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คำนำ 

 
การรวบรวมและเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเล่มนี้ เป็นผลจากการกระตุ้นให้ 

นักศึกษาได้นำความรู้ที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการทำวิจัย มุ่งเน้นให้เกิดการอภิปรายในประเด็ นต่าง ๆ อีกทั้ง 
เพ่ิมพูนประสบการณ์ในการปฏิบัติการวิจัยด้วย 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เล็งเห็นความสาคัญของการรวบรวมและเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา จึงได้ 
จัดทำหนังสือรวมบทความการวิจัยของนักศึกษาฉบับนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวมผลงานการศึกษาวิชา 
การค้นคว้าอิสระ: การประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ (Independent Study: Combination of Practical and 
Theoretical Knowledge) ของนักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต และหลักสูตร Master of Public Administration (English Program) 
ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ ่งมีหัวข้อการศึกษาและวิจัยที ่หลากหลายและน่าสนใจในประเด็นต่าง ๆ              
ที่เกี ่ยวข้องกับองค์ความรู ้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์และการบริหารการพัฒนา ความร่ วมมือระหว่าง
หน่วยงานในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน อันจะเกิดประโยชน์ทั้งในด้านวิ ชาการและการบริหารจัดการ
องค์การ อันเป็นไปตามพันธกิจของคณะรัฐประศาสนศาสตร์และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนด 
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สร้างเครือข่ายของกลุ่มรักป่าต้นน้ำ 
จังหวัดน่าน 

8 14.05-14.30 น. 14.30-14.40 น. 6110111019 
นายสามารถ 
สมัครการ 

การศึกษา ความรู้ ความเข้าใจ ของ
บุคลากรสำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา ต่อ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 

14.40 น. สอบถาม และ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
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3. อาจารย์ ดร.พรพรรณ เหมะพันธุ์ 
 
ลำดับ เวลานำเสนอ เวลาวิจารณ์ ชื่อ – สกุล หัวข้อ 

หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 

1 09.00-09.25 น. 
 

09.25-09.35 น. 6110112003 
นางสาวอัซมี  
นูร์มะหะหมัด 

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านจากจีนสู่การจัด
จำหน่ายในไทย   

2 09.35-10.00 น. 
 

10.00-10.10 น. 6110112002 
นายวริศ  
ปฐมฤกษ์สกุล 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
เศรษฐกิจและสังคมที่มีต่อหนี้
ครัวเรือนและการออมของครัวเรือน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3 10.10-10.35 น. 
 

10.35-10.45 น. 6110112004 
นางสาวกิตติยา   
มลิวัลย์ 

อิทธิพลของปัจจัยภูมิหลังที่มีผลต่อหนี้
ครัวเรือนและการออมของครัวเรือน
ในภาคกลาง 

4 10.45-11.10 น. 
 

11.10-11.20 น. 6110112005 
นางสาวกรกนก    
รัตน์ประสาทพร 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ครัวเรือนกับอัตราการออมและหนี้สิน
ครัวเรือนในภาคใต้ 

5 11.20-11.45 น. 
 

11.45-11.55 น. 6110112007 
นายชินณลักษณ์    
แผนสง่า 

การสร้างนวัตกรรมโครงงานของ
นักเรียนอาชีวศึกษาเพ่ือรองรับความ
ต้องการของผู้ประกอบการยุค 4.0 ใน
เขตจังหวัดนนทบุรี 

6 11.55-12.20 น. 11.20-12.30 น. 5910112011 
นางสาว
กมลวรรณ   
โสไกร 

ตัวแบบความสำเร็จและความล้มเหลว
ของ Startup ไทย 

12.30 น. สอบถาม และ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ รับประทาน
อาหารกลางวัน 
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Mrs. Cho Cho 
Lwin  
 

Effects of Training Design and 
Implementation on Trainees’ 
Learning Performance: A Case 
Study of PGDCSM Course (7th 
batch) of Central Institute of Civil 
Service (Lower Myanmar) 

2 09.35-10.00 น. 
 

10.00-10.10 น. 6110114003 
Mrs. Zin Mar 
Htun  
 

The Roles of Leadership In Digital 
Transformation And Its Impacts 
On Public Organization 
Performance In Myanmar 

3 10.10-10.35 น. 
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Mrs. Myint 
Myint Cho  

Assessment of Service Quality on 
Customer Satisfaction: A Case 
Study of Myanmar Economic 
Bank (MEB) 
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Ms. Moe Moe 
Lwin   
 

Effect Of employee involvement 
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Effects of Training Design and Implementation on Trainees’ Learning 
Performance: A Case Study of PGDCSM Course (7th batch) of Central 

Institute of Civil Service (Lower Myanmar) 

Cho Cho Lwin*

Abstract 

The objective of this paper is to explore the effects of PGDCSM training design and 
implementation on trainees’ learning performance. The research design is an empirical 
study and focuses on the quantitative approach. The data were collected from the 90 
trainees form PGDCSM (7th batch) in CICS (Lower Myanmar) and it was analyzed descriptive 
statistics, correlation, and regression analysis. The results of correlation analysis revealed 
that the correlations between dependent variables (reaction and learning of trainees) and 
independent variables (training content, training method, trainer’s competency) are the 
positive relationships and statistically significant. Regression analysis exposed that the effect 
of the training method on trainees’ reaction, the effect of the trainer’s competency on 
trainee’s reaction are statistically significant but the effect of training content on trainee’s 
reaction is not statistically significant. These are responsible for 24.6% to the dependent 
between training content, method, trainer’s competency, and trainees’ reaction. It also 
revealed that training content, training method, and trainer’s competencies have an overall 
positive effect on the trainees’ learning during the training course, but they are not 
statistically significant. These are responsible for 11.4% to the dependent between training 
content, method, trainer’s competency, and trainees’ learning during the training course. 

Keywords: Training design and implementation, Learning performance  
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Introduction   
Today, organizations are very competitive and facing continuously changing 

technological and business environments. Globalization and ever-changing environment 
make private organizations to fulfill the demand of the customers. Not only private 
organizations, but public organizations also faced these situations because the public wants 
better services than before from the government. These become challenges for 
organizations. In order to meet these challenges, training and development programs aimed 
for employees are essential for organizations. Organizations in the present day should 
design training programs that are related to industrial change, diverse environment, and 
workforce. Individual employees are equipped with suitable capabilities and information 
through training to perform their assigned tasks and therefore, training has a big impact on 
the organization's performance and its efficiency (Niazi, 2011, pp. 42-57).  

Training includes the usage of official and unofficial procedures to impart knowledge 
and support people obtain the skills needed for them to do their jobs pleasingly, while 
progress makes employees for other places in the organization and raises their capacity to 
transfer into works that may not yet exist (Drummond, 2000). To get skilled employees, the 
relevant organizations have to design the training course for better impacts on the efficiency 
of organization performance. Symbol of training events and programs are nicely designed 
and systematic adjustment of behavior through learning events. The result of training 
programs outcomes in the applicants accomplishing the levels of knowledge, skills, 
competencies, and abilities to conduct their job effectively. Therefore, almost every 
organization is trying to design and implement effective training. 

The government of Myanmar also tries to deliver effective training to all of the civil 
servants in Myanmar. In Myanmar, Union Civil Service Board is the focal organization for 
Human Resource Management of civil servant society. With the objective to deliver effective 
training, UCSB approved the New Civil Service Personnel law (2013) and the Civil Services 
Personnel Rules (2014). In 2017, UCSB approved the Civil Service Reform Strategic Action 
Plan. According to this strategic action plan, UCSB changed the training design of the Basic 
Pre-service course for Civil Service Officers. As a change, the first intake of “Postgraduate 
Diploma in Civil Service Management (PGDCSM) had been opened in 2017 (Board, n.d.). 
However, there is no research on new training design and implementation. UCSB can’t know 
this course is effective or not. Therefore, this paper explores the effect of new training 
design and implementation on trainees’ learning performance with the following objectives: 
To study the correlation between training design, implementation, and the learning 
performance of the trainees of PGDCSM course in CICS, and to explore the effect of PGDCSM 
training design and implementation on trainees’ learning performance in CICS, Myanmar. 
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Literature Review  
 Related concepts and theories are reviewed in this chapter to clarify the constructs 

and then to formulate the conceptual framework. The concepts, theories, and definitions 
to be review include the concepts of training design, implementation, and learning 
performance.  

Training Design and Implementation  
The designing training program is a significant part of the orderly way to deal with 

training. Essential factors in designing a training and development program are the level of 
members, training period, content of the program, effective training technique, duty 
regarding training, standards of training, evaluation system, and spending arrangements. 
Training is intended to accomplish the goals defined and fitting training techniques ought 
to be embraced to accomplish the objectives successfully. As per Oliseh, training is 
intended to change the conduct of the employee in the working environment so as to 
animate productivity and better performance norms (Oliseh, 2005). Training design is a 
detailed plan for a training event or experience. It is a detailed procedure for trainers that 
what they will do. Why it is to be done, and the most ideal approach to arrive at training's 
goals. Training design is characterized as how much training has been structured and 
provided to enable students to move to figure out how to the job.  

Training design is a procedure of building up an arrangement of guidance for each 
training program to be presented to meet the training purpose. (Goldstein and Ford, 2007). 
The training design procedure alludes to an orderly approach for creating training programs. 
Training design procedure ought to be deliberate yet adaptable enough to adjust to 
business needs (Noe, Gerhart, and wright, 2008). Successful training design thinks about the 
student attributes, instructional techniques, and how best to obtain the teaching from class 
to the work (training transfer) so as to deliver learning. (Mathis and Jackson, 2011)   

When the training program has been planned, it should be implemented. 
Implementation is the hardest piece of the system since one wrong advance can prompt 
the failure of the entire training program. Training implementation is a huge number of 
strategies for training that is utilized to train employees (Decenzo & Robbins, 2010). As 
indicated by Sapaphan (2014), there are two essential ways to deal with the 
implementation of a training program. The first is trainer focused methodology, the trainer 
controls learning contents and experiences. Second is the student-focused methodology, 
with the trainer going about as a guide and giving resources. The second methodology 
expects that individuals are capable and ready to learn on the off chance that they are 
given the best possible materials in an environment that is helpful for learning. This 
technique is favored on the grounds that it is participatory, students' experiences are shared, 
and members have more opportunities to learn at their own speed. Any training program 
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implementation includes activity on the accompanying lines: 1. Deciding the place and 
forming training and other facilities. 2. Planning the training program. 3. Performing program 
4. Monitoring the advancement of learners. 

In this paper, training design and implementation addressed by these three 
components of training, for example, training content, training methods, and trainer’s 
competency are conceptualized to be enormous to trainees' learning performance with a 
training program.  

