คิดและอารมณ์
ความรู้สึกในการเดินทางท่องเที่ยวด้วยความเต็มใจ (McAllister, 1995)  เชื่อมั่นว่าจะได้รับการบริการที่มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ และคาดหวังว่าธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวจะสามารถทำให้นักท่องเท่ียว
เกิดความเช่ือใจได้จากความน่าเช่ือถือ ความยุติธรรม และความซื่อสัตย์  Reina และ Reina  (1999 อ้างถึง
ใน วรนาท สามารถ, 2557) กล่าวถึงองค์ประกอบของความเช่ือมั่นไว้วางใจของนักท่องเที ่ยวว่ามี 3 
องค์ประกอบ คือ 1.ความสามารถหรือศักยภาพในการสร้างความเชื่อมั ่นไว้วางใจของนโยบายมาตรการ
ความปลอดภัยจากภาครัฐ 2. การรักษาคำมั่นสัญญาหรือความตรงไปตรงมาตามมาตรการของภาคส่วนท่ีมี
ความเกี่ยวข้อง และ3.ความสนใจหรือใส่ใจต่อความปลอดภัยนักท่องเท่ียว  ดังนั้นความเช่ือมั่นไว้วางใจของ
นักท่องเที ่ยวจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อผู ้ที ่เกี ่ยวข้องทั ้งหมดในการเดินทางท่องเที ่ยว เมื่อ
นักท่องเท่ียวเช่ือมั่นไว้วางใจแล้วนั้นจะนำมาซึ่งการตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียวและอาจเกิดการท่องเท่ียวซ้ำ
ทำให้เกิดความภักดีจากนักท่องเท่ียวก่อให้เกิดรายได้และกำไรในทุกระดับของธุรกิจ 

4. กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 

จากการทบทวนวรรณกรรม สามารถกำหนดเป็นกรอบแนวคิดของการศึกษาได้ดังภาพท่ี 1 

5. สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ  และด้านรายได้มีอิทธิพลต่อความเช่ือมั่นไว้วางใจด้าน

ความปลอดภัยทางสุขอนามัย 
สมมติฐานท่ี 2 การรับรู้ของนักท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อความเช่ือมั่นไว้วางใจด้านความปลอดภัยทาง

สุขอนามัย 
สมมติฐานท่ี 3 ทัศนคติของนักท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อความเช่ือมั่นไว้วางใจด้านความปลอดภัยทาง

สุขอนามัย 
สมมติฐานที่ 4 ความเชื่อมั่นไว้วางใจด้านความปลอดภัยทางสุขอนามัยมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว 
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สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ  ด้านรายได้ การรับรู้และทัศนคติของนักท่องเที ่ยวมี
อิทธิพลทางอ้อมต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวผ่านความเช่ือมั่นไว้วางใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

6. วิธีการศึกษาและการเก็บข้อมูล 
 6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   

ประชากร  
 การวิจัยครั ้งนี ้จะทำการศึกษานักท่องเที ่ยวในเขตพื ้นที ่จังหวัดประจวบคีร ีขันธ์ เนื ่องจาก
ประจวบคีรีขันธ์เนื่องจากเป็นจังหวัดท่ีมีนักท่องเท่ียวเป็นจำนวนมากอยู่ในอันดับ 6 ของประเทศ ในปี พ.ศ. 
2563 ต้ังแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนมีจำนวนนักท่องเท่ียวรวม 3,641,101 คน และเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ จำเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์โดยมี
ประชากรจากกลุ่มเฟซบุ๊คท่ีมีช่ือว่า “กลุ่มท่ีเท่ียว ท่ีกิน ท่ีพัก ประจวบคีรีขันธ์” ท่ีเป็นแหล่งรวมนักท่องเท่ียว
ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่ีมีสมาชิกประมาณ 10,000 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้มีจำนวน 385 คน คำนวณจากสูตรของ Taro Yamane ค่าความคลาดเคลื่อน

จากการสุ่มตัวอย่าง คือ 0.05  โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling)   

สูตร     𝑛      =        
𝑁

1+𝑁(𝑒)2 

 

การตัดสินใจท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวท่ามกลาง

สถานการณ์การแพร่ระบาด
โควิด-19 ในเขตพื้นที่

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

การรับรู้ (Perception) ของ
นักท่องเท่ียวเก่ียวกับความ
ปลอดภัยด้านสุขอนามัย  

ความเชือ่ม่ัน
ไว้วางใจ (Trust) 

ด้านความ
ปลอดภัยทางด้าน

สุขอนามัย 
 (Health and 

Safety) 

ทัศนคติ (Attitudes) เก่ียวกับ
ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
อายุ (Age)   
รายได้ (Income)   
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6.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณจึงใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล แบบสอบถามซึ่งถูกสร้างขึ้นมาจากการทบทวนวรรณกรรมบนพื้นฐานของแนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถามประกอบด้วย 6 ข้อคำถาม ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเพื่อประเมินระดับการรับรู้ของนักท่องเท่ียว
เกี่ยวกับความปลอดภัยทางสุขอนามัยในการท่องเท่ียวประกอบด้วย 15 ข้อคำถาม ส่วนท่ี 3 แบบสอบถาม
เพื่อประเมินระดับทัศนคติของนักท่องเท่ียวเกี ่ยวกับความปลอดภัยทางสุขอนามัยในการท่องเที ่ยว
ประกอบด้วย 10 ข้อคำถาม ส่วนที ่ 4 แบบสอบถามเพื ่อประเมินระดับความเชื ่อมั ่นไว้วางใจของ
นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับความปลอดภัยทางสุขอนามัยในการท่องเที่ยวประกอบด้วย 5 ข้อคำถาม  ส่วนที่ 5  
แบบสอบถามเพื่อประเมินการตัดสินใจท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดโค
วิด-19 ประกอบด้วย 6 ข้อคำถาม ส่วนที่ 6 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับมาตรการรักษา
ความปลอดภัยทางด้านสุขอนามัยนักท่องเท่ียว 
 

6.3 การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
 การทดสอบเครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำแบบสอบถามที่สร้างขึ้น และนำไปตรวจสอบ
ความเท่ียงตรง (Validity) และความเช่ือมั่น (Reliability) ดังนี้ 
 1. การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) นำแบบสอบถามที่ผู ้วิจัยจัดทำขึ้นเสนออาจารย์ท่ี
ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระเพื่อตรวจสอบความถูกต้องในด้านเนื้อหาการใช้สำนวน และถ้อยคำ เพื่อความ
เข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถาม รวมถึงพิจารณาลำดับความสำคัญต่างๆ ของแบบสอบถาม หลังจากนั้นนำมา
ปรับปรุงแก้ไขและดำเนินการในขั้นต่อไป จากนั้นทำการพิจารณาความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct 
Validity) โดยใช้เทคนิคทางสถิติ คือ การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เพื่อให้ผู้วิจัยพิจารณาความ
สอดคล้องของข้อคำถามและตัวแปรในเบื ้องต้นจากค่า Eigenvalues ที ่มากกว่า 1 และตัด Factor 
component ที่ระดับ 0.5 ผลการวิเคราะห์พบว่าข้อคำถามและตัวแปรมีความสัมพันธ์กันมีค่า KMO 
เท่ากับ 0.918 มีค่า Eigenvalues มากกว่า 1 ทุกตัวแปร  
 2. การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการนำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดสอบ 
(Try Out) นักท่องเท่ียวภายในเขตอำเภอหัวหินซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างท่ี
ศึกษา จำนวน 30 คน แล้วนำข้อมูลท่ีได้มาหาค่าความเช่ือมั่นโดยหาค่าสัมประสิทธิ์ (Cronbach’s Alpha) 
โดยมีค่าความเชื่อมั ่นเท่ากับ 0.907 มี 35 ข้อคำถามและมีค่าความเชื่อมั่นอยู ่ระหว่าง 0.899-0.923 
แบ่งเป็น 4 ตัวแปรซึ่งแต่ละตัวแปรมีค่าสัมประสิทธิ์ที่สูงกว่า 0.75 จึงถือว่าแบบสอบถามยอมรับได้ตาม
เกณฑ์ท่ีกำหนด 
 6.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามท่ีได้รับ กลับคืน
มาดำเนินการกระทำกับข้อมูล  ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสถิติใน
การคำนวณทางสถิติ SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) ซึ่งมีวิธีการดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง คือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุ
งาน ตำแหน่งงาน รายได้ใช้การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความเชื ่อมั ่นไว้วางใจด้านความปลอดภัยทางสุขอนามัยของ
นักท่องเท่ียวโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉล่ีย (x̄)  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 
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3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอายุ รายได้ การรับรู้และทัศนคติของนักท่องเที่ยว
เพื่อหาความสัมพันธ์กับความเช่ือมั่นไว้วางใจด้านความปลอดภัยทางสุขอนามัยของนักท่องเท่ียวโดยใช้สถิติ
การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Pearson โดยพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรไม่
เกิน .80 จะเกิดปัญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์เชิงเส้น (Multicollinearity)  

4.  การวิเคราะห์เส้นทาง (Path analysis) หาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความเชื่อมั่นไว้วางใจด้านความปลอดภัยทางสุขอนามัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 
โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานซึ่งจะใช้ในการประมาณ
ค่าอิทธิพล และใช้ค่า t ในการทดสอบนัยสำคัญของค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย 

7. ผลการศึกษา 
 7.1 สภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง   

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามไปยัง
นักท่องเที่ยว “กลุ่มที่เที่ยว  ที่กิน  ที่พัก ประจวบคีรีขันธ์” โดยมีอัตราการตอบกลับแบบสอบถามจำนวน 
235 ชุด จำแนกได้เป็นนักท่องเท่ียวที่เคยเดินทางมาท่องเท่ียวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในช่วงการแพร่ระบาด
โควิด-19 จำนวน 214 ชุด และเป็นนักท่องเที่ยวที่ไม่เคยมาจำนวน 21 ชุด ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้จะทำการ
วิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เคยมาท่องเที่ยวในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 เท่านั้น โดยพบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน  152 คน คิดเป็นร้อยละ 71 มีอายุ ระหว่าง 21-30  ปี 
จำนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 66.4 มีสถานภาพโสด จำนวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 79.9  คน  ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 40.2  มีการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี จำนวน 160 คน ร้อยละ 74.8 และมีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท จำนวน 
111 คน  คิดเป็นร้อยละ  51.9   

7.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
7.2.1 การรับรู้ของนักท่องเท่ียวเกี่ยวกับความปลอดภัยทางสุขอนามัยในการท่องเท่ียว 

 เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้เป็นรายข้อคำถาม 3 
อันดับแรก พบว่า ข้อคำถามที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ “ท่านรู้จักมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social 
Distancing) มากน้อยเพียงใด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 รองลงมาคือ “สถานที่ท่องเที่ยวจัดเตรียมเจลล้าง
มือท่ีมีแอลกอฮอล์อย่างน้อย 70% ขึ้นไปไว้ในบริเวณพื้นท่ีส่วนกลาง เช่น จุดประชาสัมพันธ์ประตูทางเข้า-
ออก หรือหน้าลิฟต์ เป็นต้น” มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.30  และ “ท่านคาดหวังว่าจะได้รับความปลอดภัยทางด้าน
สุขอนามัยจากการมาท่องเท่ียวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.25 ตามลำดับ 

 7.2.2 ทัศนคติของนักท่องเท่ียวเกี่ยวกับความปลอดภัยทางสุขอนามัยในการท่องเท่ียว 
 เมื ่อพิจารณาระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติเป็นรายข้อคำถาม 3 
อันดับแรก พบว่า ข้อคำถามที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ “ท่านเห็นด้วยกับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม
หรือไม่” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29  รองลงมาคือ “ท่านยอมรับและยอมปฏิบัติตามนโยบายมาตรการด้าน
ความปลอดภัยทางสุขอนามัยสำหรับการท่องเท่ียวในระดับใด” มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.29 และ “ท่านมีความรู้
ความเข้าใจในนโยบายมาตรการด้านความปลอดภัยทางสุขอนามัยของสถานท่ีท่องเท่ียวมากน้อยเพียงใด” 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.26 ตามลำดับ 
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 7.2.3 ความเช่ือมั่นไว้วางใจของนักท่องเท่ียวเกี่ยวกับความปลอดภัยทางสุขอนามัยในการท่องเท่ียว 
 เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความเชื่อมั่นไว้วางใจเป็นรายข้อ
คำถาม 3 อันดับแรก พบว่า ข้อคำถามที่มีค่าเฉลี่ยมากที ่สุด คือ “ท่านเชื่อว่าสถานที่ท่องเที ่ยวในจ.
ประจวบคีรีขันธ์ปฏิบัติตามนโยบายมาตรการด้านความปลอดภัยทางสุขอนามัยสำหรับการท่องเที่ยวของ
ภาครัฐอย่างเคร่งครัด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05  รองลงมาคือ “ท่านเชื่อมั ่นว่าสถานที่ท่องเที่ยวในจ.
ประจวบคีรีขันธ์มีศักยภาพในการจัดการความปลอดภัยทางสุขอนามัยสำหรับนักท่องเที่ยว” มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.05 และ “ท่านเชื่อมั่นว่าสถานที่ท่องเที่ยวจะเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทาง
สุขอนามัยสำหรับการท่องเท่ียวอย่างตรงไปตรงมา” มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.03  ตามลำดับ 

 7.2.4 การตัดสินใจท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 
 เมื ่อพิจารณาระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวเป็นรายข้อคำถาม 3 อันดับแรก พบว่า ข้อคำถามที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ “ท่านตัดสินใจ
เดินทางไปยังสถานท่ีท่องเท่ียวในจ.ประจวบคีรีขันธ์หลังจากท่ีมีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความปลอดภัย
ทางด้านสุขอมัยไปในทิศทางบวก” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 รองลงมาคือ “ท่านมีการวางแผนเพื่อที่จะ
เดินทางท่องเที่ยวมายังสถานที่ท่องเที่ยวในจ.ประจวบคีรีขันธ์ในอนาคตอันใกล้” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 
และ “ความถ่ีในการเดินทางท่องเท่ียวของท่านอยู่ในระดับใด” มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.43 ตามลำดับ 

7.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความเชื่อมั่นไว้วางใจด้านความปลอดภัยทางสุขอนามัยของ
นักท่องเที่ยวโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (x ̄) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 