Training Content  
Training contents allude to the aftereffect of choosing what ought to be learned for 

the training program for learning how to occur. Deciding to choose the training content is 
important to guarantee the training content meets the training needs and targets. The 
training content usually mentions what is to be instructed, at which level, and in what 
quantities. Training content is created dependent on work necessities, skills, and knowledge 
that will be utilized for the job. Learners are destined to realize when the training content 
is connected to their present work experiences and job and offers importance to them. At 
the point when the training content is like real work, the success of training rises. Besides, 
the similitude of training content to the real employment makes an inspirational mentality 
toward the training exercises and the content validity impacts learners’ response and 
performance self-proficiency (Saiful Anuar Alias, Mohd Hanati Azman Ong, Abdul Rahman 
Abdul Rahim and Roshi Hassan, 2019). Content validity concerns how much learners feel 
that training content reflects their job requirements. (Kauffeld and Lehmann-Willenbrock, 
2010). This points out for sufficient be placed in while concocting the content for the 
training program. As indicated by the Cambridge dictionary, content is the subject or ideas 
contained in something written, said, created, or represented (for example, academic 
content). According to dictionary.com, content is the subjects or topics covered in a book 
or document. According to vocabulary.com, content is the sum or range of what has been 
perceived, discovered, or learned.   

Training Methods  
Training methods and techniques are strong in learning and ought to be deliberately 

chosen and utilized in an inappropriate context, so they are useful in the learning 
procedure. Training methods allude to how studying or arranged actions in training plans 
are conveyed to focus groups. They comprise of methods and supplies utilized via trainers 
to arrange and carry out the training, transfer of knowledge to the working environment to 
accomplish the necessary learning objectives.  

Many training techniques are made pretty much consistently by the fast 
advancement in innovation. Choosing methods normally relies upon the kind of training 
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proposed, the learners chose, the targets of the training program, and the training method. 
Training is a situational procedure that is the reason no single method is right for every 
circumstance. Training methods could be delegated cognitive and behavioral approaches. 
The cognitive method gives verbal or composed data, show connections among ideas, or 
give the standards to how to accomplish something. These types of techniques can likewise 
be called off-the-job training methods. Cognitive techniques are best for knowledge 
advancement and behavioral methods for skills, Blanchard and Thacker (1998). Then again, 
behavioral methods permit the learner to practice behavior in real or simulated style. They 
stimulate learning through behavior which is best for expertise improvement and manner 
change. These strategies can be called as on-the-job training methods. 

On-the-job training is the most well-known methodology in which an employer may 
invest in human capital required for strategic advantage. Such an investment might be made 
by organizing a job with the goal that employees learn while they work (Greer, 2003). On 
the job training is arranged and organized training that happens for the most part at the 
ordinary workstation of the learner (Beardwell, Holden, &Claydon, 2004). On the job training 
(OJT) alludes to training techniques in which an individual with job experience and expertise 
guides trainees in practicing work skills in the working environment (Noe, Hollenbeck, 
Gerhart, and Wright, 2011). Types of on the job training are coaching, mentoring, job rotation, 
apprenticeship, and internships. Advantages of on the job training are giving realism, 
allowing the active practice, giving immediate feedback, high motivation, high transfer to 
work, and less expensive than off-job training. Disadvantages are disruptions to operation, 
may harm valuable equipment, conflict across divisions, insufficient focus on underlying 
principles, absence of systematic feedback, and transfer of improper procedures (Decenzo 
& Robbins, 2010).  

Off the job, training techniques are those in which training is given away from the 
real working condition. It is commonly utilized if there should arise an occurrence of new 
employees. Such a technique is expensive and is powerful if and just if the enormous 
number of workers must be trained inside a brief timeframe period (Noe, HellenBeck, 
Gerhart, and Wright, 2008). Types of the off the job training are classroom lectures and 
seminars, simulated training (Vestibule training), multimedia learning, the case study 
method, and role-playing. Advantages of the off the job training are avoiding disruptions to 
normal operations, minimizing distraction, avoiding safety concerns. Detriments of the off 
the job training are the transfer of training may be more difficult due to differences between 
the training setting and the work setting; costs may be higher due to the cost of the training 
facility, and trainee motivation may be reduced because the job-relevancy of the training 
is not as obvious.    
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Trainer Competencies  
The effectiveness of trainers who convey the resource is accepted to be significant 

in the final return on training investment (Galbraith, 1998). A trainer is one of the most 
significant components in any training program. What's more, the key quality of a trainer 
must be the knowledge he/she has regarding the subject of the program. Be that as it may, 
mere proprietorship of knowledge isn't adequate; the instructor must be well sufficiently 
spoken to contact the applicants with the ideas being canvassed in a program. An instructor 
may upgrade studying and comprehension by synergy in the meetings, urging learners to 
pose inquiries and brief them to respond to the inquiries posed by him/her. The trainers 
can play some roles in effectiveness training plans. Trainers can ordinarily hold numerous 
tasks, for example, instructional architects, technical trainers, or need examiner. The 
trainer's job is to assist individuals with changing their conduct through the learning 
procedure. The trainers' learning abilities and personal characteristics assume a significant 
job in making a training program effective. Trainers likewise support and push the trainees 
towards learning and further plan performing criteria for learners for the duration of training 
to upgrade the success of the training program.  

The trainer's competencies can be classified into two: fundamental (educational) 
and explicit (skills, capacities, aptitude or attitude, and attributes). Trainers should attempt 
to configuration training programs and materials to guarantee that learners commit 
thoughtfulness regarding them. They can do this by picking a training environment that is 
agreeable to learners and liberated from interruptions. Regardless of how motivated 
trainees are, if the environment isn't happy to work in, training will experience problems in 
learning. Trainers additionally should ensure that trainees know about and have and have 
recognized the learning targets. They can do this by requesting to depict how achieving the 
targets will solve issues at work. On the off chance that the trainees can make an 
interpretation of learning targets into related job issues, they may focus on the training 
courses. In any case, Satyawadi, Jodhi, Ranjan, and Singh (2012) endeavored to decide the 
indicators of training success with extraordinary reference to the qualities of instructors out 
of seven factors tested, they discovered just instructor's comfort level with the topic and 
instructor's compatibility with learners were critical indicators of learner fulfillment. A report 
by Chukwu (2016) discovered seven significant instructor qualities that were perceived via 
learners in post-training assessment affirm that the training was successful. The qualities are 
1.) helper mien, 2.) genuine models, 3.) group work, 4.) connection, 5.) participation, 6.) 
stories, presentations, and 7.) exhibition. These trainers’ properties join with environmental 
factors to prompt learner qualities prompting conduct change and performance 
improvement (Saiful Anuar Alias, Mohd Hanati Azman Ong, Abdul Rahman Abdul Rahim, 
and Roshi Hassan, 2019).  
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Brown and McCracken (2009) fought that the instructor assumes a focal position in 
urging applicants to take an interest in effective training actions. Yaghi (2008) expressed that 
the variety of the foundations from which training establishments can get instructors is 
probably the greatest methodology in dealing with the teaching procedure and in 
guaranteeing the accessibility of instructors whenever, in a professional manner, and at 
fitting expense. Schraeder (2009) contended that trainers could likewise get some evidence 
about their key knowledge and abilities, to build the likelihood that learners would reach 
each other for systems administration or benchmarking. Ghosh et al. (2012) demonstrated 
that the instructor must boost the learners to add to discussions and embrace a thoughtful 
attending to motivate group contribution. Guald and Miller (2004) inferred that instructors 
can be chosen for their attending and addressing skills, communication abilities, knowledge 
of content, critical thinking abilities, and capacity to utilize teaching aids. Massy (2003) 
affirmed that training quality necessitates that instructors comprehend the manners by 
which they can handover knowledge to the trainees.  

Learning Performance  
As per Kevin Ford and Timothy Baldwin's model of transfer of training, learning 

performance can be characterized as training results. As per this model, training results are 
characterized as the measure of unique learning that happens during the training program 
and the retention of that material after the program is finished. This model additionally 
referenced that training sources of information, for example, training characteristics, training 
design, and the workplace has a direct impact on training results, for example, learning and 
retention (Timpthy T. Baldwin and Ford, J. Kevin, 1988). In this paper, I just attended the 
learning behavior during the training program, not center around the retention after the 
program.  

 Reaction  
The reaction is one of the significant rules to assess training success in the 

organization. The reaction is estimating how involve trainees were, the way 
effectively they contributed, and how they responded to the training encourages 
you to see how well they got it. It is the first phase of Kirkpatrick's model. The 
reaction level is the estimation of trainees' responses or disposition concerning the 
teaching materials, for example, the teacher, the subjects, the lecture style, the 
timetable which all speak to the nature of training. As indicated by the Kirkpatrick 
model, the assessment of the program at this level can give the enhancement of 
the training program (Haslinda 2009, 41). In this level, assessment is only the 
estimation of the general fulfillment of the learners who joined the training also. In 
such a manner, the positive responses of learners are significant. The noteworthy 
responses have ramifications for learning. The assessments of learners keep an eye 
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on a positive response. Notwithstanding, a negative response may experience its 
chance. To brace the training programs' superiority, the estimation of the learners’ 
responses is fundamental. This level recognizes the future requirements of the 
teaching aids that are absent or important to update for the additional turn of 
progress. This level can be assessed by utilizing a pleasing sheet, feedback forms, 
verbal response, online survey, survey, or questionnaires, etc.  

Reaction measures the response of the trainees toward the training and 
answers questions regarding whether the trainees loved the training; felt they 
accomplished their learning objectives; the amount they loved the trainers; and any 
suggestions they have for improving the training (Decenzo & Robbins, 2010). This 
level estimates the trainees' impression of the course. Trainees here know about 
what they should do so as to achieve their tasks. This level isn't characteristic of the 
training's performance potential however it encourages the employees to get 
inspired to participate in accomplishing their objectives. As per Arthur, Bennet, 
Edens, and Bell (2003), reaction alludes to trainees’ emotional and utility reactions 
to the training program. The effective response is how much a trainee felt pleased 
with the training program, for instance, instructional materials, strategy for delivery, 
and the services of the training program. Reaction centers around the responses of 
trainees on whether they have been given sensible training that suits their needs 
and is noteworthy for their actions (Alliger, Tannenbaum, Bennett, Traver, and 
Shotland, 1997; Rowold, 2007).  

The response of trainees that include in the training program is significant so 
as to see if the trainees comprehend and are happy with the training program. 
Considering their response, it will be closed whether every one of them will join the 
training program again or propose others to join the training sorted out by their 
organization (Handledare and Jobring, 2013). The response of trainees is crucial since 
it significantly influences the future training programs and the money related plans 
in the organization. Response from the trainees should be estimated in a wide range 
of program for two reasons; It's important that the individuals understand that the 
trainer comprehends trainees response in the training program, and besides, it is 
essential to quantify trainees response so as to get the feedback and suggestions 
for redesigns in the coming training. On the off chance that the learner responds 
emphatically, the learning level of the learner is higher, and the transfer of training 
will be expanded. Conversely, a negative response prompts low enthusiasm for 
training activities, a low learning level, and a lower transfer rate.  