ระดับความเชื ่อมั ่นไว้วางใจด้านความปลอดภัยทางสุขอนามัยของนักท่องเที ่ยวท่ามกลาง
สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( x̄) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) จากกลุ่มตัวอย่าง 214 คน ในภาพรวม พบว่า นักท่องเท่ียวที่ได้ตัดสินใจท่องเท่ียว
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 มีระดับความเช่ือมั่นไว้วางใจด้าน
มาตรการความปลอดภัยทางสุขอนามัยต่อมาตรการรักษาความปลอดภัยทางสุขอนามัยจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์อยู่ในระดับมาก 

7.4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ตัวแปรกลางและตัวแปรตาม 
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระจำนวน 3 ตัว ได้แก่  1.ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน

อายุ และรายได้ 2. การรับรู้ 3. ทัศนคติ  ตัวแปรกลาง คือ ระดับความเชื่อมั่นไว้วางใจด้านความปลอดภัย
ทางสุขอนามัย และตัวแปรตาม คือ  การตัดสินใจท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เพียร์สัน (Pearson’s Coefficient) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และเพื่อพิจารณค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของตัวแปรแต่ละคู่ว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์กันมากจนเกิดปัญหา Multicollinearity พบว่า      
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การรับรู้และทัศนคติของนักท่องเท่ียวมีความสัมพันธ์ต่อตัวแปรกลาง คือ ความเช่ือมั่น
ไว้วางใจอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความเชื่อมั่นไว้วางใจมีความสัมพันธ์ต่อตัวแปรตามคือ
การตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตัวแปรมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง -0.03 ถึง 0.633 โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงที ่สุด คือ การรับรู ้ของ
นักท่องเท่ียวกับความเช่ือมั่นไว้วางใจ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คือ 0.633 รองลงมาเป็น ทัศนคติกับการ
รับรู้  มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คือ 0.522 และตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กันต่ำท่ีสุดคือ อายุกับการรับรู้ของ
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นักท่องเท่ียว มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คือ  -0.003  โดยตัวแปรทุกคู่มีค่าสัมประสิทธิ์น้อยกว่า 0.75 ทุกคู่ 
จึงไม่เกิดปัญหา Multicollinearity ดังนั้นจึงสามารถนำไปใช้วิเคราะห์ถดถอยต่อไปได้ ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 1 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ  ตัวแปรกลาง และตัวแปรตาม 

ตัวแปร อาย ุ รายได้ การรับรู้ ทัศนคติ ความเชื่อม่ัน  การตัดสินใจ 

อาย ุ 1      

รายได้ .249** 1     

การรับรู้ -.003 -0.77 1    

ทัศนคติ .027 .019 .522** 1   

ความเชื่อม่ัน -.032 .025 .633** .373** 1  

การตัดสินใจ .169* .005 .352** .408** .409** 1 

หมายเหตุ: ** = P < 0.01     *  =  P < 0.05 

 

7.5 ผลการวิเคราะห์ถดถอยของตัวแปร 
จากกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษาสามารถสร้างสมการโครงสร้างของแบบจำลองความสัมพันธ์ได้

ดังนี้  Trust   =  βAge + βIncome + βPerception + βAttitude …..(1) 
 Decision =  βTrust      …..(2) 

ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์ถดถอยของตัวแปรอิสระกับตัวแปรกลาง (สมการท่ี 1) 

ตัวแปร 
ค่าสัมประสิทธิ์

ถดถอยมาตรฐาน 
β  

t sig 

อายุ -0.059 -1.364 0.174 
รายได้ 0.053 1.224 0.222 

การรับรู้ของนักท่องเท่ียว 0.347 7.020   0.000** 
ทัศนคติของนักท่องเท่ียว 0.556 11.288   0.000** 

ค่าคงท่ี  0.139 0.889 
R = 0.796   R2 = 0.633 Adjusted R2 = 0.626    SEE = 0.392   F = 90.088   Sig. = 0.000 

จากตารางท่ี 2 พบว่า มีตัวแปรอิสระสองตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความเช่ือมั่นไว้วางใจ
อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 คือ การรับรู้ และทัศนคติของนักท่องเที่ยว โดยสมการที่ 1 สามารถอธิบาย
ความผันแปรของความเช่ือมั่นไว้วางใจได้ร้อยละ 62.6 โดยทัศนคติของนักท่องเท่ียวมีความสัมพันธ์ต่อความ
เช่ือมั่นไว้วางใจสูงท่ีสุด รองลงมา คือ การรับรู้ของนักท่องเท่ียว 
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ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์ถดถอยของตัวแปรกลางกับตัวแปรตาม (สมการท่ี 2) 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยมาตรฐาน 

 β 

t Sig 

การตัดสินใจท่องเท่ียว 0.409 6.531 0.000** 
ค่าคงท่ี  8.520 0.000** 

R = 0.409   R2 = 0.167   Adjusted R2 = 0.164  SEE = 0.526  F = 42.650  Sig. = 0.000 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ความเช่ือมั่นไว้วางใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจท่องเท่ียว (β = 
0.409) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 โดยความเชื่อมั ่นสามารถอธิบายความผันแปรของการ
ตัดสินใจท่องเท่ียวได้ร้อยละ 16.4 

 7.6 ผลการวิเคราะห์เส้นทาง (Path analysis) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2  ผลการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ความสัมพันธ์ของตัวแปร 
หมายเหตุ:    เส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญ 
    เส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท่ีไม่มีความสัมพันธ์กัน 

ผลการวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพลของตัวแปรอิสระ ตัวแปรกลางและตัวแปรตาม พบว่าจากตัวแปร
อิสระ 4 ตัว ได้แก่ อายุ  รายได้ การรับรู้และทัศนคติของนักท่องเท่ียว มีตัวแปรเพียง 2 ตัว คือ การรับรู้
และทัศนคติของนักท่องเที่ยวเท่านั้นที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความเชื่อมั่นอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01  โดย
ตัวแปรกลางคือความเช่ือมั่นไว้วางใจ (0.409) มีอิทธิพลทางตรงต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวอย่างมีนัยสำคัญท่ี
ระดับ .01  และตัวแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวผ่านตัวแปรความเช่ือมั่นไว้วางใจ 
ได้แก่ ทัศนคติของนักท่องเท่ียว (0.227)  การรับรู้ของนักท่องเท่ียว (0.142) และรายได้ (0.022)  ตามลำดับ  

0.053 

Trust Decision 

Income 

Perception 

Attitude 

Age 

0.347** 

0.556** 

0.409** 

-0.059 
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ส่วนตัวแปรอายุไม่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว สามารถ
แสดงผลได้ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรอิสระ ตัวแปรกลางและตัวแปรตาม  

ตัวแปร 
ขนาดอิทธิพลที่มีต่อความเชื่อมั่นไว้วางใจ ขนาดอิทธิพลที่มีต่อการตัดสินใจ 
ทางตรง ทางอ้อม รวม ทางตรง ทางอ้อม รวม 

อายุ (Age)  -0.059 - -0.059 - -0.024 -0.024 
รายได้ (Income)  0.053 - 0.053 - 0.022 0.022 

การรับรู้(Perception) 0.347** - 0.347** - 0.142 0.142 
ทัศนคติ (Attitude)  0.556** - 0.556** - 0.227 0.227 

ความเชื่อมั่นไว้วางใจ(Trust)  - - - 0.409** - 0.409** 

 7.7 ผลการทดสอบ 
 จากการทดสอบสมมติฐานทั้งหมดจำนวน 5 สมมติ พบว่า มี  3 สมมติฐานที่มีผลการทดสอบ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และมี 2 สมมติฐานไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังตารางต่อไปนี้  

ตารางที่ 5  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ  และด้านรายได้มีอิทธิพลต่อ
ความเช่ือมั่นไว้วางใจด้านความปลอดภัยทางสุขอนามัย 

ไม่สอดคล้อง 

สมมติฐานที่ 2 การรับรู้ของนักท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อความเช่ือมั่น
ไว้วางใจด้านความปลอดภัยทางสุขอนามัย 

สอดคล้อง 

สมมติฐานที่ 3 ทัศนคติของนักท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อความเช่ือมั่น
ไว้วางใจด้านความปลอดภัยทางสุขอนามัย 

สอดคล้อง 

สมมติฐานที่ 4 ความเช่ือมั่นไว้วางใจด้านความปลอดภัยทางสุขอนามัยมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว 

สอดคล้อง 

สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ  ด้านรายได้ การรับรู้ และ
ทัศนคติของนักท่องเท่ียวมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวของ
นักท่องเท่ียวผ่านความเช่ือมั่นไว้วางใจ 

ไม่สอดคล้อง 

 

7.8 สรุปความคิดเห็นเพิ่มเติมสำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัย 
     ทางด้านสุขอนามัยของนักท่องเที่ยว  
จากการดำเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามนั้นนอกจากจะมีการรวบรวมในเชิงปริมาณการ

วิจัยครั้งนี้ยังได้มีส่วนข้อคำถามปลายเปิดเพื่อเปิดรับความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับมาตรการ
รักษาความปลอดภัยทางด้านสุขอนามัยนักท่องเที่ยวโดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเพิ่มเติมท่ี
สามารถจำแนกออกเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้ 
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1. สำหรับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ควรมีการปฏิบัติท่ีเคร่งครัดมาก
ขึ้นเนื่องจากในสถานท่ีท่องเท่ียวบางแห่งยังไม่สามารถรักษาระยะห่างกันได้ดีเท่าท่ีควร ควรมีการจัดสถานท่ี
ไม่ให้แออัดเว้นระยะห่างให้เหมาะสม 

2. สำหรับมาตรการการคัดกรอง ควรมีจุดคัดกรองท่ีเข้มงวดมากขึ้นสำหรับนักท่องเท่ียวท่ีเดินทาง
ข้ามจังหวัดมาจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อลดโอกาสการแพร่เชื้อโควิด-19 ดำเนินการตรวจคัดกรองอย่างจริงจังไม่
เพิกเฉย รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวควรมีจุดคัดกรองที่ทำการคัดกรองนักท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัดไม่มีการ
ยกเว้น ควบคุมให้นักท่องเที่ยวสวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอ หากมีการถอดควรมีมาตรการหรือบทลงโทษ
อย่างจริงจัง   

3. สำหรับจุดบริการนักท่องเที่ยวของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง ควรมีเจลแอลกอฮอล์สบู่เหลว
และอุปกรณ์สำหรับฆ่าเชื้อให้เพียงพอ รวมไปถึงการมีจุดสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยให้เหมาะสม ทำความ
สะอาดรักษาสุขอนามัยอย่างต่อเนื่อง เพิ่มป้ายสำหรับสแกน QR Code ไทยชนะ มีป้ายเตือนให้เว้น
ระยะห่างทางสังคม สวมใส่หน้ากากอนามัย และเตือนให้นักท่องเท่ียวมีความรับผิดชอบกับตัวเองและสังคม
อยู่เสมอ  

4.  สำหรับหน่วยงานต่าง ๆที่เกี ่ยวข้อง ควรมีการจัดระเบียบช่วงเทศกาลมากขึ้น เพื่อรองรับ
จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว  สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งขาดมาตรการรองรับกับ
จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาล   หากมีงบประมาณเพียงพอควรมีการแจกหน้ากากอนามัย
หรือสนับสนุนแหล่งท่องเท่ียวในการแจกหน้ากากอนามัย นอกจากนี้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรมีการติดตาม
ตรวจสอบให้ทั่วถึง  ประชาสัมพันธ์ และกวดขันร้านอาหารต่างๆให้เข้มงวดกว่านี้ อีกทั้งยังควรมีระบบ
ติดตาม (Tracking) สำหรับนักท่องเท่ียวท่ีได้เดินทางเข้ามาท่องเท่ียวภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อให้
สะดวกต่อการติดตามตัวหากนักท่องเที่ยวเป็นผู้ป่วยโควิด-19 ที่ทราบภายหลังว่าได้เดินทางมาท่องเที่ยว
นอกเหนือจากการสแกน QR Code 

 
8.  อภิปรายผลการวิจัย 

 8.1 ผลการวิจัยที่เป็นไปตามสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 2 การรับรู้ของนักท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อความเช่ือมั่นไว้วางใจด้านความปลอดภัยทาง
สุขอนามัย  สามารถอธิบายได้ว่า  การรับรู ้เป็นปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่ อบุคคลในการเลือก และ
ตีความหมายของข้อมูลเพื่อท่ีจะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเช่ือ  ประสบการณ์ ความต้องการ  อารมณ์  
รวมไปถึงส่ิงกระตุ้นต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นการได้กล่ิน ได้ยิน ได้รสชาติ ได้เห็น และได้รู้สึก หรือท่ีเรียกว่า  การ
ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5  ดังนั้นนักท่องเที่ยวแต่ละคนจะมีการรับรู ้ที่ต่างกันเนื่องจากพื้นฐานความเช่ือ 
ประสบการณ์ ความต้องการ อารมณ์และประสาทสัมผัสท้ัง 5  ท่ีต่างกันออกไปจึงทำให้นักท่องเท่ียวแต่ละ
บุคคลมีความเชื่อมั่นไว้วางใจที่แตกต่างกันออกไปเช่นเดียวกัน การรับรู้จึงเป็นตัวแปรสำคัญที่มีอิทธิพลต่อ
ระดับความเช่ือมั่นของนักท่องเท่ียวโดยปกติท่ัวไปแล้วนักท่องเท่ียวย่อมต้องการความน่าเช่ือถือของสถานท่ี
ท่องเที่ยวปลายทาง และการรับรู ้ของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มุ ่งเน้นไปที่การรับรู้ความเสี่ยงและความ
ปลอดภัยรวมถึงการรับรู ้อาชญากรรม การรับรู ้การก่อการร้าย หรือการแพร่ระบาดของโรคบางชนิด 
(Juvan,  Omerzel and Maravic, 2017) 

 ผลการทดสอบสมมติฐานนี้จึงมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของนภาพร จันทร์ฉาย (2563)  เรื่อง
ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวต่อคุณภาพธุรกิจบริการเชิงสุขภาพที่พบว่าปัจจัยด้านการรับรู้คุณภาพการ
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บริการด้านความเอาใจใส่และตอบสนองความต้องการที ่แตกต่างกันของลูกค้า (Empathy)  ด้าน
สภาพแวดล้อมที่สามารถรับรู ้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า (Tangibility) และด้านการตอบสนองต่อลูกค้า 
(Responsiveness)  ส่งผลต่อความเชื่อมั ่นของนักท่องเที่ยวต่อธุรกิจเชิงสุขภาพด้วยค่าอิทธิพล 0.270  
0.244 และ0.170 ตามลำดับ ดังนั้นการพัฒนาปัจจัยด้านการรับรู้ของนักท่องเท่ียวให้เป็นไปในทิศทางบวก
จะส่งผลต่อความเช่ือมั่นของนักท่องเท่ียวให้สูงขึ้นตามไปด้วย 

 สมมติฐานที่ 3 ทัศนคติของนักท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อความเช่ือมั่นไว้วางใจด้านความปลอดภัยทาง
สุขอนามัย สามารถอธิบายได้ว่า ทัศนคติเป็นหนึ่งในปัจจัยทางจิตวิทยาเช่นเดียวกันกับการรับรู้แตกต่างกัน
ตรงที่ทัศนคติของบุคคลมักได้รับมาจากปัจจัยทางสังคมในส่วนของกลุ่มอ้างอิง  อาทิ  ครอบครัว เป็นต้น 
ทัศนคติจึงเป็นตัวแปรสำคัญที่มีอิทธิพลต่อระดับความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวโดยทัศนคติเกี่ยวข้องกับ
ความคิด ความเช่ือของบุคคลท่ีประกอบด้วยความเข้าใจ(Cognitive) ความรู้สึก (Affective) และพฤติกรรม 
ซึ่งทัศนคติของนักท่องเท่ียวมักถูกกำหนดจากความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเท่ียวกับคุณลักษณะสำคัญของ
วัตถุ อาทิ ลักษณะของสถานที่ท่องเที่ยวปลายทาง ซึ่ งการวัดทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อจุดหมาย
ปลายทางเป็นเรื่องท่ีใช้อารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องในการพิจารณา (Behavior) (Schiffman & Kanuk, 2007) 

 ผลการทดสอบสมมติฐานนี้จึงมีความสอดคล้องกับลลิตา ขวัญเมือง (2559) ที่ได้ทำการวิจัยเรื่อง 
การสร้างความเชื่อมั่นและการทำธุรกรรมผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง โดยพบว่า ความ
เช่ือมั่นไว้วางใจและทัศนคติมีอิทธิพลต่อในการใช้งานในการทำธุรกรรมผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของ
บุคคลอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ความเชื่อมั ่นไว้วางใจและทัศนคติเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของผู้บริโภคในการแสดงให้เห็นถึงความปลอดภัย ความน่าไว้วางใจ ความเชื่อถือในการใช้งาน  
ดังนั้นทัศนคติและความเชื่อมั่นไว้วางใจจึงมีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวกกล่าวคือ หากมีระดับความ
เช่ือมั่นไว้วางใจสูงนักท่องเท่ียวก็จะมีทัศนคติไปในทิศทางบวกมากข้ึนตามไปด้วย 

 สมมติฐานที่ 4 ความเชื่อมั่นไว้วางใจด้านความปลอดภัยทางสุขอนามัยมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว  สามารถอธิบายได้ว่า ความเชื่อมั่นไว้วางใจด้านความปลอดภัยทางสุขอนามัย
นั้นเป็นตัวแปรสำคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว  ความเช่ือมั่นไว้วางใจประกอบ
ไปด้วยการรับรู้และทัศนคติของนักท่องเที่ยวทั้งจากทางร่างกายและจิตใจที่มีพื้นฐานมาจากการรู้คิดและ
อารมณ์ความรู้สึกในการเดินทางท่องเท่ียวด้วยความเต็มใจและคาดหวังต่อสถานท่ีท่องเท่ียวปลายทางไปใน
ทิศทางบวก   โดยนักท่องเที่ยวจะมีความเช่ือใจจากความน่าเชื่อถือ ความยุติธรรม และความซื่อสัตย์ 
เชื ่อมั ่นว่าจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและจะได้รับความปลอดภัยอย่างแน่นอนก่อน
จากนั้นจึงจะทำการตัดสินใจท่องเท่ียว  

 ผลการทดสอบสมมติฐานนี้จึงมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของมะลิวัลย์  แสงสวัสด์ิ (2558)  เรื่อง
ปัจจัยความเชื่อมั ่นและความภักดีที ่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการห้างสรรพสินค้า กรณีศึกษา
ห้างสรรพสินค้าช้ันนำในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจัยความเช่ือมั่นของผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการห้างสรรพสินค้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และงานวิจัยของปารมี  รอด
กลิ่น (2562)  เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความไว้วางใจซึ่งทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทอัญมณีและ
เครื่องประดับผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟสบุ๊คไลฟ์ (Facebook Live) ของผู้บริโภคในประเทศไทย  โดย
พบว่า  ความไว้วางใจนั้นส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทอัญมณีและเครื่องประดับผ่านทางช่อง
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ทางการทางการถ่ายทอดสดเฟสบุ๊คไลฟ์ (Facebook Live) อย่างมีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.05  จึงสามารถสรุป
ได้ว่าความเช่ือมั่นไว้วางใจนั้นเป็นปัจจัยสำคัญท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจของบุคคลเป็นอย่างมาก 

 8.2 ผลการวิจยัที่ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ และด้านรายได้มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นไว้วางใจด้าน
ความปลอดภัยทางสุขอนามัย สามารถอธิบายได้ว่า การท่ีบุคคลแต่ละคนมีปัจจัยส่วนบุคคลท้ังด้านอายุและ
ด้านรายได้ที่ต่างกันนั้นไม่ได้ทำให้บุคคลมีความเช่ือมั่นไว้วางใจด้านความปลอดภัยแตกต่างกันตามไปด้วย   
ทุกคนมีความเชื่อมั่นไว้วางใจด้านความปลอดภัยทางสุขอนามัยไปในทิศทางเดียวกัน คือ ต้องการความ
เช่ือมั่นไว้วางใจด้านความปลอดภัยทางสุขอนามัยจากสถานท่ีท่องเท่ียวปลายทางเหมือนกัน กล่าวคือ ไม่ว่า
นักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมาท่องเที่ยวแต่ละคนนั้นจะมีอายุและรายได้ที่ต่างกันก็ไม่ได้ทำให้ระดับความ
เช่ือมั่นไว้วางใจท่ีมีต่อสถานท่ีท่องเท่ียงปลายทางนั้นสูงหรือต่ำตามไปด้วย    

ผลการทดสอบสมมติฐานนี้จึงสอดคล้องกับงานวิจัยของนันทภัค แต่รุ่งเรือง (2562)  เรื่องปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในการใช้แอปพลิเคชัน KMA ของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ท่ี
พบว่า  เพศ อายุ และรายได้จึงทำให้ไม่เกิดความแตกต่างในด้านความเช่ือมั่นในการใช้บริการแอปพลิเคชัน 
KMA  จึงสามารถสรุปได้ว่าปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามทุกช่วงอายุ และผู้ท่ีมีรายได้ต่างกัน
ล้วนต้องการความเช่ือมั่นไว้วางใจเหมือนกันท้ังในการซื้อสินค้าและการเข้ารับบริการการท่องเท่ียวก็นับว่า
เป็นการบริการประเภทหนึ่งเช่นเดียวกัน  ตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลจึงไม่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นไว้วางใจ
ด้านความปลอดภัยทางสุขอนามัยมีเพียงตัวแปรทางด้านจิตวิทยา ได้แก่ การรับรู ้และทัศนคติของ
นักท่องเท่ียวเท่านั้นท่ีมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ด้านรายได้ การรับรู้และทัศนคติของนักท่องเที่ยวมี
อิทธิพลทางอ้อมต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวผ่านความเช่ือมั่นไว้วางใจ สามารถอธิบายได้ว่า  
จากผลการศึกษาปัจจัยดังกล่าวทั้ง 4 ปัจจัย พบว่ามีเพียงปัจจัยเพียง 3 ปัจจัยเท่านั้นที่มีอิทธิต่อการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวผ่านความเชื่อมั่นไว้วางใจจึงทำให้สมมติฐานนี้ไม่สอดคล้องตามที่ตั้งไว้   
โดยการท่ีอายุไม่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวผ่านความเช่ือมั่นไว้วางใจนั้น
เนื่องมาจากปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุนั้นเป็นเพียงปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่จำแนกบุคคลให้
แตกต่างกันออกไปตามช่วงวัยไม่ได้สะท้อนถึงแนวความคิดหรือความรู้สึกใด  ๆ  ออกมาในการตัดสินใจ
ท่องเท่ียวซึ่งต่างจากการรับรู้และทัศนคติของนักท่องเท่ียวท่ีเป็นปัจจัยทางจิตวิทยา นอกจากนี้มนุษย์ทุกคน
มีความต้องการเดินทางท่องเที่ยวเหมือนกันเนื่องจากเป็นวิถีทางหนึ่งท่ีจะสร้างความสุขให้กับตนเอง เนื่อง
ด้วยเรื่องของมนุษย์เป็นเรื่องท่ีต้องอาศัยความละเอียดอ่อนเพราะมนุษย์ไม่ใช่เครื่องจักรแต่มนุษย์มีร่างกายมี
เลือดเนื้อ มีความรู้สึกนึกคิด (รุ ่งโรจน์ อรรถานิทธิ์ , 2554)  แต่เหตุที ่ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้นั้นมี
อิทธิพลทางอ้อมต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวแต่ละครั้งจะต้องมีค่าใช้จ่าย
เกิดขึ้น อาทิ ค่าน้ำมัน ค่าอาหาร ค่าที่พัก เป็นต้น บุคคลที่มีรายได้มากกว่าจะสามารถตัดสินใจเดินทาง
ท่องเท่ียวได้ง่ายกว่าและเดินทางได้บ่อยกว่าเนื่องจากมีความพร้อมทางการเงินสูงกว่าทำให้มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจในทางอ้อม   

ผลการทดสอบสมมติฐานนี้จึงสอดคล้องกับงานวิจัยของเกศมณี เหลืองฐิติกาญจนา (2559)  เรื่อง 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียวประเทศไต้หวันของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีพบว่า อายุไม่มีผล
ต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของนักท่องเที่ยว และรายได้มีผลต่อการตัดสินใจ
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เดินทางไปท่องเท่ียวประเทศไต้หวันของนักท่องเท่ียวชาวไทย อีกท้ังยังสอดคล้องกับอติกานต์ ไพโรจน์พิริยะ
กุล และสุชาติ ทวีพรปฐมกุล (2555) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยท่ี
เดินทางไปท่องเท่ียวเมืองหลวงพระบาง โดยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทาง
ไปท่องเท่ียวเมืองหลวงพระบางท่ีมีรายได้แตกต่างกันการตัดสินใจเดินทางไปท่องเท่ียวเมืองหลวงพระบางท่ี
แตกต่างกันโดยผู้ท่ีมีรายได้สูงและมีอาชีพท่ีมั่นคงสามารถตัดสินใจเดินทางไปท่องเท่ียวง่ายกว่าผู้ท่ีมีรายได้
น้อย 

9. ข้อเสนอแนะ 
9.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
(1)  จากผลการศึกษาพบว่า การรับรู ้และทัศนคติของนักท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่น

ไว้วางใจของนักท่องเที่ยว ดังนั้นภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องควรจะต้องให้ความสำคัญกับการ
รับรู้และทัศนคติของนักท่องเที่ยวโดยสร้างการรับรู้ และส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวมีทัศนคติที่ดีต่อมาตรการ
ต่าง ๆ   อีกท้ังผลการวิจัยยังพบว่าความเช่ือมั่นไว้วางใจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว  
ดังนั ้นจึงควรมีการเสริมสร้างและรักษาความเชื ่อมั ่นไว้ว างใจทางด้านของความปลอดภัยสำหรับ
นักท่องเที่ยวเอาไว้ เมื ่อนักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั ่นไว้ วางใจแล้วนั้นจะนำไปสู่การตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยวมายังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นอกจากนี้แล้วภาครัฐยังจะต้องให้ความสำคัญกับปัจจัยส่วนบุคคล
ทางด้านรายได้อีกด้วยเนื่องจากรายได้ของบุคคลมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว หากบุคคลมี
รายได้เพิ ่มขึ้นจะทำให้นักท่องเที่ยวสามารถตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้นและสามารถเดินทาง
ท่องเที่ยวได้บ่อยครั้งขึ้น ส่งผลให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิ จ
ทางด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และประเทศไทยได้เนื่องจากการท่องเที่ยวอันภาคส่วน
สำคัญในการสร้างรายได้และขับเคลื่อนประเทศให้พัฒนาจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มี
รายได้สูงได้ในอนาคต 

(2)  จากผลการสรุปความคิดเห็นเพิ่มเติมสำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยทางด้านสุขอนามัย
นักท่องเที่ยว ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดระเบียบและบังคับใช้มาตรการในช่วงเทศกาล
ต่าง ๆ ให้มีความเข้มงวดมากขึ้น เพื่อให้พร้อมรองรับจำนวนนักท่องเท่ียวที่เพิ่มข้ึนในช่วงเวลาดังกล่าว  ควร
มีการจัดเตรียมงบประมาณสำหรับการสนับสนุนหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทำความสะอาดต่าง ๆ เอาไว้ 
และควรจะต้องมีการติดตามตรวจสอบสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆว่าปฏิบัติตามมาตรการท่ีกำหนดหรือไม่อย่าง
ทั่วถึงและบังคับใช้ให้เข้มงวดมากขึ้น โดยเฉพาะมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ท่ี
ควรบังคับใช้อย่างเคร่งครัดมากขึ้นเนื่องจากในสถานท่ีท่องเท่ียวบางแห่งยังไม่สามารถรักษาระยะห่างกันได้
ดีเท่าท่ีควร และมาตรการคัดกรองนั้นควรมีจุดคัดกรองท่ีเข้มงวดมากขึ้นสำหรับนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางข้าม
จังหวัดมาจากพื้นท่ีเส่ียงเพื่อลดโอกาสการแพร่เช้ือโควิด-19 ดำเนินการตรวจคัดกรองอย่างจริงจังไม่เพิกเฉย 
รวมไปถึงแหล่งท่องเท่ียวควรมีจุดคัดกรองท่ีทำการคัดกรองนักท่องเท่ียวอย่างเคร่งครัดไม่มีการยกเว้น  อีก
ทั้งยังควรพัฒนาระบบติดตาม (Tracking) สำหรับนักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวภายในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์เพื่อให้สะดวกต่อการติดตามตัวหากนักท่องเท่ียวเป็นผู้ป่วยโควิด-19 ท่ีทราบภายหลังว่าได้
เดินทางมาท่องเท่ียวนอกเหนือจากการสแกน QR code  หรืออาจจะเป็นในรูปแบบของการพัฒนา
แอพพลิเคช่ันท่ีมีอยู่ให้สามารถเช่ือมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ อาทิ นาฬิกาอัจฉริยะ (Smartwatch) เป็นต้น  
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9.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในอนาคต 
 จากผลการศึกษางานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นไว้วางใจด้านความปลอดภัยทาง
สุขอนามัยของนักท่องเที ่ยวท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ในเขตพื ้นที ่จ ังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