Alliger et al. (1997) recognized the response measure into two classifications: 
(1) emotional response (general satisfaction with the training); and (2) utility 
response (utility of the training content for the work circumstance). Tannenbaum et 



9 

 

al. (1991) likewise found that learners who have a progressively positive response 
to training have more post-training inspiration.  

Learning  
 Learning is the way toward securing knowledge, understanding, quality, and 
values so as to have the option to adjust to any condition; it supports the entirety 
of the over three terms. As per Kirkpatrick's model of evaluation, learning is the 
second stage to assess the viability of the training and in the exploration, it very 
well may be viewed as result-oriented research. This evaluation includes the 
mixture of data on whether trainees were happy with the program, learned the 
material, and had the option to apply the skills back at work. This evaluation level 
endeavors can be intended to answer whether the program is powerful or not as 
per the information they gathered (H. John Bernardin and Joyee E. A. Russell, 2013). 
Learning is one of the evaluation stages that referenced in Kirkpatrick's model and 
the accomplishment of learning is estimated as far as the extent of changes in 
mentality, knowledge, and skills of the participants (Conelia Tonhauser and Laura 
Buker, 2016).  

Learning centers around estimating what your students have and haven't 
educated. In the New World, learning additionally determines what they think they'll 
have the option to do another way, therefore, how certain they are that they can 
do it and that they are so persuaded to make changes. This shows how training has 
built up their abilities, mentalities, and knowledge, just as their certainty and 
commitment. A definitive objective of a training program is that the learning that 
happens during training be moved back to the work. Research unequivocally 
underpins the view that the post-training atmosphere will influence in the case of 
training impacts practices or results at work. To maximize the transfer of training to 
the learners, the thoughts formerly the training, throughout the training and 
afterward, the training course ought to be incorporated. (H. John Bernardin and 
Joyee E. A. Russell, 2013).  
 Learning estimates how well students have learned facts, concepts, ideas, 
theories, and mentalities (Mathis and Jackson, 2011). This learning procedure helps 
the workers in changing their perspectives & mindset so as to cause them to improve 
knowledge and increment skills because of participation. Estimating the learning 
that happens in a training program is significant so as to approve the learning targets. 
Learning can be characterized as trainees' impression of the impacts of the training 
on their securing of new bits of knowledge (Velada, Caetano, Michel, Lyons, and 
Kavanagh, 2007).  
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Conceptual Framework  
Building on the previous literature reviews, theoretical and empirical studies, and 

this study propose the following conceptual framework: 
 

 Independent variables    Dependent variables 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 2 The Conceptual Framework 

Hypotheses 
H1: Training design and implementation has a positive effect on the trainees’ learning 

performance of PGDCSM (7th batch)   
H1a: Training content has a positive effect on the reaction of trainees during the training 

course of PGDCSM (7th batch)  
H1b: Training method has a positive effect on the reaction of trainees during the training 

course of PGDCSM (7th batch) 
H1c: Trainer’s competency has a positive effect on the reaction of trainees during the 

training course of PGDCSM (7th batch)   
H1d: Training content has a positive effect on the learning behavior of trainees during the 

training course of PGDCSM (7th batch)  
H1e: Training method has a positive effect on learning behavior of trainees during the 

training course of PGDCSM (7th batch) 
H1f: Trainer’s competency has a positive effect on learning behavior of trainees during 

the training course of PGDCSM (7th batch)   
 

Research Methodology  
The research design of this study is an empirical study and focuses on a quantitative 

approach. This study is regarding the effect of new training design and implementation on 
the trainee’s learning performance in CICS Myanmar, the survey method is used to collect 
data from the targeted respondents through distributing the questionnaire as a survey 
instrument. Respondents were selected with the purpose to collect detailed information 
about PGDCSM training design and implementation, learning performance of trainees. The 

Training Design and 
Implementation 

1. Training Content 
    - relevance of the work 
2. Training Method 
    - Cognitive method 
3. Trainer Competencies 
    - knowledgeable 
    - Communication skill 

Trainee’s Learning 
Performance 

1. Reaction 
    - Emotional Response 
2.  Learning 
    - K, S, A 
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target area is very specified, I collect data from 90 trainees who attended the PGDCSM 
course (7th batch). In this study, the questionnaire is the research tool. A multiple-item 
method is used in the questionnaires. Questions are structured with a Likert scale model 
(1 to 5) strongly disagree, disagree, neutral, agree, and strongly agree. There are 3 parts in 
my questionnaire, part 1 investigate general information of respondents, part 2 investigate 
training design and implementation and part 3 investigate about trainees’ learning 
performance. The instrument, questionnaires are distributed to the target respondents 
through email and messenger. Then, the data were analyzed with the descriptive analysis, 
correlation, and multiple linear regression analysis with the statistical software.  
Results and Discussion 

Demographic information of respondents and summary of responses on training 
design, implementation, and trainees’ learning performance, is presented by descriptive 
statistics. The correlation analysis and regression analysis were applied to check the 
correlation between training design and implementation, and trainees’ learning 
performance: the effects of training design, implementation on trainees’ learning 
performance. The demographic information of the respondents in this paper and a 
summary of responses on the variables of this paper are presented and discussed below.  

 

Table 1 Demographic information of respondents 
Gender 
 

Male 
Female 

24 (26.67%) 
66 (73.33%) 

Age 
 
 

20-25 years 
26-30 years 
31-35 years 

53 (58.89%) 
27 (30.00%) 
10 (11.11%) 

Education 
 

Master 
Bachelor 

50 (55.56%) 
40 (44.44%) 

Organization 
 
 
 

Parliament (Upper) 
MIFER 
MRC 
MSWRR 

19 (21.11%) 
24 (26.67%) 
3 (3.33%) 
44 (48.78%) 

 
 Table 1 showed the demographic information of respondents. The researcher 
received 90 questionnaires from 24 males, 66 females and 26.67% and 73.33% respectively. 
Amongst the respondents, 53 of respondents (58.89 %) were 20 to 25 years old, 27 of 
respondents (30 %) were 26 to 30 years old, 10 of respondents (11.11%) were 31 to 35 
years old. Of all the respondents, 20 to 25 years of age contributed the highest percentage 
in answering questions, 58.89%. The respondents who holder master’s degree graduates 
are 50 which takes up 55.56%, bachelor’s degree holders are 40 which take up 44.44% 
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respectively. Finally, 19 out of 90 respondents (21.11%)  are the new employees from the 
Parliament (Upper), 24 respondents (26.67%) are the new employees who serving in the 
Ministry of Investment and Foreign Economic Relation, 3 respondents (3.33%) are 
employees from the Ministry of Religious and Culture,  and  44 respondents (48.78%) are 
employees from the Ministry of Social Welfare, Relief, and Resettlement.     
   
Table 2 Summary of response on the variables 
Content 
 
 

Neutral 
Agree 
Strongly Agree 

12 (13.30 %) 
74 (82.20%) 
4 (4.40%) 

Method 
 
 
 

Disagree 
Neutral 
Agree 
Strongly Agree 

1 (1.10%) 
7 (7.80%) 
60 (66.70%) 
22 (24.40%) 

Competencies 
 
 

Neutral 
Agree 
Strongly Agree 

9 (10%) 
73 (81.10%) 
8 (8.90%) 

Reaction 
 
 

Neutral 
Agree 
Strongly Agree 

8 (8.90%) 
64 (71.10%) 
18 (20%) 

Learning 
 
 

Neutral 
Agree 
Strongly Agree 

7 (7.80%) 
68 (75.60%) 
15 (16.70%) 

Table 2 exhibited a summary of the response to the variables of this paper. 
Regarding the training content, 12 respondents (13.30%) are not sure that whether the 
training content includes major concepts and principal of the subjects; provides new ideas, 
insights, or perspectives; accommodates the needs of trainees; is relevant to the job of 
trainees; stimulates critical thinking of trainees. 74 respondents (82.20%) agree and 4 
respondents (4.44%) strongly agree on that above statements. Concerning the training 
method, Only one respondent disagree that the training method is a modern method which 
includes lecturing, presentation, group discussion, case studies, field trip, etc ; the module 
fostered dialogue and discussion among participants; the case studies were relevant not 
only the subject but also the job; focus on developing teamwork and leadership skills; 
motivate the active participation of trainees and life-long learning for trainers. 7 respondents 
(7.80%) are not sure whether the above statements are true or not. 60 respondents 
(66.70%) agree and 22 respondents (24.40%) strongly agree on that above statements. 
About the trainer’s competencies, 9 respondents (10%) are not sure that whether the 
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trainers were skillful about the module topics and knowledgeable; trainers demonstrated 
clearly; the quality of instruction was good; trainers can use the teaching materials skillfully; 
trainers communicated with the trainees well. 73 respondents (81.10%) agree and 8 
respondents (8.90%) strongly agree on the above statements related to the trainer’s 
competencies.  

For the trainees’ reaction, 8 respondents (8.90%) are not sure that whether trainees 
have actively participated during the training; obey the instruction of trainers; respect to 
the trainers; communicate with each other very well; work their works as a team during 
training. 64 respondents (71.10%) agree and 18 respondents (20%) strongly agree on the 
statements related to trainees’ reactions during the training course. Regarding the trainees’ 
learning behavior during the training course, 7 respondents (7.80%) are not sure that 
whether trainees get more knowledge and skill about Management, Economics, Laws, Social 
Science, Political Science, English, ICT than before the training; and trainees change the 
attitude as civil servants, after the training course. 68 respondents (75.60%) agree and 15 
respondents (16.70%) strongly agree on the statements about trainees’ learning behavior 
during the training course. 
 
Table 3 The results of correlation analysis 

Variables 1 2 3 4 5 
1. Content -     
2. Method .374** -    
3. Competency .491** .485** -   
4. Reaction .302** .451** .443** -  
5. Learning .317** .305** .268* .396** - 

 
As shown in Table 3, the correlation between trainees’ reactions during the training 

course and training content is 0.302 and the significance level is 0.004 (p<0.05), meaning 
that they have a positive and significant relationship. The correlation between trainees’ 
reactions during the training course and training method is 0.451 and the significance level 
is 0.001 (p<0.05), meaning that they have a positive and significant relationship. The 
correlation between trainees’ reactions during the training course and trainer’s competency 
is 0.443 and the significance level is 0.001 (p<0.05), meaning that they have a positive and 
significant relationship. 

Regarding the learning, the correlation coefficient between trainees’ learning 
behavior during the training course and training content is 0.317 and the significance level 
is 0.002 (p<0.05), meaning that they have a positive and significant relationship. The 
correlation between trainees’ learning behavior during the training course and training 
method is 0.305 and the significance level is 0.003 (p<0.05), meaning that they have a 
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positive and significant relationship. The correlation between trainees’ learning behavior 
during the training course and trainer’s competency is 0.268 and the significance level is 
0.011 (p<0.05), meaning that they have a positive and significant relationship. 
 