 (1) ควรใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งพื้นที่ (Area Sampling) โดยเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างแต่ละ
อำเภอในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในจำนวนเท่ากันเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  เมื่อทำการสรุป
ผลการวิจัยจะทำให้ทราบถึงความเชื่อมั่นไว้วางใจของนักท่องเที่ยวจำแนกออกเป็นรายอำเภอได้ส่งผลให้
สามารถนำไปปรับปรุงหรือพัฒนามาตรการได้ตรงตามพื้นท่ีมากยิ่งขึ้น 

 (2) ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่น ๆ นอกเหนือจากการรับรู้และทัศนคติว่ายังมีปัจจัยใดอีกบ้างที ่มี
อิทธิพลต่อความเช่ือมั่นไว้วางใจด้านความปลอดภัยทางสุขอนามัยของนักท่องเท่ียว 

 (3) ควรมีการพัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง  (Structural 
Equation Modeling: SEM) ด้วยโปรแกรม AMOS เพื่อทดสอบความสอดคล้องของตัวแปรกับตัวแบบ 
(Model fit) ท่ีใช้ในงานวิจัยซึ่งจะทำให้งานวิจัยมีความน่าเช่ือถือมากยิ่งขึ้น 

 9.3 ข้อจำกัดในการวิจัย 
เนื ่องจากการทำวิจัยครั้งนี ้เป็นการทำวิจัยท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 

ระลอกใหม่ ภาครัฐได้มีการกำหนดเขตพื้นท่ีควบคุมการแพร่ระบาดของโรคทำให้การเก็บข้อมูลวิจัยสามารถ
ทำได้ยากมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มเฟซบุ๊คชื่อว่า “กลุ่ม ท่ี
เที่ยว ที่กิน ที่พักประจวบคีรีขันธ์” ที่เป็นแหล่งรวมนักท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรี ขันธ์ที่มีสมาชิก
ประมาณ 10,000 คน อีกทั ้งยังไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ครบตามขนาดกลุ ่มตัวอย่างจำนวน 385 คน 
เนื่องจากได้รับอัตราการตอบกลับเพียง 235 ชุดเท่านั้น ทำให้ผู ้วิจัยต้องทำการตรวจสอบและคัดเลือก
เฉพาะแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นจำนวน 214 ชุด คิดเป็นร้อยละ 55.58 ของ
จำนวนกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้การวิจัยในครั้งนี้มีความสมบูรณ์มากที่สุดและสามารถดำเนินไปได้อย่างสำเร็จ
ลุล่วง 
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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บทคัดย่อ 

ภายใต้ยุคสมัยท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วและกระแสสังคมท่ีหมุนอยู่รอบตัวเราตลอดเวลา ทำ
ให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงอย่างมากมาย และสิ ่งที ่เปลี ่ยนแปลงมากที ่สุดอย่างหลีกหนีไม่ได้ คือ การ
เปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย ทำให้ในปัจจุบันทั่วโลกพบกับปัญหาผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล หากมอง
อย่างตรงไปตรงมา ส่ิงเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหา ท่ีเกินความสามารถของมนุษย์จะแก้ไขได้ เพียงแต่ว่าต้องทำความ
เข้าใจและเรียนรู้ท่ีจะอยู่ร่วมกัน เคารพซึ่งกันและกัน ในมิติของการเติบโตจากอดีต จนถึงปัจจุบัน เริ่มเกิด
กลุ่มแนวคิดใหม่ ๆ ที่พยายามจะแก้ปัญหาผู้สูงอายุ ตั้งแต่ต้นตอ ว่าด้วยเรื่องของการท่ีรัฐบาลจำเป็นต้อง
อุดหนุนเงินอย่างมหาศาล เข้าสู่ระบบ ทางการแพทย์ ระบบสาธารณสุข ตลอดจนรองรับบ้ันปลายของชีวิต
ในยามเกษียณ นั่นคือส่ิงท่ีทำให้แนวคิดของผู้บริหารท่ีไม่มีธรรมาภิบาล มองเป็นปัญหา แต่ในหลักความเป็น
จริง ผู้สูงอายุคือบุคคลที่มีคุณค่า ทรงคุณค่าที่สุดและทรงอิทธิพล ในการพัฒนาประเทศ หากย้อนหลังไป
ประมาณ 40 กว่าปีที่ผ่านมา ท่านเหล่านี้คงเป็นผู้นำและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงมีความต้ังใจจะนำเสนอในแง่มุมและทัศนะ ต่างๆในเชิงบริบท  

จากผลการวิจัยพบว่า การอยู่ร่วมกัน ภายใต้การส่งเสริมอาชีพ และขจัดความรู้สึกเหงา คลายกังวล
ที่เกิดขึ้น ของผู้สูงอายุ อันนำไปสู่ชีวิตที่มีความสุข ทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยหยิบยกแนวทางการ
พัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุขึ้นมาใช้ในการศึกษา ในเชิงพื้นที่ เลือกกลุ่มตัวอย่าง ในเขตพื้นที่อำเภอวังนอ้ย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำเป็นต้องมีหน่วยงานส่วนที่เกี ่ยวข้องเข้ามาดูแล ตลอดจนสนับสนุนการ 
ประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มทักษะสร้างรายได้อย่างมั่นคง 

คำสำคัญ: ผู้สูงอายุ, แนวทางการพัฒนาอาชีพ, คุณภาพชีวิต 
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Abstract 

Under the rapidly changing era and the social currents that revolve around us all 
the time. cause many changes and the most inevitable change is the physical change. As a 
result, in the world today, there is an enormous increase in the problem of elderly people. 
If you look straight These are not problems. beyond the ability of human beings to be 
solved Just need to understand and learn to live together. mutual respect in the dimension 
of growth from the past until now Started a new group of ideas that tried to solve the 
problem of the elderly from the beginning about the need for government subsidies to 
enter the medical system, the health system. as well as supporting the end of life in 
retirement That's what makes the idea of management without governance look 
problematic, but in reality. Elderly people are valuable people. The most valuable and 
influential in the development of the country If going back about 40 years ago These people 
are probably the leaders and important cogs in the development of the country. Therefore, 
the researcher intends to present in terms and perspectives. in context 

From the research results, it was found that coexistence under career promotion 
and eliminate the feeling of loneliness alleviate the worries that arise of the elderly leading 
to a happy life physically and mentally By bringing up the career development guidelines 
of the elderly to use in the study spatial Select a sample in the area of Wang Noi District 
Phra Nakhon Si Ayutthaya Province It is necessary to have relevant departments to take 
care of. as well as supporting occupations to increase skills to generate stable income 

Keywords: elderly people, career development guidelines, quality of life 
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1. บทนำ 

ภายใต้สภาพสังคมปัจจุบัน ท่ีมีการแข่งขันและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในวงกว้าง ทำให้มีการ
เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วในบริบทสังคมไทย และบริบทของสังคมโลก เป็นส่ิงท่ีสะท้อนถึงรากฐานความ
เป็นมนุษย์และความยั่งยืนทางด้านคุณภาพชีวิต หรือปัจจัย 4 ท่ีจำเป็น ได้กำเนิดเกิดขึ้นอย่างมากมาย อัน
สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นคง มั่งค่ังทางด้านทรัพยากร และการจัดการ คนในระบบดังกล่าวที่มีประสิทธิภาพ 
อันสะท้อนได้จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในหลายประเทศ แต่ส่ิงหนึ่งท่ีท่ัวโลกกำลังเผชิญอยู่ แม้ว่าเราจะมี
การเติบโตและก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ไปในทิศทางใด แต่ส่ิงท่ียังคงอยู่คือความเป็นมนุษย์ความเป็นคน ท่ีมี
โอกาสและเวลา อย่างจำกัด จะนำไปสู่สังคมผู้สูงอายุ คนวัยทำงานที่เคยเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน
ประเทศ เริ ่มเข้าสู ่วัยใกล้เกษียณ และในหลายประเทศ มีบุคลากรที่อยู ่ในวัยเกษียณ เกินกว่าครึ ่งของ
ประชากรรวมทั้งประเทศ ส่ิงนี้สะท้อนมาจาก ระบบสาธารณสุข ท่ีพัฒนาอย่างมากขึ้นในปัจจุบัน ทำให้เห็น
ถึงจำนวนผู้สูงอายุท่ีเพิ่มมากขึ้น ในหลายประเทศ ได้มีการพัฒนาและเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้เป็นอย่าง
มากโดยกำหนดยุทธศาสตร์สำหรับเตรียมความพร้อมในการรับมือสังคมผู้สูงอายุในทันที ตั้งทีมงานเฉพาะ
เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ และเครื่องมือนโยบาย สำหรับรองรับ สถานการณ์ในบริบทสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 
และเห็นได้ว่า มีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับการเตรียมความพร้อม ด้านการรับมือสังคม
ผู้สูงอายุในปัจจุบัน จึงอาจเห็นบริบทการทำงานท่ีใกล้เคียง และทับซ้อนกันในบางมิติ 

สภาพปัญหาผู้สูงอายุในสังคมไทยถือเป็นเรื ่องใหม่ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากและมีการ
พยายามรับมือ อย่างเต็มท่ีเต็มประสิทธิภาพในช่วง 10 กว่าปีท่ีผ่านมา สืบเนื่องจาก การเตรียมความพร้อม
ในเรื่องของสังคม ผู้สูงอายุ ในสังคมไทยได้นำมาบรรจุใน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 10 
เพื่อเป็นตัวกลางขับเคล่ือน ในการกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์และมาตรการต่างๆ ท่ีสอดรับกับคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ เป็นสิ่งที่ทำให้เห็น ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐ ที่พยายามเตรียมความพร้อม เกี่ ยวกับ
ระบบดูแลผู้สูงอายุระบบช่วยเหลือต่าง ๆ เช่นการให้บริการด้านสุขภาพ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี การ
จัดสรรสวัสดิการทางสังคม โดยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที ่จำเป็น และมีต้นทุนอย่างมาก ในการทำให้ระบบมี
ประสิทธิภาพ แต่ทุกอย่างดำเนินบนพื้นฐานของการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ในขณะท่ีจำนวนผู้สูงอายุ ใน
บริบทสังคมไทย ก้าวขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นส่ิงท่ีสามารถจำแนกได้ยาก ว่าคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยรวม
ในประเทศไทยเป็นอย่างไร และชีวิตท่ีผ่านมา ก่อนเกษียณในวัย 60 ปีประกอบอาชีพอะไรบ้างและดำเนิน
มาเป็นอย่างไร มีความพร้อม ทางปัจเจก สำหรับการเข้าสู่วัยเกษียณ มากน้อยแค่ไหน เป็นสิ่งท่ีจะเป็น
ปัญหาที่ภาครัฐไม่สามารถตอบได้ ทำได้เพียง สอดรับนโยบายต่าง ๆ ในการจัดสรรสวัสดิการสำหรับ
ผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ขณะที่ในปัจจุบันจำนวนผู้สูงอายุเพิ ่มขึ้นเรื ่อย ๆ ทำให้หน่วยงาน 
ภาครัฐ แล้วส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ต้องเตรียมแผนในการรับมือ ไม่ใช่เพียงโรคภัยไข้เจ็บท่ีอาจเกิดขึ้นของผู้สูงอายุ
เท่านั้น แต่เป็นเรื่องของเส้นทางอาชีพ ท่ีสอดคล้องในสังคมปัจจุบันท่ีทำให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
ไม่เพียงแค่ดำเนินชีวิตด้วยการรอรับสวัสดิการ ค่าครองชีพของผู้สูงอายุในแต่ละเดือน แต่เป็นการสร้าง
ความยั่งยืนให้ตนเอง ใบผ่านหน่วยงานต่างๆจากบนลงล่าง ต้ังแต่ระดับทางส่ังการ จนถึงระดับปฏิบัติการ 

จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้ผู้ศึกษาให้ความสนใจ และตระหนักถึงปัญหาสำหรับการเตรียม
ความพร้อมทางด้านเส้นทางอาชีพ สำหรับผู้สูงอายุ ในบริบทสังคมไทย จากการที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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เช่น กรมกิจการผู้สูงอายุ เข้ามาดูแล และช่วยคิดเครื่องมือนโยบายสำหรับการสร้างกิจกรรม ระบบดูแล
ผู้สูงอายุ เพื่อไม่ให้เกิดความเหงาในวัยเกษียณ และคิดหลักสูตรเครื่องมือมากมาย เช่น โรงเรียนชุมชน ศูนย์
บ่มเพาะอาชีพในระดับตำบล ตลอดจนกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ต่างๆ ที่ทำให้ผู้สูงวัย รู้สึกมีคุณค่าในตนเอง 
ในส่ิงเหล่านี้ทำให้ผู้ศึกษาสนใจ ในเรื่องของอาชีพของผู้สูงอายุ ในบริบทสังคมไทย โดยใช้พื้นท่ี กรณีศึกษา 
ในเขตพื้นที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีความต้องการทราบ ว่าเส้นทางผู้สูงอายุในการ
ประกอบอาชีพปัจจุบันเป็นเช่นไร และการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ในปัจจุบันเป็นอย่างไร โดยมุ่งเน้นศึกษา
นโยบายของภาครัฐในการจัด การเส้นทางอาชีพของผู้สูงอายุ และประเมินความสำเร็จในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานในการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ เพื่อเครื่องวิเคราะห์ ศึกษา และนำเสนอ สำหรับใช้สร้าง
เครื่องมือนโยบาย สำหรับเตรียมความพร้อมในเส้นทางอาชีพสำหรับผู้สูงอายุในอนาคต 

1.1 คำถามการวิจัย  

       ผู ้ศึกษา พยายามหาตัวกลางในการรวบรวมข้อมูลตลอดจน จับต้นชนปลายในส่วนของสิ่งที ่เป็น
ความสำคัญท่ีสุด สำหรับการส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุ เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงจากสภาพแวดล้อมจาก
สังคม เกษตรกรรมเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรม จึงทำให้ ต้ังคำถามการวิจัย ดังนี้ แนวทางการส่งเสริมอาชีพของ
ผู้สูงอายุในปัจจุบันเป็นอย่างไร และผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร เพื่อจะได้สอดคล้อง แล้วตอบสนอง
การศึกษาได้อย่าง ครบถ้วนทุกมิติ 

1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. ศึกษาผลการดำเนินงานแนวทางการพัฒนาอาชีพ ในกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและสวัสดิผู้สูงอายุ 
2. ศึกษาแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
3. เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมอาชีพ สำหรับเตรียมความพร้อมในเส้นทางอาชีพก่อนวัยเกษียณ 
 

2. ข้อมูลสภาพทั่วไป 

สำหรับผู้สูงอายุ คงเป็นคำให้ความหมายที่เข้าใจกันดี สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เราจะ
เรียกท่านเหล่านั้นว่าผู้สูงอายุ โดยมาจาก ในปี 2525 ที่ประชุมสมัชชาโลก โดยองค์การสหประชาชาติ  ได้
กำหนดมาตรฐานเดียวกันให้ใช้เกณฑ์นี้ ส่วนในสหรัฐอเมริกาได้กำหนดว่าผู้สูงอายุวัยต้น คืออายุระหว่าง 
60-74 ปี ถือเป็นวัยที่ยังไม่ชรามาก ถ้าสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี แล้วเมื่ออายุ 75 ปีขึ้นไปจึงจะถือ
เป็นวัยชรามากอย่างแท้จริง ในส่วนของสำนักงานสถิติแห่งชาติของประเทศไทยแบ่งผู้สูงอายุเป็นผู้สูงอายุ
ตอนต้น ระหว่างอายุ 60-69 ปีและผู้สูงอายุตอนปลายต้ังแต่อายุ 70 ปีขึ้นไป  

โดยนักจิตวิทยาสังคมระบุว่า สำหรับในช่วงวัยที่ต้อง เข้าสู ่การปรับตัว และเข้าสู ่บทบาทเป็น
ผู้สูงอายุเป็นเรื ่องที่ยากมากสิ่งเหล่านี้เกิดขึ ้น เพราะงานท่ี เปลี่ยนเข้าสู ่กลุ ่มผู ้สูงวัยนั้น กำลังขาดการ
สนับสนุน และการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสม แตกต่างจากวัยเด็กที่ได้รับการสอนให้เรียนรู้ถึงบทบาทของวัยรุ่น 
หน้าท่ี ท่ีรับการฝึกฝนบ่มเพาะและเข้าใจวิธีการต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่วิธีการเป็นผู้ใหญ่ แต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้น
ในส่วนของผู้ใหญ่ ท่ีมีความเข้าใจและได้รับการฝึกฝนพร้อมรับการ ท่ีจะเป็นผู้สูงอายุ คนในสมัยใหม่ยังเห็น
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ว่าค่านิยมทางวัฒนธรรมจารีตประเพณี เป็นเรื่องล้าสมัยความผูกพันระหว่าง พี่น้อง เครือญาติ การกตัญญู
กตเวที ในปัจจุบันควรจะมีขอบเขตจำกัด ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงถึงลักษณะทางวัฒนธรรมสมัยใหม่ ที่ทำให้ต่าง
คนต่างช่วยตนเอง และมีอุปนิสัยตัวใครตัวมันผู้ที่จะอยู่ในสังคมสมัยใหม่ได้ ต้องมีความสามารถ แบบ
พหูสูตร เรียกได้ว่ารอบรู้ทุกเรื่องและที่สำคัญต้องพึ่งพาตนเองได้ เหตุผลนี้จึงทำให้ปัญหาของผู้สูงอายุใน
สังคมไทย ตลอดช่วงระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา หรือในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า ท่ีต้องเป็นผู้สูงอายุต้องเป็น
บุคคลที่มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจความรู้ความสามารถ แบล็คกราวหมายถึงผู ้สูงอายุจะต้องมี
ศักยภาพ ในตนเองท่ีดีอยู่ในชุมชนท่ีเข้มแข็ง 

2.1 สภาพผู้สูงอายุในประเทศไทย 

ในความเป็นจริงผู้สูงอายุเป็นบุคคลท่ีเพียบพร้อมไปด้วยความรู้และประสบการณ์ เป็นผู้ท่ีพร้อมท้ัง
คุณวุฒิวัยวุฒิและ นับได้ว่าเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่าและผู้สูงอายุ จะเข้าสู่วันท่ีร่างกายอ่อนแรงเส่ือม
ถอยแล้ว แต่ท่านก็ยังพร้อม และสามารถช่วยเหลือครอบครัวได้ เช่น การช่วยดูบุตรหลานขณะที ่พ่ อแม่
ออกไปทำงาน ช่วยดูแลบ้านเรือน ผู้สูงอายุบางท่านยังช่วยหาอาหารต่าง ๆ ช่วยงานเล็ก ๆ น้อยตามกำลัง
ของท่านได้อีกด้วยนอกจากนั้นยังช่วยให้คำแนะนำ ปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ  ท่ีคนวัยหนุ่มสาวอาจจะยังคิดไม่
ถ้วน ไม่ว่าจะเป็นด้านการประกอบอาชีพการงาน ด้านการดำเนินชีวิต การเลือกครอบครัว ด้านสังคมและ
อื่นๆอีกมากมาย ผู้สูงอายุบางท่าน อาจจะมีทักษะในบางวิชาชีพ เช่น การเป็นช่าง ทำอาหารไทย ทำขนม
ไทย หรืองานเย็บปักถักร้อย ปลูกต้นไม้ เล่นดนตรี สิ ่งเหล่านี้จะทำให้เป็นองค์ความรู้ ที ่ท่านสามารถ
ถ่ายทอดให้กับหลานๆ และผู้ท่ีสนใจท่ีจะสืบสานดำรงวิชาชีพนั้น ซึ่งในสังคมไทยถึงแม้บุตรหลานแต่งงานมี
เหย้ามีเรือนไปแล้ว ก็ยังนิยมอยู่ในครอบครัวเดียวกับพ่อแม่ ที ่มีคุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย ทำให้
ครอบครัวมีความอบอุ่น ทำให้บุตรธิดานอกจากได้รับการอบรมส่ังสอนจากพ่อแม่แล้ว ยังได้รับการดูแลจาก 
ปู่ย่า ตายาย ทำให้เกิดความรักความอบอุ่นภายในครอบครัว ทำให้โอกาสท่ีเด็กจะเกเร นั้นน้อย หรือแทบไม่
เกิดขึ้นเลย และโอกาสที่จะประพฤติผิดนอกลู่นอกทางจึงมีได้น้อยมาก ประสบการณ์ของผู้สูงอายุนั้นยัง
สามารถช่วยส่งเสริม อบรมเล้ียงดูบุตรหลานให้เป็นพลเมืองดีได้ เด็กๆจะได้เรียนรู้ ท้ังจากโรงเรียน และจาก
ท่ีบ้าน สำหรับท่ีบ้านเด็กๆจะได้รับการอบรมโดยเฉพาะในเรื่องความประพฤติ ขนบธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีเป็น
ประเพณีสืบทอดกันมาและผู้สูงอายุ จะคอยให้ความช่วยเหลือให้กำลังใจ ให้คำปรึกษาทุกเรื ่อง เรื ่อง
ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว และยังเป็นตัวการสำคัญในการหล่อหลอมความรักความเคารพของคนใน
ครอบครัว อันท่ีจริงผู้สูงอายุนั้นไม่ต้องการเป็นเพียงแค่ฝ่ายรับเท่านั้น ไม่ได้มีความต้องการจากบุตรลูก บุตร
หลานหรือสังคมแต่อย่างใด อันที่จริงท่านพยายามช่วยตนเองมากที่สุด เท่าที่จะทำได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
อาชีพ รายได้ ความเป็นอยู่ ท่านจะอาศัยพึ่งพาลูกหลานต่อเมื่อท่านทำไม่ไหวแล้ว แม้กระนั้นก็ตาม ท่านก็
ยินดีท่ีจะช่วยเหลือครอบครัว ช่วยเหลือสังคมตามสภาพ ท่ีเขาจะทำได้ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย สติปัญญา 
ทักษะฝีมือ และคำแนะนำต่างๆ เท่าท่ีท่านจะให้ได้ 

2.2 นโยบายและหน่วยงานที่ดูแลผู้สูงอายุในปัจจุบัน 
      จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สภาพในปัจจุบันสำหรับสังคมผู้สูงวัย บริบทสังคมไทยมีหน่วยงานต่างๆ
มากมายที่พยายามเข้ามาดูแล และจัดการปัญหาอย่างควบคู่ไปด้วยกัน ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุข 
ท่ีมีระบบดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุเป็นพื้นฐาน และหน่วยงานเฉพาะอย่างกรมกิจการผู้สูงอายุท่ีมาดูแลในส่วน
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ต่างๆ เป็นสิ่งที่สอดคล้อง กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาลในรัฐบาลท่ี
ผ่านมา ทำให้ บทบาทแล้วสภาพของผู้สูงอายุในปัจจุบัน อยู่ในมิติท่ีดีขึ้น แต่ยังมีปัญหาอีกมากมาย ในครั้งนี้ 
ผู ้ศึกษาได้เลือกสนใจ เส้นทางการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ ในพื้นที่ศึกษา อำเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งในภาพของการปกครองท้องถิ่นมีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดูแลกิจกรรมผู้สูงอายุในระดับ
ตำบล โดยรับนโยบายมาจากส่วนกลาง หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง มาดำเนินกิจกรรม เช่น การฝึกอาชีพ
ผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ  การสร้างกิจกรรมต่างๆเพื่อทำให้รู้สึกคลายเหงา และมีคุณค่าในตนเอง 

2.3 สภาพผู้สูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
      ทำให้ภาพของผู้สูงอายุ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอวังน้อย แตกต่างไปจากเดิมซึ่งมีพื้นเพ 
ความเป็นเกษตรกรรม ปลูกข้าว ประกอบอาชีพด้านการเกษตรเป็นหลัก ทำให้การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุได้
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและคุณภาพชีวิตของบุคคลเหล่านั้น ที่เราเรียกว่า คุณปู่คุณย่า คุณตาคุณยาย ไปอย่าง
สิ้นเชิง เป็นสิ่งที ่แสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐ ที่ตั ้งใจแก้ปัญหา ของผู้สูงอา ยุใน
ปัจจุบัน ท่ีเพิ่มขึ้นทุกปีและต่อเนื่องเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ และคือส่ิงท่ีคนรุ่นใหม่ กำลังเผชิญอยู่ ต้องร่วม
คิดหาระบบ เครื่องมือหรือแนวคิดใด ๆ ก็ตามมาช่วยรับมือและแก้ปัญหา ทำให้คน ที่เป็นกำลังสำคัญใน
อดีต กับคนวัยหนุ่มสาวรุ่นเรา ต้องร่วมเดินและขับเคล่ือนไปด้วยกัน 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
      ในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูล สำหรับการทำวิจัยในเรื่องแนวทางการพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุ ใน
เขตพื้นที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผู้วิจัยได้รวบรวมผลงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิด
การควบคุมเนื้อหาซึ่งมีรายละเอียดอย่างมากและเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนความรู้สึกตลอดจนมีปัจจัย
แวดล้อมประกอบอย่างมาก ขนาดนำไปสู่การบิดเบือนทางข้อมูลได้ หรือทำการศึกษาความหมายและ
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ตลอดจนทางด้านความต้องการและการตอบสนองท่ีมีผลต่อการรับรู้ มีความ
ต้องการของผู้สูงอายุ ในที่นี้ได้มีผู้ให้นิยามความหมายว่าอย่างมากมาย สำหรับการเป็นผู้สูงอายุ ตลอดจน
แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีจะกล่าวถึงต่อไปนี้ 

3.1 ความหมายของผู้สูงอายุ คำว่า " ผู้สูงอายุ "(Aging) ถูกบัญญัติขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย โดย พล 
ต.ต. อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร ในการประชุมระหว่างแพทย์อาวุโส และผู้สูงอายุจากวงการต่าง ๆ เมื่อวันที่ 1
ธันวาคม 2505 จนเป็นท่ีเข้าใจ ยอมรับและ ใช้กันแพร่หลายในปัจจุบันเป็นต้นมา  

ฟอง เกิดแก้ว (2555) ได้ให้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเกี่ยวกับผู้สูงอายุไว้ว่าต้อง ประกอบด้วย
ลักษณะดังต่อไปนี้ 

          1. เมื่อใดท่ีกำลังกายและสุขภาพของร่างกายเริ่มลดลงก็แสดงว่าเริ่มเข้าสู่วัยชรา 
          2. ขาดหน้าท่ีทางเศรษฐกิจ ทำมาหาเล้ียงชีพได้น้อยกว่าเดิมในลักษณะท่ีร่างกายไม่เอื้ออำนวย 
          3. มีปัญหาทางด้านจิตใจเกิดขึ้น เป็นต้นว่ามีสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และการแยกตัว
อยู่ตามลำพัง ขาดการติดต่อกับสังคมโดยรวม 