Table 4 The results of the model summary 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .521a .272 .246 .459 
a. Predictors: (Constant), Competencies, Content, Method 
b. Dependent variable: Reaction of trainees  

 
Table 4 also showed that all independent variables (training content, training 

method, and trainer’s competencies) have an overall positive effect on the dependent 
variable (trainees’ reaction) (R=0.521). However, based on adjusted R square value (0.246), 
these elements are responsible 24.6% to the dependent between training content, 
method, trainer’s competency, and trainees’ reaction where the p-value is less than 0.05 
(P<0.05). 
Table 5 Model Fit results of the effect of training content, method, trainer’s competency,  
             and trainees’ reaction 

ANOVAa 
Model 

Sum of Squares df 
Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 6.765 3 2.255 10.700 .000b 
Residual 18.124 86 .211   
Total 24.889 89    

a. Dependent Variable: Reaction of trainees 
b. Predictors: (Constant), Competencies (Average), Content (Average), Method 
(Average) 

 
Table 5 shows the analysis of variance (ANOVA) results of the effect of training 

content, method, trainer’s competency on trainees’ reactions. It is also acknowledged as 
model fit results. This table presents the F-statistics and its linked sig. value. The outcomes 
show that the F-statistics is 10.700 (p<0.05). The results, thus, advocate that the model has 
the power to forecast trainees’ reactions significantly from the training content, method, 
and trainer’s competency.    
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Table 6 The results of regression analysis 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 Constant 1.413 .534  2.644 .010 

Content .074 .137 .058 .537 .592 
Method .267 .096 .299 2.794 .006 
Competency .327 .138 .270 2.372 .020 

a. Dependent Variable: Reaction of trainees 
 

The training design, implementation model on trainees’ reaction was represented by:   

React = β0+0.058CT+0.299MTD+0.270CPTC 

The result as shown in table 6 revealed that the effect of training content on 
trainees’ reaction is positive, but it was statistically insignificant (β= 0.058, t= 0.537, 
P=0.592). The result doesn’t support the Hypothesis 1a: Training content has a positive 
effect on the reaction of trainees during the training course of PGDCSM (7th batch). Next, 
the effect of the training method on trainees’ reaction is positive, and it was statistically 
significant (β= 0.299, t= 2.794, P=0.006). This result supports Hypothesis 1b: The training 
method has a positive effect on the reaction of trainees during the training course of 
PGDCSM (7th batch). It also confirms that the training technique empowers active 
participation during training, additionally improves learning (Saiful Anuar Alias, Mohd Hanati 
Azman Ong, Abdul Rahman Abdul Rahim, and Roshi Hassan, 2019). Finally, the effect of the 
trainer’s competencies on trainees’ reaction is positive, and it was statistically significant 
(β= 0.270, t= 2.372, P=0.020). These results support the Hypothesis 1c: Trainer’s 
competency has a positive effect on the reaction of trainees during the training course of 
PGDCSM (7th batch). It also confirms that the findings of Galbraith (1998) and Satyawadi et 
al (2012). The effectiveness of trainers who convey the resource is accepted to be significant 
in the final return on training investment (Galbraith, 1998). Satyawadi, Jodhi, Ranjan, and 
Singh (2012) endeavored to decide the indicators of training success with extraordinary 
reference to the abilities of instructors out of seven factors tested, they discovered just 
instructor's comfort level with the subject and instructor's compatibility with learners were 
critical indicators of learner fulfillment. 
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Table 7 The results of the model summary 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .379a .144 .114 .460 

a. Predictors: (Constant), Competencies, Content, Method 
b. Dependent variable: Learning of trainees  

 
Table 7 also showed that all independent variables (training content, training 

method, and trainer’s competencies) have an overall positive effect on the dependent 
variable (trainees’ learning) (R=0.379). However, based on adjusted R square value (0.114), 
these elements are responsible 11.4% to the dependent between training content, 
method, trainer’s competency, and trainees’ learning where the p-value is less than 0.05 
(P<0.05). 
 
Table 8 Model Fit results of the effect of training content, method, trainer’s competency,  
            and trainees’ learning 

ANOVAa 
Model 

Sum of Squares df 
Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 3.065 3 1.022 4.821 .004b 
Residual 18.224 86 .212   
Total 21.289 89    

a. Dependent Variable: Learning of trainees 
b. Predictors: (Constant), Competencies (Average), Content (Average), Method 
(Average) 

 
Table 8 shows the analysis of variance (ANOVA) results of the effect of training 

content, method, trainer’s competency on trainees’ learning. It is also acknowledged as 
model fit results. This table presents the F-statistics and its linked sig. value. The outcomes 
demonstrate that the F-statistics is 4.821 (p<0.05). The results, thus, advocate that the 
model has the power to forecast trainees’ learning significantly from the training content, 
method, and trainer’s competency.    
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Table 9 The results of regression analysis 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 Constant 2.144 .536  4.001 .000 

Content .247 .137 .210 1.802 .075 
Method .158 .096 .192 1.652 .102 
Competency .080 .138 .072 .582 .562 

a. Dependent Variable: Learning of trainees 
 

The training design, implementation model on trainees’ learning was represented by:   

Learn = β0+0.210CT+0.192MTD+0.072CPTC 

The result as shown in table 9 revealed that the effect of training content on 
trainees’ learning is positive, and it was statistically insignificant (β= 0.210, t= 1.802, 
P=0.075). The result doesn’t support the Hypothesis 1d: Training content has a positive 
effect on the learning of trainees during the training course of PGDCSM (7th batch). Next, the 
effect of the training method on trainees’ learning is positive, and it was statistically 
insignificant (β= 0.192, t= 1.652, P=0.102). The result doesn’t support Hypothesis 1e: 
Training method has a positive effect on the learning of trainees during the training course 
of PGDCSM (7th batch). Finally, the effect of the trainer’s competencies on trainees’ learning 
is positive, and it was statistically insignificant (β= 0.072, t= 0.582, P=0.562). The result 
doesn’t support Hypothesis 1f: Trainer’s competency has a positive effect on the learning 
of trainees during the training course of PGDCSM (7th batch). 

According to the report of CICS for the PGDCSM course (7th batch), CICS evaluate 
the grade of trainees with their marks in the examination. In every subject, the trainees who 
get the marks over 80 out of 100 are excellent (Credit), the trainees who get the marks 
between 50 to 80 are good (Passed). In the PGDCSM course (7th batch), 85 trainees passed 
the examination with the credit ( 2 trainees passed with one credit, 6 with two credit, next 
6 with three credit, 5 with four credit, 10 with five credit, 48 with six credit, and 8 with seven 
credit), 5 trainees passed the examination normally. (Hla Soe, 2020) 
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Figure 2 The results of trainees from PGDCSM course 
 

According to the Figure 2, 6% of trainees passed the examination normally, 2% of 
trainees passed the examination with one credit, 7% of trainees passed the examination 
with two credit, next 7% of trainees passed the examination with three credit, 6% of trainees 
passed the examination with four credit, 11% of trainees passed the examination with five 
credit, 53% of trainees passed the examination with six credit, 9% of trainees passed the 
examination with seven credit. Thus, I can conclude that the trainees got the knowledge, 
improved skills, and changed their attitude as a civil servant after the training.  

Conclusion and Recommendations 
This study aimed to explore the effect of training design, implementation on the 

trainees’ learning performance of the PGDCSM course (7th batch) in the Central Institute of Civil 
Service (Lower Myanmar) by using primary data (survey) conducted during from 28th May 2020, 
to 10th June 2020. The dependent variable was trainees’ learning performance: reaction and 
learning. Independent variables were training design and implementation which include training 
content, training method, and trainer’s competencies. The samples for this study are 90 new 
employees who have attended the PGDCSM course (7th batch) in CICS (Lower Myanmar). The 
data were analyzed with descriptive statistics, correlation, and regression analysis.   

The results of the correlation analysis revealed that the correlation between trainees’ 
reactions during the training course and training content is a positive relationship and statistically 
significant. The correlation between trainees’ reactions during the training course and training 
method is a positive and significant relationship. The correlation between trainees’ reactions 
during the training course and trainer’s competency is a positive and significant relationship. 
Regarding the learning, the correlation coefficient between trainees’ learning behavior during 
the training course and training content is a positive and significant relationship. The correlation 
between trainees’ learning behavior during the training courses and training method is a positive 
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and significant relationship. The correlation between trainees’ learning behavior during the 
training course and trainer’s competency is a positive and significant relationship. 

Regression analysis exposed that all independent variables (training content, training 
method, and trainer’s competencies) have an overall positive effect on the dependent variable 
(trainees’ reaction). The effect of the training method on trainees’ reaction, the effect of the 
trainer’s competency on trainee’s reaction are statistically significant but the effect of training 
content on trainee’s reaction is not statistically significant. Regression analysis also revealed 
that all independent variables (training content, training method, and trainer’s competencies) 
have an overall positive effect on the dependent variable (trainees’ learning) but they are not 
statistically significant. 

Based on the results of this paper, I would like to recommend For Central Institute of 
Civil Service (Lower Myanmar) as follow: 

• First, CICS should focus on the relevance of training content and trainee’s job because 
these are responsible for 24.6% to the dependent between training content, method, 
trainer’s competency, and trainees’ reaction. If the content and work are not relevant, 
the trainees will not be active and interested during the training. If the content and 
work are relevant, trainees will respond to the training actively, then, the training will 
effectiveness and the work of trainees will be effective and efficient. Moreover, the 
training content should include major concepts and principal of the subjects; it provides 
new ideas, insights, or perspectives; accommodates the needs of trainees; stimulates 
critical thinking of trainees. Furthermore, the training content should be modified year 
by year to meet the changes of globalization. 

• Second, CICS should innovate the teaching methods and aids to be effective in the 
training because regression analysis exposed that the relationship between the training 
method and trainees’ reaction is statistically significant. The method of training should 
be a modern method which includes lecturing, presentation, group discussion, case 
studies, field trips, etc. Moreover, the module should foster dialogue and discussion 
among participants; the case studies should relevant not only to the subject but also 
to the job. Todays, teamwork-based activities, case studies, role play, discussion, and 
presentation are the most common activities for training. Thus, CICS should use these 
types of training methods not only in the PGDCSM course but also in other courses 
such as a basic course for junior civil service and basic courses for clerks. 

• Third, CICS should emphasize on the career development of trainers and satisfaction 
of trainers because regression analysis exposed that the relationship between the 
trainer’s competencies and trainees’ reaction is statistically significant. In the 
technological era, trainers should have not only the knowledge related to subjects but 
also general knowledge and 21st-century skills. Therefore, CICS has to implement the 
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training of trainers (ToT), the optimal reward program for trainers, and a merit-based 
system in performance management.  