บรรลุ ศิริพานิช (2552) ได้เสนอว่า "ผู้สูงอายุ(Aging)" หมายถึง บุคคลในวัยสุดท้ายของวงจรชีวิต 
ซึ่งวงจรชีวิตเริ่มต้ังแต่วัยทารก วัยเด็ก วัยหนุ่มสาว วัยผู้ใหญ่ และวัยชรา การกำหนดเกณฑ์ว่า เมื่อใดจึงจะ
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เรียกว่าผู้สูงอายุนั้น ใบสังคมดั้งเดิมใด้กำหนดการเป็นผู้สูงอายุโดยใช้บทบาทที่บุคคลนั้น ๆ  ทำอยู่ในสงัคม
เป็นเกณฑ์ซึ่งบทบาทเหลำนี้มักจะเป็นบทบาทท่ีแสดงถึงความเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบสูงในสังคม ส่วนใน
ปัจจุบันมักจะใช้อายุเป็นเกณฑ์นี้ก็แตกต่างกันไปในสังคมของแต่ละประเทศ เช่น บางประเทศกำหนด 55 ปี 
บางประเทศกำหนด 60 ปี หรือ 70 ปี และตัวเลขเหล่านี้ คือ เกณฑ์อายุที่จะปลดเกษียณตนเอง ออกจาก
การปฏิบัติงานตามท่ีแต่ละประเทศ กำหนดขึ้นไว้นั่นเองการกำหนดกฎเกณฑ์ดังกถ่าวซึ่งมีความแตกต่างกัน
ไปอย่างนี้ จึงเป็นการยากท่ีจะทำให้มีการยอมรับกันได้ในทุก ๆ ประเทศ  

      ดังนั้นการท่ีประชุมสมัชขาโลกว่าด้วยผู้สูงอายุ (World assembly on aging จึงได้กำหนดให้ผู้ท่ีมีอายุ
ต้ังแต่ 60 ปีข้ึนไป ถือว่าเป็นผู้สูงอายุ (Aging) และให้ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันท่ัวโลก สำหรับประเทศไทยก็
ได้กำหนดลักษณะของผู้สูงอายุว่าหมาขถึงผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับเจตน์จำนงของท่ี
ประชุมสมัชชาโลกว่าด้วยผู้สูงอายุและอายุ 60 ปีนี ้เอง จึงเป็นเกณฑ์การปลดเกษียณอายุราชการของ
ข้าราชการในประเทศไทยด้วยเช่นกัน 

กล่าวโดยสรุป บุคคลเมื่อมีอายุมากขึ้นการเปลียนแปลงในทางเส่ือมจะเพิ่มมากขึ้น สติปัญญา 
ความจำ การเรียนรู้ สภาพจิตใจจะเปล่ียนแปลงไป บทบาท ภาระหน้าท่ีทางสังคม ก็จะเปล่ียนแปลงตามไป
ด้วย ตามกลไกลของสังคมที ่อาศัยการขับเคลื่อนจากคนรุ่นใหม่ เพื ่อนำไปสู่การพัฒนาและเพิ่มพูล
ประสิทธิภาพทางสังคมในหลากหลายมิติ แต่ยังคงเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุไม่ใช้ในความหมายเท่านั้น แต่
ยังคงส่งเสริมคุณค่าให้ท่านเหล่านั้นอย่างต่อเนื่อง และรู้สึกมั่นคงในสังคมตลอดชีวิต 

3.2 ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับผู้สูงอายุ 

นกัทฤษฎีการสูงอายุได้พิจารณากระบวนการแก่ของบุคคลว่า เป็นกระบวนการท่ี เช่ือมโยงสัมพันธ์
กันท้ังแนวตั้งและแนวนอน ในแนวตั้งให้พิจารณาว่าร่างกายของบุคคลมีหลายระดับ นับต้ังแต่โมเลกุล เซลล์ 
บุคคล  กลุ่มคน  และสังคม ส่วนแนวนอนให้พิจารณาว่าบุคคลมี คุณลักษณะ 3 ประการ คือ เป็นอยู่ 
(Being) พฤติกรรม (Behaving) และการกลายมาเป็น (Becoming) ดังแสดงในภาพ 1 (สุวดี เบญจวงศ์, 
2541: 54-60) 

 

ภาพท่ี 1 แสดงการเช่ือมโยงสัมพันธ์กันของร่างกายของมนุษย์ท้ังแนวตั้งและแนวนอน 
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ปรากฏการณ์ของความสูงอายุหรือกระบวนการแก่เกิดจากปัจจัยหลายประการ ไม่สามารถอธิบาย
ได้ด้วยทฤษฎีใดทฤยฎีหนึ่ง ทฤษฎีท่ีอธิบายถึงการสูงอายุนั้นอาจแบ่งได้เป็น 3 ทฤษฎี ดังต่อไปนี้ 

1. ทฤษฎีทางชีววิทยา ได้อธิบายถึงกระบวนการทางสรีระวิทยาและการเปลี ่ยนแปลงของ
โครงสร้างของอวัยวะต่าง ๆ ของทั้งการสูญเสียความสามารถในการต้านทานโรค พบว่า ในทุกระดับของ
ชีววิทยาต้ังแต่เซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบอวัยวะจะต้องมีการเส่ือมและมีการตายเกิดข้ึน 

2. ทฤษฎีทางจิตวิทยา เป็นทฤษฎีท่ีเช่ือว่าการเปล่ียนแปลงบุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สูงอายุ
นั้น เป็นการพัฒนาและปรับตัวเกี่ยวกับสติปัญญา ความนึกคิด ความจำและการับรู้แรงจูงใจ รวมทั้งสังคมท่ี
อยู่อาศัย และประสบการณ์ในอดีดของแต่ละบุคคลจะผลักดันให้มีบุคลิกแตกต่างกันไป และมนุษย์จะมีช่วง
การเปล่ียนแปลง คือ ช่วงต่อของชีวิต ซึ่งล้วนแต่เป็นภาวะวิกฤต การท่ีบุคคลสามารถผ่านช่วงวิกฤตในชีวิต
แต่ละระยะได้ดีเพียงใด ก็จะส่งผลถึงการพัฒนาบุคลิกภาพในอนาคต คือ การเป็นผู้สูงอายุด้วย 

3. ทฤษฎีทางสังคมวิทยา เป็นทฤษฎีท่ีพยายามอธิบายสาเหตุท่ีทำให้ผู้สูงอายุมีสถานะทางสังคมท่ี
เปล่ียนไป เพราะมนุษย์จะต้องมีการพัฒนาในแต่ละบุคคล และส่ิงแวดล้อมจะมีผลต่อการปรับตัว ทฤษฎีนี้
เช่ือว่าถ้าสังคมเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วจะทำให้สถานะของผู้สูงอายุเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  

โดยทฤษฎีทางสังคมแบ่งออกได้ดังต่อไปนี้ 

1. ทฤษฎีไร้การะผูกพัน อธิบายว่าการละบทบาททางสังคม ซึ่งจะเป็นผลดีต่อท้ังสองฝ่าย คือ ได้
ให้คนในวัยหนุ่มสาวท่ีมีความรู้ความสามารถข้ามาทำหน้าท่ี สำหรับผู้สูงอายุเองก็จะได้เตรียม
ตัวรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เป็นกระบวนการต่อเนื่องและหลีกเลี่ยงไม่ได้ และความ
แตกต่างในบุคลิกภาพไม่ใช่ส่ิงท่ีสำคัญ 

2. ทฤษฎีกิจกรรม กล่าวถึง การมีความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างบุคคล การมีปฏิสัมพันธ์ การมี
ส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม และความพึงพอใจในชีวิต เมื่อบุคคลมีอายุมากขึ้นสถานะทางสังคม
จะลดลง บทบาทเก่าจะถูกถอดถอนตัวออกไป ดังนั้นผู้สูงอายุควรมีกิจกรรมต่อเนื่องจากวัยท่ี
ผ่านมา ควรพอใจในการร่วมกิจกรรม สนใจและร่วมเป็นสมาชิกในกิจกรรมต่าง ๆ กิจกรรม
เป็นส่ิงสำคัญสำหรับผู้สูงอายุทำให้มีสุขภาพคีท้ังใจและกาย กิจกรรมจึงมีความสำกัญต่อความ
พึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ 

3. ทฤษฎีความต่อเนื่อง ได้มาจากการนำทฤยฎีไร้ภาระผูกพันและทฤษฎีกิจกรรมมาวิเคราะห์
ร่วมกันเพื่อหาข้อสรุปใหม่เป็นทฤยฎีความต่อเนื่องท่ีสามารถอธิบายชีวิตท่ีแท้จริงของผู้สูงอายุ
ได้ คือการท่ีผู้สูงอายุจะมีความสุขในบั้นปลายชีวิตได้นั้นขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพ และรูปแบบการ
ดำเนินชีวิตเดิมของผู้สูงอายุ เช่นผู้สูงอายุที ่เคยมีบทบาทในสังคมจะมีความสุขเมื่อได้ร่วม
กิจกรรมเหมือนในวัยหนุ่มสาว และผู้สูงอายุที่ไม่ชอบการเข้าร่วมสังคมมาก่อนก็จะมีความสุข
ในการแยกตัวเองในวัยสูงอายุ 
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3.3 ความต้องการและการตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ 
บังอร ธรรมศิริ (2549: 47-48) กล่าวว่าความต้องการของผู้สูงอายุแต่ละคนอาจแตกต่าง กันไปบ้าง 

ดังนั้นควรท่ีจะทำความเข้าใจพื้นฐานชีวิตของผู้สูงอายุท่ีอยู่ในความดูแล ซึ่งครอบครัวจะมี บทบาทสำคัญยิ่ง
ในเรื่องดังกล่าวนี้ โดยท่ัวไปความต้องการของผู้สูงอายุ พอสรุปได้คังนี้ 

1. ความต้องการทางด้านร่างกาย เป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ความต้องการอาหาร การ
ขับถ่าย การพักผ่อนนอนหลับ การมีท่ีอยู่อาศัยท่ีปลอดภัย การมีเส้ือผ้าเครื่องนุ่งห่มท่ีเหมาะสมตามฤดูกาล 
และต้องการการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป้วย 

2. ความต้องการทางด้านจิตใจ ผู้สูงอายุต้องการความรัก การดูแลเอาใจใส่ การยอมรับนับถือ การ
เข้าใจ การเห็นอกเห็นใจและการให้อภัย 

3. ความต้องการทางด้านสังคม ผู้สูงอายุยังต้องการมีกิจกรรมทางสังคม เช่น การพบปะเพื่อน การ
ร่วมกิจกรรมทางศาสนา เป็นด้ัน 

4. ความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ ผู้สูงอายุจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับตนเอง 
ช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคมและทำบุญ รวมทั้งเป็นค่ารักษาพยาบาลเมื่อยามเจ็บป้วย ในทำนองเดียวกัน 
การตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ ครอบครัวควรให้การตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ ดังนี้ 

1) ตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกาย โดยดูแลเอาใจใส่เรื่องการรับประทานอาหาร 
การพักผ่อนนอนหลับ จัดที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมปลอดกัย จัดหาเสื้อผ้เครื่องนุ่งห่มให้ เหมาะสม
ตามฤดูกาล แบ่งเบาภาระเรื ่องงานในบ้าน พาผู้สูงอายุไปรับการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ 
จัดหาอุปกรณ์และส่ิงอำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุ เช่น แว่นตา ไม้เท้า เครื่องช่วยฟัง เป็นต้น 

2) ตอบสนองความต้องการทางค้านจิตใจ โดขเอาใจใส่พูดคุยอย่างสม่ำเสมอ ให้ความรัก 
ความเคารพ ยกย่อง ยอมรับนับถือ ฟังผู้สูงอายุเล่าประสบการณ์ชีวิต ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ 
เช่น การจัดงานวันเกิด การพาผู้สงอายุไปท่องเท่ียวตามโอกาสและสถานท่ีท่ีเหมาะสม การแสดงให้
เห็นความสำคัญของวันสงกรานต์ ซึ่งเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 

3) ตอบสนองความต้องการทางด้านสังคม โดยแสดงความยินดีที่จะพาผู้สูงอายุไป ร่วม
กิจกรรมทางสังคมที่เหมาะสมตามที่ผู้สูงอายุต้องการและพยายามสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมี 
ส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวและสังคมที่เหมาะสมตามกำลังความสามารถที่จะทำได้ เช่น 
เป็น สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 

4) ตอบสนองความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ โดยรับภาระค่าใช้จ่าย การดูแลเอาใจ ใส่
ช่วยเหลือในด้านการเงินอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ ไม่ควรให้ผู้สูงอายุประสบปัญหาในการหาเงิน 
เพื่อเล้ียงชีพตนเอง รวมทั้งบุตรหลานหรือครอบครัวไม่ควรเบียดเบียนด้านการเงินกับผู้สูงอายุ เมื่อ 
ผู้สูงอายุมีความจำกัดด้านการเงิน 
จากการศึกษาและทบทวนความต้องการและการตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุข้างต้น ทาง

ผู้วิจัยได้มีแนวทางสรุปถึงความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึ้นระหว่างความต้องการและการตอบสนองความต้องการของ
ผู้สูงอายุในครั้งถัดไป 

 
3.4 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ชนะโชค คำวัน (2553) ได้ศึกษาแนวทางการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลปลาปาก จังหวัดนครพนม โดขมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และเพื่อศึกษา
แนวทางสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลปลาปาก ทำการศึกษาเป็น 2 
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ระยะ คือระยะท่ี 1 ศึกมาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลปลาปาก จากกลุ่มตัวอย่าง
ผู้สูงอายุจำนวน 213 คน ระยะที่ 2 ศึกษาแนวทางการสร้างเสริม คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุขององค์การ
บริหารส่วนตำบลปลาปาก ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้สูงอายุและเป็น ผู้เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุจำนวน 30 คน 
ผลการศึกมาพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลปลาปาก มีคุณภาพชีวิตไม่
ว่าจะเป็นในภาพรวม หรือรายด้าน ซึ่งประกอบด้วยด้านสุขภาพกาย ด้านจิดใจด้านสัมพันธภาพทางสงัคม 
และด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนแนวทาง การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ มี 4 แนวทางได้แก่ แนวทางการมีส่วนร่วมของครอบครัว แนวทางการพัฒนาด้านจิตใจ แนว
ทางการช่วยเหลือกรณีการเจ็บป่วย แนวทางการส่งเสริมรายได้ และแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อการ
ดำรงชีพของผู้สูงอายุ 