• Fourth, CICS should do training need assessment before the training designing and 
should evaluate the effectiveness of training in every course that implements in CICS. 
If needed, CICS should remove, or modify the training programs. 

• Fifth, CICS should access the outcomes of trainees’ learning during the training course 
with the pre and post score tests. 

• Finally, CICS should focus on learning effectiveness after the training program. CICS 
should explore whether the trainees transfer the knowledge from the training to the 
work, whether the work of trainees is more effective and efficient than before the 
training. During the training programs, CICS should emphasize not only the response of 
trainees in the class but also the feeling of satisfaction of trainees in the hostel.  

Limitation of the Study 
 The limitation of the study is difficult to communicate with the trainees from all 
PGDCSM courses for data collection. I can’t go back to Myanmar for data collection because 
of COVID 19 crisis, so, I can’t get all addresses of trainees in all courses of PGDCSM. The 7th 
batch of the PGDCSM course finished in 2019. All information of trainees is recorded in CICS 
however, some trainees changed their phone number or email address. Some trainees don’t 
pick up my call and don’t reply to my mail that attached the link of my google form for the 
survey. I can communicate the trainees from only PGDCSM 7th batch, easily. Thus, I just focus 
on the trainees of the PGDCSM course (7th batch) in this study. Regarding the learning scores of 
trainees, I can’t access the pre and post scores of trainees. I have only posted scores of trainees 
because of the CICS test only post-test for the PGDCSM course. I only use the data based on 
the perspective of trainees concerning learning results that one of the dependent variables in 
this paper. Therefore, the results of this study were slightly different from the previous research 
and it demonstrates the need to be examined more in the future study. 

Next, this study examined how training design and implementation affected the learning 
performance of trainees. Training design and implementation were measured by training 
content, method, and trainer’s competencies. The learning performance of trainees was 
measured by the reaction and learning of trainees during the training course, but there are still 
other variables that would affect the learning performance of trainees. Coming research could 
emphasize on other variables that also impact the learning performance of trainees and could 
emphasize the effect between my independent variables: training content, training method, 
and trainer competencies. 
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The Roles of Leadership in Digital Transformation and its Impacts on Public 
Organization Performance in Myanmar 
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Abstract 

This paper discusses the role of leadership in digital transformation and its impacts 
on the public sector organization performance. There are many factors that involved in the 
process of public sector digitization process and one of the most important factors is 
leadership and, in this study, I set up interview questions to test the relationship between 
Leadership and the implementation of digital transformation and also its impacts on the 
organization performance. The outcomes of the study will support the public sector 
organization digital transformation in Myanmar. 
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Introduction 
Introduction of new digital technologies is the new trends for both public and 

private sectors. Government around the world are in the midst of a historic transformation 
because they abandon their analog government operating system in the favor of digital 
systems. The thing that determines leaders in this transformation is having a definite strategy 
combined with culture leadership poised to drive. There is no surprised that organization 
focus mainly on technology than their impacts on it when they wanted to advance their 
organization. Digitalization makes the organizations to connect more and create 
opportunities to assess their services from different set of global locations (Carla 
C.J.M.Millar, Stephen Chen & Lee Walker, 2017). According to Gartner’s IT glossary, 
digitalization means that the organization use digital technology to create new model that 
can produce more revenue and productivity and digital transformation can be regarded as 
organizational change by means of applying private sector use of digital technology (Riitta-
Liisa Larjovuori, Laura Bordi & Kirsi Heikkila-Tammi, 2018). 

The states operates and public services are delivered and experienced with the new 
form of technology called digital technology and the use of it leads to Fountain (2001) 
called ‘a virtue state’ or the one that defined by Dunleavy et al (2006), the era of digital 
governance at which public services are operated and served on-line to citizens and users 
on 24/7. Digital technology can also be seen as a disruptive innovation in public service 
delivery and it changes the way of doing business and the way of providing services to the 
customers (Ian Mcloughlin, Rob Wilson and Mike Martin, 2013).  

Digital transformation changes the ways the organizations operates and the ways 
the services are being delivered. However, digitalization alone cannot change the 
organization by itself and it needs leader to change the organization. The vision, decision 
making abilities and attitudes of leaders are the fundamental elements that changes the 
future of organization in the very changing environment. As the same for digitalization, the 
organization needs leader that can brings the changes and leads everyone in the 
organization to achieve its goal (Sainger, 2018, p. 2). 

Starting from the year 2011, the transitional period from military dictatorship to 
discipline flourishing democracy, Myanmar government started to reform public sector 
operations in every sector. Starting from this period, the world countries interested in 
Myanmar more and keep an eye on Myanmar transformation process. On the other hand, 
foreign and local investment are growing along with public sectors’ reform processes such 
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as reducing steps and documents in licensing, changes in policy making and cutting-off the 
unnecessary steps in government process and these efforts make changing the perceptions 
of investment security locally and international approaches to Myanmar. These investments 
create employment opportunities and improve economic growth of the country (Bissinger, 
2018). 

The public sector administrator works within government ministries, departments 
and agencies that are staffed by public servants. Public sector intervention is vital for 
efficient provision of public goods; maintenance of law and order, governing legal, 
regulatory and supervisory systems for the proper functioning of the market and the 
development and maintenance of infrastructure for the economy. Formulating and 
implementing an effective and efficient administrative system in a dynamic environment is 
not an easy or simple task for a country. Building an effective administrative system is of 
utmost importance in bringing about the potential, social and economic conditions for the 
citizens to be able to participate and contribute a better quality of life (Lwin, 2011, pp. 195-
196). 

To have an easy access to public services is one of the demands of the citizens, 
however, there are many areas that are far from government office, have poor 
communication so they have some difficulties to assess services that the government offers. 
and it takes a lot of time to get approvals such as license, registration, permit and so on. It 
is necessary for government to transform its processes into digital version but there are 
many challenges because it takes times to adapt new technology both for employees and 
public. The organization leaders will bear the burden of how they transform their 
organizations into digital transformation that will improve the overall organization 
performance with less cost and maximize the positive effects. 
 In this paper, the main focus is on the role of leader who will create the digital 
system and its ability to attract its organization to participate in this process and enhance 
their capacities for the readiness of the transformation process. By doing so, I will study the 
impacts of the leadership and the digital transformation on the performance of the 
organization and its effectiveness in this era through the capacities building and motivation 
of the staff members in the organization. The paper only emphasizes on the organizations 
that are closely connected with the business sector because in the area of digital 
transformation, the business sector is more advanced than the normal public. Furthermore, 
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this paper tracks the roles of leadership who will lead the public organization digitization 
and its impacts to the organization performance by considering the following questions: 

1. What are the roles of leadership in digital transformation process in public sector 
organization? 

2. What are the perceptions of employees on digital transformation and its impacts? 
3. What should the leader do to achieve the transformation process depending on the 

employees’ feedbacks and to get organization effectiveness by digitizing 
government processes? 

Literature Review and Hypotheses 
Digital Transformation 

Stoic and Ilas (2009) mentioned in their study of Romania’s public services that the 
evolution of digital government is just reshaping traditional government process with the 
use of technology and it is a regular pattern of growth incrementally influenced by social, 
economic and political environment (Tomasz, 2015). Fitzgerald et al., and Collin et al., 
(2015) stated in their study that the term “Digital Transformation” is the same in meaning 
with “Digitalization” and can be defined that it is a trend that changes the existing working 
process with technology and enhance the organization performance (Afandi, 2017). 
Digitalization cannot be defined with an exact definition because of its nature. The Swedish 
Commission of Digitalization and government defined ‘Digitalization” as the digital 
communication between individuals and organization becomes transparent and the 
possibilities for the data transition encourage developmental activities in every sector 
(Sainger, 2018, p. 1).  

Layne and Lee (2001) created a model of digital transformation which has four 
stages. The basic of digital transformation can be distinguished into two dimensions such 
as the combination of technology and organizational complexity in service delivery and the 
integration of vertical and horizontal layers of government. According to two dimensions, 
there are four developmental stages for digital transformation which are 1.) giving digitized 
information to citizen on-line, 2.) transaction of services on-line which has an interaction 
between citizens and government agencies like paying taxes or on-line application for 
license 3.) vertical integration among government agencies and 4.) horizontal integration of 
government agencies emphasized on transforming service delivery (Ian Mcloughlin, Rob 
Wilson and Mike Martin, 2013).  
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Demirkan et al. (2016) described digital transformation as the accelerator of business 
and motivators for competencies and its impacts across society are creating opportunities 
to change organization activities to full leverage (Dr. Mouhamadou Sow & Dr. Solomon 
Aborbie, 2018). Development of electric services in public sector is the consequence of 
changes in organization. there are many challenges concerning with that development and 
these challenges relating to the demand of the citizens and business, communicating with 
stakeholders from the starting point to the end of the development process and the 
organization have to keep balance the values in various social, economic and political which 
can be complex and debatable  (Millard, Open governance Systems: doing more with more, 
2015). 

If we think that the process of offering digital services to public is one of the process 
to attain public value, there are many important concepts to cover. The first task is to 
access the factors that may be involved in the process of making decision including multi 
stakeholders, users, businesses and citizens  (Kljin, 2008). In implementing process of digital 
services, there is no need to limit the involvement of possible stakeholders, however, their 
participation is very important in formulating process for the emergence of the designated 
public  (Stephen P Osborne, Zoe Radnor, and Kirsty Strokosch, 2016). Second, the adoption 
of agile development method is preferred than the traditional one to get to know the need 
of citizens and to facilitate them according to their needs and demand, however, that does 
not mean to forbade the use of traditional ways of developing public services but to mix 
and reshape the government reform processes for better public service delivery. The idea 
of open government gives the solution for transparency and can also increase public 
interest so, government should take into account for this factor to achieve better 
organization performance  (McDermott, 2010).  

Public Sector Reform (PSR) revitalizes the administration of the public sector in 
decision making, organizing, resource allocation, accomplishing and delivering public 
services. In order to achieve the policy objectives, not only is it vital to structure the 
administrative system, but also to learn through practice, is crucial in the implementation 
process (Lwin, 2011). 

Roles of Leadership in Digital Transformation 
The success of the organization in digital era is solely depends on the ability of 

leaders that understand the digital technology is just a tool that involves in the operation 
of the organization daily process rather than depending mainly on technology (Sainger, 
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2018, p. 2). According to Westerman (2014) noted in his study of 400 businesses, the major 
requirement for an organization to achieve in digital transformation process is to operate 
businesses in different dimension and creative ways, therefore, it is important to have a 
leader who has innovative mindset. Leaders lack of ability to create the opportunities for 
changing traditional operating processes into digital can make organization turn into failure 
(Afandi, 2017). According to Oliva and Welch (2014), there is a significant relationship 
between organization process and the way the organization use of social media as a 
technology tools for performing their tasks and Bozeman & Bretschneider (1986) also 
mentioned that the involvement of the technology in public organization mingled with the 
organizational context in public organization and it is hard to consider as a separated term  
(Eric W. Welch & Mary K. Feeney, 2014). Chew, 2015; Roger, 2016 pointed out that 
organization culture and its context are normally the factors that have been reshaped in 
the process of digital transformation (Afandi, 2017).  

Kakabadse et al. (2011) improve the ideas in which government can transform 
digitization their processes by following their initial vision, developing strategy and 
cooperating with partners and stakeholders including both public and private organization. 
The scholars emphasize the key role of leaders in the transformation process and create 
the terms; “the ability to adapt to context” (Khan, 2016). One of the Forbes magazine 
article pointed out that organizations which are resistant to change are high in percentage 
to failure at digital transformation, therefore, strong and constant leadership is required at 
all levels of organization change (Rogers, 2016). Stakeholder’s skills and their active 
cooperation play a key role in the organization transformation and in this process, 
organization needs participants’ ideas, their past experiences and innovative mindset which 
is different from the traditional organization and also needs sharing skills, knowledge and 
experiences among employees to have smooth organization change (Bekkers, 2012). One 
of the failures in the age of digital transformation is the lack of company culture that 
supports digital transformation (Schnepf, 2018). Advances in development of new 
technology can drive significant economic growth. Leaders who are competence in these 
areas are essential for taking initiatives for digital transformation and achieving the 
designated target goals (Ruud, 2017). 

It is important to have the visions that can attain the goals of organization by 
following the vision and adapting the context of any form of environmental change. The 
top-management have to initiate digital transformation in their organization and reshaping 
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the organization or innovating the new ideas to achieve the mission of leading organization 
in digital era  (Ian Mcloughlin, Rob Wilson and Mike Martin, 2013). In the process of digital 
transformation, organizations transform their structure and context which will be 
compatible to the transformation. Transformative leadership skill, the ability to motivate 
more employee engagement, emphasizing on digital governance and the ability to create 
technology-based leadership which are skills for organization leaders that need for 
successful digital transformation (Waterman et. al., 2014). 

Innovations usually needs change to initiate and willingness to learn, however, it is 
not always necessary to innovate. One of the empirical researches mentioned that in the 
process of innovation, technology is the only elements that drive the process. This 
transformation also needs a set of knowledge and skills in IT and analytical mindset to 
distinguish the source of the problem to solve and have specific working experience in 
particular industry. It is important to have a network of producers and users who can 
communicate their experience while they are learning by doing or by using (Bekkers, 2012).   
The quality of civil service is the true meaning or the backbone of the quality of the 
government itself because they are the ones that transfer service to the citizens. Therefore, 
the performance of the employees reflects the performance of the government in the 
perception of public. Due to this reason, public service workers are needed to train certain 
to be qualified to perform their responsibility in full extent. Technology change is very 
dynamic and it affects the public sector and the employees working in it. Human resource 
management will face challenges to attract and retain the employees who have the 
competences required to work in an IT driven environment. IT attracts HRM to change its 
practices and also HRM helps IT to boom (Bram Steijn and Marc Van Den Muyzenberg, 
2012).  

Organizational Performance 
Many scholars defined organizational performance in various ways depending on 

the context and the type of organization. Some factors taken into consideration are 
managing staffs, service quality, productivity that are related to organization development. 
Digital government is the way the government operates their processes with the help of 
technology and offers citizens digital service. In reality, digitizing services are often realized 
that they can improve the organization performance and give easy access to citizen. 
Central government is the initiator of the digital transformation and government 
departments and agencies are the implementors for successful realization of the digitizing 



31 

 

government processes  (Patrick Dunleavy et al., 2006). Linked to previous statement, only 
the government who knows and have digital knowledge can be able to do the 
transformation smoothly. Digital government can transfer to a range of different activities. 
The aims of digitizing public sector are to offer public services in digital version and to 
improve citizen’s satisfaction.  

The purposes of all reform in public sector are savings expenditures, providing better 
services, making government operation efficient and support effective decision-making 
process. These objectives encompass all government activities and purposes, starting from 
increasing the efficiency of the government to better policy making process  (Christopher 
Pollitt and Geert Bouckaert, 2004). Open data government and electronic services are the 
significant digital services known by majority of population but digital government means 
more than that and also includes upgrading current digital services to better ones (Ida 
Lindgren and Gabriella Jansson, 2013). Digitalization involves information technology but 
the use of technology or the involvement of technology is just as a catalyst to improve 
organizational development by making instant digital service. To summarize, digitalization 
efforts made by government has impact on stakeholders, employees, businesses and public 
at all level  (McDermott, 2010). 
Related Study 
1. Win government-wide and agency-deep commitment to specific digital targets: 
Gov.uk website implementation 

Gov.uk website is a government website in United Kingdom and was launched in 
2012. Citizens can access government services through this website and it is globally 
regarded as an effective government website because it provides the users with the most 
simple and competent digital services. Central government such as the Parliament involves 
as a policy maker and Government Digital Service Unit which is one of the special units 
formed under United Kingdom government Cabinet Office, is the implementor of the digital 
services called ‘digital by default’ by realizing the vision of nation digital strategy.  
Coordination and cooperating among many different public departments led by their 
leaders is the cause of successful implementation of this service. Being transparent and 
setting accurate targets is the key to keep momentum of the service and the benefit of this 
transformation is to save government spending over 42 billion euros (Cem Dilmegani, Bengi 
Korkmaz & Martin Lundqvist, 2014).   



32 

 

The cited studies above suggested that leadership plays an important role in public 
sector digital transformation and both leadership and digital transformation have positive 
impact on the organization performance. Moreover, Leadership helps to increase the 
capacity of employee to participate in digital transformation. Therefore, the previous studies 
of the various scholars made me proposed the following hypotheses:  
Hypothesis 1: Leadership can create digital transformation in public sector with their strong 

mindset, technological knowledge and organization culture. 
Hypothesis 2: Leadership and its abilities can change the perceptions and attitudes of 

employees and motivate employees to learn digital skills to participate in 
digital transformation. 

Hypothesis 3: Leadership and its abilities can initiate and change their organization from 
traditional to digital.  

Hypothesis 4: Capacities of employees will encourage the organization in the time of digital 
transformation with their participation and skills. 

Hypothesis 5: Digital transformation in public organization has a positive effect on its 
organization performance. 

 
Methodology  

This study applies qualitative research method in order to determine leadership 
roles in digitalization and to study how the performance of the public sector in Myanmar 
change. The main dependent variable in this study is organization performance 
(effectiveness and efficiency, organizational learning and innovation and people’s 
satisfaction). The independent variables include leadership (mindset, technology-driven and 
culture), digital transformation (accessibility, connectivity and government support) and 
they are measured at the single point of time. The population in this study is the staffs 
from Directorate of Investment and Company Administration (DICA), Department of Trade, 
Custom Department and Internal Revenue Department and the focus group of 30 staffs 
who are in the middle rank and have knowledge in IT in organization. Data collection 
method will be structured interview questions by the respondents (selected employee) 
and they are free to answer the questions depending on their own integrity without being 
compelled to satisfy the researcher. The interview is structured with 12 questions to 
examine whether the hypotheses are correct and to answer research questions. The data 
collected are analyzed using Atlas.ti qualitative research software and counted grounded 



33 

 

data and density of the variables by coding and to know the relationship between 
dependent variables and independent variables, I analyzed data using co-occurrence 
analysis the respective variables until coefficient results of the number was got. 
 
Results and Discussion 

The result of the interviews indicated that organization culture and leader’s ability 
in technology has an impact on the efficiency and effectiveness of the organization and 
leader’s mindset affects the organization learning and innovation. Regarding to the result, 
we can assume that the hypothesis of leadership can create digital transformation in public 
sector with their strong mindset, technological knowledge and organization culture can 
partially accepted. Leadership also affects the capacity of employees especially 
employee’s perceptions and attitudes and digital transformation in general. Therefore, we 
can assume that H2 and H3 can be accepted too. Employee’s capacity has a positive impact 
on digital transformation. However, employee’s perception and attitude has more positive 
impact on digital transformation than digital skills. Digital transformation can increase the 
organization regarding to the result of analysis. Accessibility is the factors that has more 
impact on efficiency and effectiveness and organization learning and innovation than other 
two factors. There is no evidence that indicate that factors of digital transformation have 
impacts on people’s satisfaction. The detailed results of the analysis can be seen at the 
appendix and shown in tables for the purpose of clarity. 

Leadership in the digital transformation is not very different from leadership in 
general content, however, it needs some knowledge and awareness in technology and 
mindset of innovation. Without these qualities, the organization cannot transform into 
digital stage. The role of employees is also important in the organization change and 
normally, employees are resistant to change and their passive participation can make 
organizational change into failure. Another quality of leadership is to persuade the central 
government to support for the process in terms of budget and infrastructure. On the other 
hand, organization culture under the innovative leader can change the perception of the 
employees and encourage them to learn new skills that will help them in digitization. The 
consequence of employee’s positive perceptions and attitudes and their digital 
competencies can encourage the success of the transformation process. In addition, 
leadership and digital transformation both have positive impacts on the organization 
performance. 
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 Generally, all hypothesis can be considered supported according to the result of 
the interviews but some factors are not supported directly to the dependent variable such 
as people’s satisfaction. The result does not show direct relation between leadership and 
people’s satisfaction and also the relation between digital transformation and people’s 
satisfaction. However, if the organization performance is good, people’s satisfaction will get 
in the near future gradually.  
 
Conclusion and Recommendation 

This Study pointed out that in the process of digital transformation, we need more 
human power than digital infrastructure. The roles of leadership in digital transformation is 
to encourage employees to learn and to motivate them fit in the change. To improve 
organization performance in digital era, the results of the analysis proved that good 
leadership quality and digital transformation in organization are necessary for that. As 
recommendation, public sector organization should keep us with the global trends and full 
fill the demand of the citizens. At present, there are only few public organizations that use 
online registration and two-way communication method between citizen and government 
but this study wants to be a part of alternatives how the government organization to 
implement digital transformation.  
 Training and Seminars which are related to digital transformation should be provided 
more than other training. It is easy to transform into digital if the employees welcome the 
change and they have the skills to change challenges into opportunities in the digital era. 
The more the skilled the employees, the smoother the transformation. Moreover, leaders 
should have knowledge in technology because they are the responsible persons to initiate 
the transformation. They have duties to persuade central government for financial 
assistance. They are not only responsible for supporting infrastructure but also responsible 
for creating the way to access the services for public. They have to initiate both hard and 
soft infrastructure. Organization performance is influenced by both leadership and digital 
transformation in a positive way. Like traditional way of managing organization, the positive 
change in leadership mindset and culture can improve organization performance. With the 
combination of leadership and digital transformation, organization performance will be 
more effective and efficient. Organization learning and innovation will be improved because 
of digital transformation. The study found that there are no factors that improve people’s 
satisfaction as organization performance. Organization transform to satisfy the demand of 
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people; therefore, the leaders need to find other factors that can make organization to get 
people’s satisfaction. Even organization transform their services into digital version, there 
will be difficult for people who cannot connect and assess these services. For people to 
enjoy these services, government organizations have to make sure the extent of the services 
and the purpose of the services. 