 
4. วิธีการดำเนินการวิจัย 

ในการดำเนินการงานวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่อำเภอวังนอ้ย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การวิเคราะห์เชิงอรรถาธิบาย 
พรรณนาความจากเอกสารและข้อมูลจากการวิจัยภาคสนามเชิงลึก โดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
            ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในระดับปฏิบัติการที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง และมีภาระงานสอดคล้อง กับภารกิจนโยบาย ของกรมกิจการผู้สูงอายุ ตลอดจน ประชาชน
ครอบครัว ผู้ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุท่ีเป็นกลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลสำคัญโดยมีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างดังนี้ คือการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive  sampling )  โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างพิจารณาจากการตัดสินใจ
ของผู้วิจัยเองลักษณะของกลุ่มท่ีเลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจงต้องอาศัยความรอบรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆของผู้ทำวิจัย การเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบนี้  มีช่ือเรียกอีกอย่างว่า Judgement sampling โดยแบ่งเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 
จำนวน 20 คน และ กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน 10 คน ตลอดจนผู้ใกล้ชิดจำนวน 5 คน 
 
4.1 เคร่ืองมือในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth  Interview) ซึ่งได้สร้างตาม
วัตถุประสงค์ท่ีกำหนดขึ้นแบ่งออกเป็น 4 ตอน ท้ังหมด 3 ชุด ( ใช้เฉพาะกลุ่ม ) 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ได้แก่ เพศ อายุ ตำแหน่ง ประสบการณ์ทำงาน 
ตอนท่ี 2 การดำเนินกิจกรรม และแนวทางพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุ 
ตอนท่ี 3 ความคาดหวังและการมีส่วนร่วมในการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ 

 ตอนท่ี 4 การต่อยอดองค์ความรู้ และทักษะในการยกระดับคุณภาพชีวิต 
 
5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาพบว่าในเขตพื้นที่ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในการดูแลกิจกรรมและการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ จำนวนมากและมีความซับซ้อน เชิงพื้นที่สำหรับ
กิจกรรมที่คล้ายคลึง กันตลอดจนการถ่ายทอดความรู้ ของต่างหน่วยงานมักจะใช้วิทยากร หรือกลุ่มผู้ให้
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ความรู้ทีมเดียว กันหรือปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเพื่อให้เกิดความสนใจของผู้สูงอายุ ทำให้เกิดภาระงานท่ี
ซ้ำซ้อนและงบประมาณที่ใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ เมื่อถามถึงกลไกการจัดกิจกรรม ทำให้ทราบถึงบริบท
เชิงพื้นที่ที ่จริงๆแล้วจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่จำนวนมากที่สามารถจัดกิจกรรมการพัฒนาการ
ส่งเสริมอาชีพ ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ในแต่ละอำเภอ จะมี
สินค้าท่ีขึ้นช่ือตลอดจนกิจกรรมท่ีคนในพื้นท่ีสนใจแตกต่างกันไป ทำให้เมื่อเราไปสอบถามในหน่วยงานใหญ่ 
เช่นพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ทราบถึง กลไกและการจัดกิจกรรม ที่จะดำเนินงานเป็น
วงรอบ เพียงปีละไม่กี่ครั้ง หรือบางทีอาจจะไม่ได้ไปท่ัวทุกพื้นท่ี ทำให้มีส่วนงานอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องจำนวน
มาก นับเป็นมุมมองใหม่ท่ีทำให้ได้พบ  

จากการสัมภาษณ์ ในส่วนของ พม. มีการจัดกิจกรรมในภาพรวมใหญ่ระดับจังหวัด เรียกได้ว่าเป็น
งานการประชาสัมพันธ์ท่ีมุ ่งเน้นภาพมุมกว้างถึงการดำรงอยู ่ของกิจกรรมและการใช้งบประมาณท่ีมี
ประสิทธิภาพ บางมิติ สังคมว่าจะเรียกงานระดับนี้ว่า งานสร้างภาพ คือการที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงมา 
ดูแลลงพื้นที่ พูดคุยกับประชาชนถ่ายรูปทำกิจกรรมเพียงระยะเวลาสั้นๆไม่กี่นาที จะใช้ทรัพยากรบุคคล
เจ้าหน้าที่ข้าราชการตลอดจนส่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่นนั้นๆ ในการเตรียมงานอย่างมหาศาล งบประมาณ
และกำลังพล ทำให้ภาพกิจกรรม เป็นภาพติดตา ชาวบ้าน ประชาชน และสร้างภาพจำท่ีไม่ดีต่อการมีสว่น
ร่วม ของคนในพื้นท่ีเป็นอย่างมาก 

ทางด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมภายในพื้นท่ีอำเภอวังน้อย มี
การทำอย่างต่อเนื่องมีการสนับสนุนทรัพยากรและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของ
พื้นท่ี ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมและส่งผลต่อความเป็นอยู่ ของพี่น้องประชาชน ตลอดจนกลุ่มผู้สูงอายุ 
ที่เป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาทักษะเพิ่มพูนความรู้ และยังคงเป็นที่พึ่งสำหรับ คนที่ต้องการความ
ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เสมอมาในสวนเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ ให้ความสำคัญในการดำเนินงานขอ ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดขัดปัญหาเรื ่องกำลังคน ทำให้ไม่สามารถ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมได้อย่าง
ต่อเนื่องและไม่สามารถทำได้ติดตามผล ได้ในระยะยาว จึงทำให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ใกล้ชิดกับ
ชุมชนในเชิงพื้นที่ เช่น ในระดับของการบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยงานที่มีพันธกิจเกี่ยวข้อง เข้ามารับใน
ส่วนที่แทนแต่ จะใช้ความสามารถ และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นตัวกลางในการเชื่อม
ประสานกิจกรรม จากด้านบนสายบังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

ด้านการพัฒนาชุมชนทางพัฒนาชุมชนอำเภอวังน้อย เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาอาชีพ
ของผู้สูงอายุตลอดจนการ จัดตั้งกลุ่มอาชีพเพื่อมาช่วยส่งเสริมกิจกรรม ทำให้ผู้สูงอายุสามารถเลี้ยงปาก
เลี้ยงท้องได้ และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการจัดกิจกรรม ที่มีคุณภาพและการ
สนับสนุนแหล่งเงินทุน เพื่อให้ประชาชน ตลอดจนการทําบัญชีรายรับรายจ่าย จัดทำกลุ่มแม่บ้าน เครือข่าย
ลักษณะคล้าย ๆ กลุ่มสหกรณ์เพื่อพัฒนาอาชีพพัฒนาสินค้าขับเคลื่อนสู่การเป็น OTOP แต่ในปัจจุบัน
ข้อจำกัดเรื ่องกำลังพลเป็นปัญหาที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำได้เพียง ให้
คำปรึกษา จัดหาวิทยากร และให้ข้อมูลสำคัญในการ ส่งต่อความรู้ และการหาตลาดให้สามารถต่อยอด
มูลค่าของสินค้าได้ ท้ังนี้พัฒนาชุมชนได้เล็งเห็นความสำคัญถึงคุณภาพชีวิต ในภาพรวม ไม่ใช่เพียงแต่ปัญหา
ผู้สูงอายุเท่านั้นยังคำนึงถึง ปัญหาท่ัวไป ท่ีสามารถช่วยได้ และเป็นท่ีพึ่งให้คำแนะนำ อันเป็นประโยชน์ต่อพี่
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น้องประชาชนได้ พัฒนาชุมชนในฐานะ ฝ่ายปฏิบัติท่ีใกล้ชิดประชาชนท่ีสุด ไม่พ้น ท่ีจะห่วงใย ความเป็นอยู่ 
และอาชีพ ของผู้สูงอายุตลอดจนคนในพื้นท่ี เนื่องจากบริบท ท่ีเปล่ียนแปลงไป จากสังคมเกษตรกรรม พื้นท่ี
อุตสาหกรรม เต็มรูปแบบ  

สำหรับส่วนงาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีภารกิจ
สำหรับด้านการจัดการศึกษาและ การสร้างองค์ความรู้ สำหรับพี่น้องประชาชนท่ีนำไปสู่การประกอบอาชีพ 
ได้อย่างยั่งยืนและการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีภารกิจมากมาย ท่ีสามารถทำได้เพื่อ
เป็นประโยชน์ ในการยกระดับความรู้ความสามารถ ของพี่น้องประชาชนในพื้นท่ี ทำให้ทาง กศน. ต้ังใจทำ
ในเรื่องนี้ มาอย่างต่อเนื่อง โดยการนำของผู้บริหาร ท่ีมีความต้ังใจ และเห็นปัญหา เชิงพื้นท่ี จากการเปล่ียน
ผ่านสังคมเกษตรกรรม เข้าสู่สังคมอุตสาหกรรมทำให้ผู้สูงอายุ อยู่ตามบ้านมากยิ่งขึ้น และหากปล่อยไว้จะ
ทำให้เกิดปัญหาและกระทบต่อระบบสาธารณสุข เป็นวงกว้าง ทำให้เข้าใจถึงปัญหา และเล็งเห็นว่า ทางเรา
มีบุคลากรที่มีคุณภาพและมีงบประมาณที่สามารถ support ได้ ตลอดจนพื้นที่ ที่เหมาะสมในการจัดการ
เรียนการสอน ทำให้ในพื้นที่อำเภอวังน้อย นอกจากจัดการศึกษา ตามปกติ ยังมีการจัดการเรียนการสอน 
ด้านการประกอบอาชีพ ยกตัวอย่าง เช่น การทำขนม เครื่องจักสาน การให้ความรู้ด้านการถนอมอาหาร 
การทำขนมไทย ตลอดจนทักษะอาชีพต่าง ๆ ท่ีผู้สูงอายุ ให้ความสนใจ โดยจะให้ทีมงานจัดหาวิทยากรท่ี
เหมาะ แล้วตรงกับความต้องการให้มากที่สุดเพื่อทำให้ประชาชน ในพื้นที่มีองค์ความรู้ และสามารถ
ประกอบอาชีพ เลี้ยงตนเองได้ หากความคาดหวังน้อยที่สุด คงทำให้ผู้สูงอายุ ไม่ต้องอยู่บ้านเฉยๆ คลาย
เหงาคลายกังวลและสามารถสร้างคุณค่า ให้กับตนเองได้ ในวัยเกษียณ ทำให้ทาง จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
ในทุกๆเดือน วนไปตามกลุ่มสนใจ เมื่อกลุ่มนี้ได้รับความรู้เพียงพอแล้ว ก็จะหากิจกรรมใหม่ๆ เข้าไปเพิ่มพูน
ความรู้ เพื่อเป็นการค้นพบตัวเอง หาสิ่งที่ชอบและเหมาะสมที่สุดในการประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุใน
อำเภอวังน้อย ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ใกล้ชิดผู้สูงอายุเป็นอย่างดี 

ในกลุ่มผู้นำชุมชนและตัวแทนผู้ใหญ่บ้าน ได้เห็นการทำงานของหน่วยงานหลากหลายเข้ามาติดต่อ 
แต่ละหน่วยงานเข้ามาก็เงียบหาย ไปไม่มีกิจกรรมท่ีชัดเจน และเข้าถึงประชาชน มีเพียงแต่ กศน. อำเภอวัง
น้อยที่เข้ามาดูแลและจัดกิจกรรมให้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้นำชุมชนเกิดความสบายใจและสนใจช่วยเป็น
กำลังในการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมเสมอมาตลอดจน ให้ใช้บ้านของผู้ใหญ่บ้าน 
สถานท่ีในการถ่ายทอดความรู้อีกด้วย เนื่องจากจะทำให้ผู้สูงอายุเดินทางได้ง่ายไม่ต้องเดินทางไกล แล้วทาง
ส่วนงานที่จัดกิจกรรมไม่ต้องเสียค่าเดินทางหรือจัดหารถมารับ ให้สิ้นเปลืองงบประมาณ กิจกรรมดังกล่าว
ทำให้ผู้นำชุมชนรู้สึกดีใจ ที่มีคนให้ความสำคัญผู้สูงอายุ และมองเห็นถึงคุณค่าของคนรุ่นเก่า แล้วทำให้
ผู้สูงอายุได้พบปะพูดคุย เพื่อนพี่น้องในชุมชนทำให้คลายเหงา และพบเจอผู้คนอย่างต่อเนื่อง สังเกตได้ว่า
หลายๆคนท่ีเข้าร่วมมีความสุขและความพึงพอใจเป็นอย่างมาก 

โดยปกติการจัดกิจกรรมในลักษณะของการให้ความรู้ ด้านการประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ เป็น
ส่ิงท่ีพยายามทำมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหน่วยงานใหญ่ ๆ มักจะเรียกให้เป็นวิทยากรปีละ 1-2 ครั้ง แต่สำหรับ
ในพื้นท่ีอำเภอวังน้อย ได้รับความอนุเคราะห์จาก กศน.อำเภอวังน้อย ท่ีจัดกิจกรรม ในทุกเดือนหลากหลาย
ตำบล เรียกได้ว่ามีกิจกรรมแทบทุกสัปดาห์ ทำให้เราเองมีอาชีพ และไม่เพียงเท่านั้นอย่าทำให้ ผู้สูงอายุใน
ชุมชนแต่ละตำบลมีรายได้และสามารถหาเล้ียงตัวเองได้ อย่างน้อยท่ีสุดก็สามารถทำของใช้ของรับประทาน
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เองได้ หากมีกำลังมีเรี่ยวแรง เพียงพอที่จะสามารถทำขาย นับได้ว่าเป็นสิ่งที่ดี และตอบสนองตัวชี้วัด ท่ี
ต้องการ ทางด้านการติดตามผลการประเมินผล ซึ่งทรัพยากรบุคคล ลักษณะของผู้สูงอายุ ต้องบอกด้วยว่า
ในอดีต เป็นบุคคลสำคัญท่ีมีกำลังอย่างมากในการขับเคล่ือน ชุมชนของเราแต่มาถึงวันนี้กลายเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ 
ที่อยู่ในชุมชน รอเพียงแค่ลูกหลานมาหา สิ่งที่กิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้น ในส่วนหนึ่งทางทีม มองเห็นถึงการ
ต้องการคลายกังวลและปัญหาด้านสุขภาพ ของผู้สูงอายุ จึงเกิดกิจกรรมเหล่านี้ขึ ้น จะทำให้ผู ้สู งอายุ
สามารถพบเจอกับ เพื่อนๆญาติพี่น้อง เกิดความสุขสนุกสนาน รู้สึกเหมือนได้กลับไปเป็น หนุ่มสาวอีกครั้ง 
ทางทีมงานสังเกตได้จากแววตา รอยยิ้มและความต้ังใจ แม้บางครั้งในการทำกิจกรรมจะมีการนั่งนานๆ แต่
ผู้สูงอายุ ก็ไม่ได้บ่นให้รู้สึกกังวลแต่อย่างใดมีแต่ความตั้งใจ หากเหนื่อยก็จะนั่งพัก และพยายามหาความรู้
จากทีมวิทยากร อย่างต่อเนื่อง ถือเป็นส่ิงท่ีดี ในบริบทพื้นท่ีอำเภอวังน้อย ท่ีนอกจากมีหน่วยงานท่ีดีในการ
จัดกิจกรรมแล้ว ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างมาก 