To Summarize the study, there are many requirements for government in digital 
transformation process and the requirements lead us to do more research in the future. 
This study only focuses on formulation of digital transformation and government need to 
do formation and implementation to reach the actual transformation. We need to do 
further research about the factors that will increase people’s satisfaction in the digital 
transformation. Moreover, I can only interview the middle position staffs who are supporter 
in decision making process so, I need to collect data from leaders of the organization and 
do more research in the future. Besides, we need to know the response of the citizens 
about digital transformation in public sector because they are the users of the services 
offed by government. As I mentioned in the literature review section, we need to do 
research on every stage of digital transformation till the transformation is mature to final 
stage and complete.  
 This Study opens up many future researches in different point of view. We can 
summarize the possible researches in terms of time frame and respondents. This study is 
just the formulation stage and for formation, we need to do research on leaders and all 
employees because everyone in the organization will be participate in the transformation 
and we need to know the difficulties and requirements of employees. For implementation 
stage, we need to collect data from public and operation staffs because we need to get 
feedback to know the impacts of the transformation and due to this, we can know what is 
lacking and what we should change to get it better. 
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Appendix 1 
Table 4.1 Respondents’ opinion on leadership in digital transformation 

Leadership in digital 
transformation 

Grounded 
(N) 

Percentage 
(%) 

Density 

Mindset 15 50% 7 

Organization culture 9 30% 9 
Technology-driven 6 20% 9 

Source: Survey data analysis 
 
Table 4.2 Respondents’ opinion on employee’s capacity 

Employee’s capacity 
Grounded 

(N) 
Percentage 

(%) 
Density 

Employee’s perception and attitude 13 43.33% 6 

Digital skills 13 43.33% 4 

Source: Survey data analysis 
 
Table 4.3 Respondents’ opinion on digital transformation 

Digital Transformation 
Grounded 

(N) 
Percentage 

(%) 
Density 

Accessibility 8 26.66 6 

Connectivity 9 33.33 6 
Government Support 11 36.66 8 

Source: Survey data analysis 
 
Table 4.4 Respondents’ opinion on organization performance 

Organization Performance 
Grounded 

(N) 
Percentage 

(%) 
Density 

Effectiveness and efficiency 14 46.66 6 

Organization learning and innovation 5 23.33 7 
People’s satisfaction 7 16.66 6 

Source: Survey data analysis 
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Table 4.5 Relationship between leadership in digital transformation and organization 
performance 

 
Effectiveness and 

Efficiency 
Organization learning 

and innovation 
People’s 

satisfaction 

Mindset 0.00 0.04 0.00 

Organization culture 0.06 0.00 0.00 
Technology-driven 0.05 0.00 0.00 

Source: Survey data analysis 
Table 4.6 Relationship between leadership in digital transformation and employee’s 
capacity 

 
Employee’s perception and 

attitude 
Digital Skills 

Mindset 0.18 0.03 
Organization culture 0.22 0.00 
Technology-driven 0.22 0.15 

Source: Survey data analysis 
 
Table 4.7 Relationship between Leadership and digital transformation 

 Accessibility Connectivity 
Government 

Support 
Mindset 0.00 0.20 0.00 
Organization culture 0.08 0.00 0.07 
Technology-driven 0.09 0.06 0.18 

Source: Survey data analysis 
 
Table 4.8 Relationship between employee’s capacity and digital transformation 

 Accessibility Connectivity 
Government 

Support 

Employee’s perception and attitude 0.24 0.27 0.21 

Digital Skills 0.07 0.05 0.06 

Source: Survey data analysis 
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Table 4.9 Relationship between digital transformation and organization performance 

 
Effectiveness and 

efficiency 

Organization 
learning and 
innovation 

People’s satisfaction 

Accessibility 0.03 0.05 0.00 

Connectivity 0.00 0.00 0.00 
Government support 0.06 0.00 0.00 

Source: Survey data analysis 
Appendix 2  
Interview Questions 
1. What do you understand the term “digital transformation in public sector”? 
2. Which factors involve in digitizing the organization? 
3. Which is the most important factor in digital transformation, infrastructures or human? 
4. How can organization leader initiate digital transformation in his organization? 
5. What kinds of leadership qualities are essential for initiating digital transformation? 
6. If your organization is in digital transformation process, what do you expect from your 

leader as assistances? 
7. If your organization will change into digital organization, what is your opinion concerning 

about the changes? 
8. If your organization is in digital transformation process, which skills do you need to have 

to work adaptable to the new environment? 
9. What kind of role will you be in the process of digitalizing your organization? 
10. What are the advantages and disadvantages of digital transformation in organization for 

employees? 
11. What impacts can the organization get from digital transformation? 
12. Does your organization have difficulties in implementing digital transformation? What 

are the problems and what are your suggestions? 
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Assessment of Service Quality on Customer Satisfaction: A Case Study of 
Myanmar Economic Bank (MEB) 

     Myint Myint Cho 
Abstract 

The banking sector has been playing a crucial role to achieve the economic growth of 
Myanmar. Moreover, service quality plays an important role to maintain and develop a 
sustainable competitive advantage in the banking sector because service quality influence 
directly customer satisfaction. Hence, this current research focused on assessing the relationship 
between service quality and customer satisfaction on the Myanmar Economic Bank by using 
the SERQUAL model. A questionnaire survey is used to collect data from 200 samples from the 
Myanmar Economic Bank. The findings of the study state that all the dimensions of service 
quality attribute dimensions, tangibility, reliability, empathy are positively and significantly 
correlated with customer satisfaction, however, the responsiveness, and assurance are not 
statistically significant. The findings, therefore, may be helpful for policymakers of banking 
authorities who have been making a serious endeavor to sustain the growth of Myanmar 
Economic Bank.  
Keywords: Service Quality, Customer Satisfaction, SERQUAL, Tangibility, Reliability, 
Responsiveness, Assurance, Empathy, Myanmar Economic Bank. 
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Introduction 
To achieve banking industry goals in this competitive business environment, service 

quality have long been known as playing a vital role in success and survival in banking 
institutions and as well as the customer satisfaction. Oliver (1993) first proposed how related 
to customer satisfaction and service quality. Regardless of whether these constructs were 
increasing or explicit transactions, in his research point out that the service quality would 
be an antecedent to customer satisfaction. According to Prentice (2013), customers 
determine the service quality of an organization. In order to remain competitive in business, 
banking institutions must understand concerning good service quality and hence grow the 
success in the banking sector. Hence, service quality has become a vital issue in doing 
business in the banking industry.    

 As service quality affects the performance of a bank which then contributes to the 
economic development of a country, measuring the service quality of the bank is critical. 
According to Parasuraman et al., (1985), service quality can be expressed as the difference 
between customers’ service expectations and real performance insights. As the service 
quality is also a significant concept to make certain a successful supply of services in 
general, this holds for the public banking sector is performed almost completely in the 
customer appearance. Bank product and service modification more attract customers 
because of that period of competitive business conditions, banks as service providers 
should make every effort for excellence. In this situation, to meet customer needs and 
demands outcome level, bank services intended to improve service quality.  

In 1990, the Financial Institutions of Myanmar (FIM) Law and the Central Bank of 
Myanmar (CBM) Law revamped the financial sector in an attempt to transform in line with 
the globally changing environment. Myanmar has carried out a market-oriented economy 
in 1988 and hence, was declared for the financial sector to be along with this. The FIM Law 
assigns particular significance to the Myanmar Economic Bank (MEB) since the MEB is a 
known and established state-owned commercial bank. Currently, the MEB supervises 
banking services not only locally but internationally regards to the FIM Law which facilitates 
more comprehensive banking service exposure to all the branches nationwide. Most of the 
banking services conducted through the supremacy of the MEB are commercial and there 
are 7 Head Office Departments, 14 State and Regional Banking Offices, and 327 bank 
branches across the country. 
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The State Commercial Bank (SCB) which established in 1954 was the first originated 
bank of MEB and it transforms to MEB on 2 April 1976. SCB is initially launched as a state-
owned commercial bank and it plays a leading role in the Myanmar banking sector regards 
to the State Commercial Bank Law. It set the bank’ sights primarily on all-inclusive 
development in the banking sector of the country. Myanmar businesses do not escape 
from the wave of the global business environment, especially for customer changing 
demand. Nowadays, Myanmar is an open market economy and most of the foreign 
investments are coming to several industries including financial services. Myanmar Banking 
Industry is rapidly growing from 1992 that private bank licenses are issued by the Central 
Bank of Myanmar. Since 2004, 23 domestic private banks take part in domestic commercial 
banking services. Moreover, the Central Bank of Myanmar has issued licenses to foreign 
banks to compete with their banking services in Myanmar.  

As the banking sector plays a vital role to develop the growth of the financial and 
economic sectors of a country, an effective banking system greatly impacts the country's 
growth in various sectors of the economy. Among the four state-owned banks in Myanmar, 
the MEB has the baggiest potential reach to cover credit to the economic growth. With 
around 9,000 staff across all the country, the MEB provides a wide range of commercial 
banking services including in many rural societies. MEB performs not only to earn profit but 
also to carry out other monetary and financial functions for the public by shouldering the 
responsibility of the state. In the Myanmar banking sector, MEB standing as a strong liquidity 
position bank is giving cash facilities to domestic banks. On the other side, MEB is fulfilling 
the money market to be boosted and facilitating cash flow to be stable in Myanmar. 
Therefore, MEB laid down the policy such as 1) To keep going public trust on MEB 2) To 
advance banking services with up-to-date technology following international banking 
standards and 3) To improve financial services among the public.  

According to MEB’s policy, financial services are contributing an important role in 
the MEB’s service sector. MEB offers not only out-dated services to general customers but 
also many types of loans and deposits, bank insurance, and fund transfers. Nowadays, MEB 
extends many types of services such as the internal E-remittance service system. Moreover, 
Myanmar is now conducting the May bank Money Express (MME) service External 
Remittance related to Malaysia. Also, by using Krung Thai Bank’s service, Thailand and 
Myanmar have been performing external remittance services. These services planned for 
Myanmar migrant workers for sending money back to their families. As being a state-owned 
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bank, unlike other private banks, it also undertakes pension payments. MEB started the e-
Pension system since 2012 to smoothly undertake the pension payment system. This 
system is also intended for providing services to the pensioners smoothly, and for reducing 
the employees’ work burden.  