จากมุมมอง ผู้สูงอายุ การมีกิจกรรมแบบนี้ทำให้รู ้สึกมีความสุข เนื่องจากมีคนเห็นคุณค่า ให้
ความสำคัญ ตลอดจนมองเห็น โอกาสในการใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลาย นอกเหนือจากการอยู่กับลูกกับหลาน ก็
มีการประกอบอาชีพที่เพิ่มขึ้นมา ทำให้คลายเหงา ได้พบเจอเพื่อนฝูง ที่สำคัญที่สุด รู้สึกมีเรี่ยวแรงกำลัง
กลับมาอีกครั้ง คงเป็นเพราะ คนในสังคมเห็นคุณค่าและให้ความสำคัญกับพวกเรา การการประกอบอาชีพ 
อายุขนาดนี้คงไม่คาดหวังสำหรับการทำให้ร่ำรวย แต่มองถึงการมีความสุขพบเจอผู้อื่น ทำให้ไม่แก่ไปเฉย 
ทำให้มีความหวัง สนุกสนานได้เจอกับวิทยากรท่ีใจดี ได้เจอกับเจ้าหน้าท่ีท่ีน่ารัก จากกศน.อำเภอวังน้อย ท่ี
เข้ามาช่วยเหลือ ดูแลจัดกิจกรรมให้อย่างดี แถมยังสนับสนุน หาตลาดให้อีกด้วยหากใครฝีมือดีจนมีหลายๆ
คนสามารถช่วยถ่ายทอดส่ิงท่ีเรียนมาให้กับเพื่อนๆในชุมชนได้อีก ส่ิงเหล่านี้ทำให้คนเฒ่าคนแก่ท่ีอยู่กับบ้าน 
มีอะไรทำ ไม่ใช่อยู่ไปวันๆรอเบี้ยเงินชรา แต่เป็น ความสุขท่ีเกิดขึ้น จากการเป็นผู้ได้รับโอกาส สำหรับการ
เริ่มต้นอะไรใหม่ๆ ถึงแม้ว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพบ้าง ทำให้ไม่สามารถทำได้ต่อเนื่อง จะทำให้รู้สึก
ดีกว่าการอยู่บ้านเฉยๆ ต้องขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทีมวิทยากรที่อดทนดูแล ให้ความรู้มาอย่าง
ต่อเนื่อง แล้วทำให้ หลายคนในชุมชนสนิทรักและดูแลกันมากยิ่งขึ้น 

ในฐานะของคนเป็นลูกหลาน ท่ีดูแลผู้สูงอายุมาตลอด การจัดกิจกรรมดังกล่าว ทำให้ คนเฒ่าคนแก่
ได้เจอเพื่อนและมีทัศนคติที ่ดีในการเข้าสังคมได้ทำอะไรใหม่ๆได้พบเจอโอกาสของตนเองและยังคง มี
ความสุข กลับมาทุกครั้งเมื่อถึงบ้าน อาจจะมีบ่นเมื่อยบ้างให้ดูแลให้นวด แต่ก็เป็นสิ่งที่ดี ที่ดีกว่าการให้
ผู้สูงอายุอยู่บ้านเฉยๆรอลูกหลานกลับมา เขาได้เจอเพื่อนเจอกลุ่มคนท่ีเคยเติบโตมาด้วยกัน ได้ทำส่ิงท่ีสนใจ 
และเป็นส่ิงท่ีสังคมเห็นคุณค่าและให้โอกาส ทำให้รู้สึกขอบคุณและมีกำลังใจ เนื่องจากในปัจจุบัน การดูแล
ผู้สูงอายุเป็นสิ่งท่ียาก สถานการณ์โรคติดต่อ และการดูแล เนื่องจากหลายคนต้องทำงาน ทำให้ไม่มีคนอยู่
บ้าน การมีกิจกรรมนี้ขึ้นทำให้ ครอบครัวมีความสุข ลดความเบื่อหน่ายในการใช้ชีวิต ผู้สู งอายุก็รักตัวเอง
มากขึ้น เห็นคุณค่าในตนเอง ทำให้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น น้อยไปมากในครอบครัว แถมได้ของใช้ ขนมอร่อยๆ จาก
ฝีมือปู่ย่าตายาย ให้ได้กินบ่อยๆ ถ้ามองเรื่องคุณภาพชีวิต เรามองว่าผู้สูงอายุมีความสุข มากขึ้นกว่าเดิม 

จากผลการศึกษา ได้ค้นพบ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนกลุ่มการศึกษา ท่ีมีการเข้าร่วมกิจกรรม 
และหน่วยงานที่เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทำให้ทราบถึงความซับซ้อนในเชิงพื้นที่ เนื ่องจากจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างใหญ่และมีจำนวนประชากรของผู้สูงอายุในชุมชนมาก ในครั้งนี้ผู้
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ศึกษาได้ยกตัวอย่างในกลุ ่มอำเภอวังน้อย ซึ่งเป็นอำเภอที ่มีการเปลี่ยนแปลงจากเกษตรกรรมเข้าสู่
อุตสาหกรรมมานานกว่า 30 ปี ทำให้จำนวนผู้สูงอายุที ่ปลดเกษียณตัวเองจากระบบโรงงาน อยู่ตาม
บ้านเรือนจำนวนมาก แล้วทำให้เกิดปัญหา ที่ทางชุมชน การปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ตลอดจนองค์การ
บริหารส่วนตำบล ผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัคร ต้องให้การดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ แล้วสิ่งนอกเหนือจากนั้นได้
ค้นพบว่า กิจกรรม ของกรมกิจการผู้สูงอายุ แทบไม่ได้เข้าถึง เนื ่องจากมีบริบทของหน่วยงานอื่นที่ทำ
กิจกรรมในส่วนนี้อยู่แล้ว ในส่วนของกระทรวง ต้องกล่าวว่าเป็นแม่ทีมสำคัญ กลับแทบไม่ได้มีบทบาทในเขต
พื้นท่ีอำเภอวังน้อยเลย สำหรับการยกระดับคุณภาพชีวิต หรือการส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุอย่างจริงจัง
ทำให้ได้เห็นมุมมองใหม่ ๆ  

จากการค้นพบได้เจอคำตอบแล้วความซับซ้อนทางด้านภาระงานของภาครัฐ ท่ีจัดสรรงบประมาณ
มาแล้วมีกิจกรรมที่ใกล้เคียงกัน บางพื้นที่ แต่ละกระทรวงก็มีกิจกรรมที่คล้ายคลึงกัน หนำซ้ำยังใช้คนคน
เดียวกันในการเข้าร่วมกิจกรรม ทำให้เกิดองค์ความรู้ซ้ำ และกลุ่มคนท่ีเข้าถึงประโยชน์ แห่งองค์ความรู้นั้น
ไม่ทั่วถึง เพราะไม่ได้รับความสนใจ อย่างที่ควรจะเป็นจากผู้นำชุมชน ในบางครั้งไม่ได้มีส่วนร่วมในการ
ประชาสัมพันธ์ ขับเคลื่อนกิจกรรม ทำให้มีเพียงบางหมู่บ้าน ในบางตำบลเท่านั้นเข้ามามีส่วนร่วม และ
ขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อนำไปสู่การส่งเสริมอาชีพ สิ่งที่น่าแปลกใจที่สุด คงหนีไม่พ้น หน่วยงานที่เข้ามามี
บทบาทสำคัญในการส่งเสริมอาชีพ ไม่ใช่เพียงแค่ผู้สูงอายุ แต่เป็นคนท่ัวไปอีกด้วยท่ีสามารถเข้าถึงสวัสดิการ
นี้ได้ โดยพื้นที่อำเภอวังน้อยได้ร ับความอนุเคราะห์ จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นส่วนงานสำคัญอย่างมาก ในการขับเคลื่อนกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
และดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ เข้าถึงกลุ่มคน ตรงกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุชัดเจนท่ีสุด แตกต่าง
จากส่วนงานของพม. ท่ีมาเป็นครั้งคราว เน้นภาพใหญ่ ทำให้เห็นบริบทท่ีแตกต่างในอำเภอวังน้อย หากจะ
นำไปเปรียบเทียบกับอำเภออื่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังเกตได้ว่า มีการได้รับ งบประมาณสนับสนุน
ในการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ในบางอำเภอ มีเจ้าหน้าท่ี ดำเนินการกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้เกิดความ
สงสัย ว่าทำไมในพื้นท่ีอำเภอวังน้อย ถึงไม่ได้รับงบประมาณ เท่าท่ีควรสำหรับการจัดกิจกรรม ในลักษณะนี้ 
ทางผู้วิจัยได้รับคำตอบจาก คนที่มีบทบาทสำคัญในการจัดกิจกรรม ในระดับอำเภอ ต้องขอบคุณความ
ร่วมมือจากท่านวิทยากร ที่ทำให้ผู ้วิจัยได้รับทราบข้อมูลอย่างถ่องแท้ เป็นข้อมูลท่ีเป็นที่ประจักษ์ ว่า
กิจกรรมท่ีนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุเกิดขึ้นจากหน่วยงานใดและมีลักษณะอย่างไรบ้าง 

สรุปได้ว่าโดยกิจกรรมที่ เกิดขึ้นในอำเภอวังน้อย ส่วนใหญ่ จะเป็นการส่งเสริมอาชีพแนวทางการ
พัฒนาอาชีพท่ีนำไปสู่ความยั่งยืนด้วยตนเอง เช่น การจัดทีมวิทยากรส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการทำ
เครื่องจักสาน งานหวาย งานแฮนด์เมดกระเป๋าต่างๆ ซึ่งสามารถส่งเสริมความรู้ให้กับผู้สูงอายุ เพราะเป็น
งานที่ไม่หนักมาก ตลอดจนได้ฝึก ใช้กล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อในส่วนที่จำเป็น พัฒนาได้อย่างตลอด ทำให้
สุขภาพแข็งแรงและยังมีเรื่องของการประกอบอาหารการทำขนม การรวมกลุ่มการพัฒนา ประกอบอาชีพ
ด้านการทำเครื่องมือถนอมอาหาร ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ จะพัฒนาชุมชนอำเภอวังน้อย ที่คอยให้การ
ช่วยเหลือด้านเงินทุน ในการจัดตั้งกลุ่มมีกองทุนให้กู้ยืมสำหรับการเริ่มต้นประกอบอาชีพทำให้เห็นภาพ
มุมมองใหม่ๆ ของส่วนงานท่ีหลายคนคงคิดว่าน่าจะไม่เกี่ยวข้องเลยในการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อย่างเช่น
หัวใจสำคัญ ที่ก่อให้เกิดอาชีพในอำเภอวังน้อยอย่างสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน.) ที่ทำให้ผู้สูงอายุในอำเภอวังน้อยมีอาชีพ คลายความเหงาคลายกังวลในช่วงบั้นปลาย
ชีวิต และมีกำลังกายกำลังใจที่ดี ในการดำรงอยู่สร้างคุณค่าให้กับตัวเอง และยังสามารถหาเลี้ยงตัวได้จาก
อาชีพ ท่ีนำวิทยากรมาสอนให้ความรู้ตลอดจนส่งเสริมหาตลาดให้อย่างยั่งยืน 
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สุดท้ายนี้หากเกิดการศึกษาในอนาคต ในประเด็นแนวทางการพัฒนาอาชีพ โดยมีลักษณะคล้ายๆ 
หรือมีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกันในพื้นที่อำเภอวังน้อย ก็คงทำให้ทราบถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นจากหน่วยงานท่ี
คาดว่า จะเป็น แกนนำในการส่งเสริม ในส่ิงท่ีเรากำลังค้นหา แต่กลับเป็นหน่วยงานท่ีเราไม่คาดคิด และคง
เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนและนำไปสู่ความยั่งยืนของคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สิ่งที่ผู้วิจัยอยากจะ
เสนอแนะสำหรับการแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุ การส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุเป็นเพียงปลายเหตุ หากเรา
ต้องการจะแก้ไขปัญหาท่ีต้นตอจริงๆ ควรให้ความรู้ในการอดออม ต้ังแต่วัยหนุ่มสาว และให้ความรู้ด้านการ
ลงทุนที่นำไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต เนื่องจากแต่ละบุคคลค่ะนิสัยและความต้องการส่วนตัวที่แตกตา่งกัน
ทำให้บางครั้งผู้สูงอายุหลายท่านไม่มีลูกหลาน ดังนั้น ยิ่งต้องวางแผนในการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป 
ลงทุนในสิ่งที่คุ ้มทุนหรือหาอาชีพสำรองเพื่อเตรียมความพร้อมในวัยเกษียณ อันจะนำไปสู่นโยบายของ
ภาครัฐ ที่ช่วยส่งเสริมคนวัยหนุ่มสาวให้พร้อมสู่วัยเกษียณมากยิ่งขึ้น ไม่ใช่แก้ปัญหาที่ปลายเหตุ จากการ
ส่งเสริมอาชีพในวัยสูงอายุเท่านั้น ท้ังนี้ผู้วิจัยหวังว่า การวิจัยแนวทาง พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุในพื้นท่ีอำเภอวัง
น้อย คงจะเป็นตัวอย่างให้คนที่สนใจอยากจะศึกษา ถึงสภาพ การจัดกิจกรรมผู้สูงอายุในชุมชนพื้นที่ของ
ตนเอง ไว้เป็นแนวทางในการสืบหาความจริง ตกผลึกทางความคิด ให้เจอหน่วยงานท่ีถูกต้อง หน่วยงานท่ีมี
ใจ จะทำในส่ิงนั้นจริง ๆ แม้ในบางครั้งอาจจะไม่ได้มีบทบาทหน้าท่ีท่ีตรงกับภาระงานนะ แต่ด้วยความเป็น
ภาครัฐ ทำให้เข้ามาช่วย และแก้ปัญหา ได้อย่างยั่งยืนสืบไป 
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