Nowadays, MEB has many types of computer service systems, Automated Teller 
Machine System (ATM), Online phone billing system, FOREX services, Border Trade Services. 
Besides, MEB contributes as a Modernization of Public Finance Management Project 
(MPFMP) member. This project is a 5 years plan which starts from the 2014-2015 financial 
year to the 2018-2019 financial year. MEB needs to implement the CORE banking system 
to support the customer’s changing demand. In the MPFM project, MEB intends to support 
the public services and state fund account efficiently. However, until now this project is 
the initial stage (call for software vendor) because of the software vendor problems and 
this process keeps going on. Therefore, currently, it is not impossible to measure E-Service 
quality dimensions of MEB on customer satisfaction. 

Then again, MEB should have good service quality to fulfill the diverse satisfying of 
the customers. Therefore, in this research paper, I will explore the service quality of MEB 
on the prospects and insights of the customers by using the service quality model. Regards 
to Parasuraman et al. (1985), service quality has ten determinants such as communication, 
courtesy, access, responsiveness, competence, credibility, security, reliability, 
understanding, and tangibles. However, this paper carried out by using the SERVQUAL 
model based on the five dimensions i.e. Reliability, assurance, tangibility, empathy and 
responsiveness. The major focus of this study is to assess the service quality of consumer’s 
satisfaction for the MEB. The theoretical framework of the current study observes “service 
quality” of Myanmar Economic Bank on customer satisfaction by using the SEVQUAL model 
to measure it. The dependent variable of this study is customer satisfaction and the 
independent variable was service quality.  

In Myanmar, the banks are changing their business strategy to compete with other 
banks for making sure customer satisfaction and loyalty. Particularly, their common vision 
is to achieve the most advantages and to achieve the highest degree of customer 
satisfaction. In the 21st century, the Myanmar banking sector is rapidly changing for market 
share in the domestic market. First, the financial services of MEB being an important part of 
the service sector, are facing critical challenges to compete with the domestic players while 
satisfying customers by offering quality services. In Myanmar, most of the banks have 
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advocated incorporating in the use of information and communication technologies for 
service provision causing enormous competition in the banking sector.   

Over the last few years, when the customer went to the bank, they had to go to 
many departments, repeat the same transactions in similar forms in the department with 
unclear responsibility division. Hence, Second, MEB is experiencing an increasing level of 
customer dissatisfaction. In that sense, one of the most essential mechanisms, MEB must 
do to improve service quality and diversify product lines to meet the various needs of 
customers. As offering quality service to customers is vital to achieving customer’s 
satisfaction, the MEB needs to be continuously assessed the bank’s service quality.  

Third, the bank’s managers and policymakers can better understand the service 
quality of employees and the customers’ requirements. They can also predict customers’ 
needs and expectation gaps by measuring customer satisfaction and by assessing the service 
quality of employees. This research paper will assist the management of the bank to find 
out the particular elements of service delivery. As a result, the banks can prioritize the 
actions that can have an impact on customer satisfaction and that will bring in the reforms 
in the operations. Moreover, the previous existing study concerned with bank service quality 
in Myanmar were mostly surveyed from a private bank point of view and not so much from 
the public bank perspective. Therefore, in this research paper, I will explore the service 
quality on customer satisfaction of the Myanmar Economic Bank in Myanmar. 
Research Objectives 

1. To assess the service quality level of Myanmar Economic Bank on customer 
satisfaction.  

2. To test the relationship between customer satisfaction and service quality 
of the Myanmar Economic Bank by using the SEVQUAL model.  

3. To recommend some strategies and policies based on the findings of the 
result for future Myanmar Economic Bank.  

Literature Review 
Service Quality 

Service quality may be numerous definitions. Parasuraman et al. (1985) propose that 
service quality as “the global evaluation or attitude of the overall excellence of services”. 
One of the important definitions of service quality is that the service quality as becoming 
aware of the customer is the outcome of an assessment process in which they compare 
their perception of service outcome against what they predictable (Gronroos, 2007). 
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According to Al Hawari (2008), in services marketing literature, service quality can be 
described as a total review of service provided to the potential customers. Ganguli and Roy, 
(2011) proposed that service quality defined by the experts as a key dimension that 
customers use while assessing the service provided.  

In doing so, we define the service quality in this research paper, is a form of a way 
of thinking for customer satisfaction that consequences from the assessment of expectation 
with staff performance. However, only fulfilling the expectations and basic needs of the 
customers is not much adequate. Therefore, to achieve customer satisfaction, organizations 
need to please their customers and have to contribute their resources efficiently to exceed 
customers’ expectations.  

 
Importance of Service quality 

Regards to Ali et al., 2012; Aslam et al., 2011; Al-Hawari, (2008), as one of the key 
factors, service quality has been revealed due to its linkage with financial performance 
level, retention and satisfaction of the customer. As the customers have not many options 
for generating product diversity, service quality can be considered an important tool to 
develop and maintain a sustainable relationship with customers, especially for banks and 
financial institutions (Al-Azzam 2015). Hussain et al., (2014) also point out that customer 
satisfaction is the end result of service quality.  

Regards to the above kinds of literature the banking industry should constantly 
measure and monitor the service quality to ensure their customers are fully satisfied and 
faithful to them. If banks can fulfill the customer requirements and prospects, then the 
banking industry might not have any problem concerned with a high-level customer base. 
A higher customer satisfaction level leads to higher retention and customer loyalty on their 
banks. Banks play within a few boundaries in accordance with regulations of constitutional 
and competition, therefore, they are exceptionally reliant on the quality of bank service in 
terms of customer loyalty, customer retention, and advanced profits. 

Service Quality in Banks 
According to Anita, B.R. & DR. S.J. MANJUNATH (2017), the banking sector, one of the 

core sectors of the service economy is aggressively competitive. Because of this, the importance 
of service quality and its management has gained in importance. As they experience 
competition between two or more organizations so fierce that they are unable to recoup the 
costs of making their products and customer demand changes and a reduction in profit margins, 
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banks are working in a dynamic business environment. It is an essential requirement fact for 
the banking sector to understand the customers changing needs and expectations. Therefore, 
this understanding is important for banking experts to focus on bank service quality 
improvement, to satisfy their customers, as customer satisfaction act an inter-mediator position 
with the relationship of service quality.  

In this study MEB banking service quality measures and monitors for ensuring customer 
satisfaction. Over the past few years, the issue of service quality administration within MEB has 
needed awareness because MEB is conducting a banking system by manual system and later 
most of the banking services changed the manual system into a computer banking system. To 
remain competitive in a dramatically changing setting, service management has to increase the 
requirement for outcome-based accountability, and consideration to customer-focused quality. 
Therefore, this study focuses on driving increasing service quality has reinforced to understand, 
measure, and manage quality from a customer perspective. 

Dimensions of Service Quality 
 Parasuraman et al., (1985) propose that customer satisfaction measure service quality 
aspects with various factors by using SERVQUAL instruments.  These instruments, which were 
built on the assumption of the customers, can evaluate the service quality of a firm.  
Consequently, SERVQUAL is a critical tool to measure in the broader context of service 
industries.  According to Lovelock & Wirtz, (2011), these SERVQUAL dimensions describe how 
consumers make plans for information about service quality in their expectation.  In their study, 
they use five dimensions of SERVQUAL service quality (reliability, empathy, assurance, 
tangibility, and responsiveness,). Their study reveals that these dimensions were concerned 
with services, banking, hospital, insurance, automobile repair service, telephone services, and 
others depending on the exploratory and quantitative research. 

Khafafa and Shafii (2013) demonstrated a relationship between the dimensions of 
the perceived SERVQUAL and customer satisfaction in the commercial banking sector. They 
used the SERVQUAL dimensions to examine the sample from three commercial banks. 
Examining these dimensions, the finding results show that the responsiveness dimension is 
the most important determining factor of customer satisfaction, empathy and assurance 
are followed this dimension. In this research paper, these SERVQUAL variables are 
appropriate to the business services and banking industry, and they would be relevant also 
for internal services. Therefore, in order to recognize each factor’s possible impact on the 
MEB, the service quality of MEB can be measured by using this model. 
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Tangibility 
 Ananth, (2011) proposes that tangibility has been recognized as the physical 
characteristics such as the appearance of equipment and furniture, the appearance of 
personnel and communication supplies, physical accommodations, materials concerned 
with the service, comfortable environment, and layouts. In addition, the convenience 
proffered to customer was included in the appearance of facilities in terms of physical 
facilities arrangement. Ladhari et al., (2011) briefly explain the idea of tangible's role in the 
banking sector. Service quality is a key variable to achieve the customer’s attention and 
varying behaviors and attitudes of customers demand high service quality attain their 
perception of service. This service quality dimension includes bank environment, service 
facilities, human resources (staff), and better service communication.  

Reliability  
 Yang, (2003) proposes that in the SERVQUAL model, the reliability represents the 
service firms fulfill the service right and honors its promise. In his study, this is achieved by 
fulfilling the service right when the first meet with customers according to its promise, 
performing in good time service delivery and made agreements with the customer, keeping 
accurate records and delivers up to date record to a customer, offering good quality and 
meet customers’ needs, bank’s staff are never too busy to respond to customers. 
Therefore, reliability also includes precise order fulfillment, record, refer to billing, 
commissions calculation, preserve services promise. Regards to Yang, reliability is the most 
significant key variable in banking services for the effective banking industry. In addition, 
Ndubisi, (2006) state that the high the customers appreciate reliability lead to the high the 
overall evaluation of service quality. In the current paper, reliability is MEB conducts the 
banking service precisely since the first time, and the bank repute its promise. 

Responsiveness 
 Regards to Parasuraman, A., Zeithaml, A. V., & Berry, L. A. (1994), responsiveness defines 
willingness to service customers and to offer services without delay, and it comprises of hours 
of service, how employees behave in a respectful and considerate manner towards the 
customer, amount of time that a customer waits in line for service. In other words, 
responsiveness illustrates how the reply to the customer quickly and effectively. Therefore, in 
the commercial banking sector, readiness to help customers is a vital role and it affects a 
positively on customers’ recognized service quality and satisfaction of customer.  



50 

 

Assurance 
Regards to Parasuraman, A., Zeithaml, A. V., & Berry, L. A. (1994), the assurance 

concept consists of competence such as proprietorship of the vital skills and knowledge to 
accomplish the better service for the bank, courtesy (i.e., consideration for the customer's 
fulfilment), the clear and well-ordered presence of public personnel contact, employees 
integrity and safety, and their capability to encourage belief and assurance. Moreover, 
regards to Sadek, (2010,2010), assurance means the well-mannered and responsive staff, 
providing for financial information, inner well-being, easy to contact to account evidence, 
and knowledge and skill administration team in British banks. In the current research study, 
assurance is defined as knowhow and politeness of employees and their ability to give trust 
and guarantee. 

Empathy  
The remaining dimension of the SERVQUAL model is Empathy. Butcher, (2001) 

proposes that empathy refers to the considerate and individualized consideration the firm 
providing for customers. Empathy is also thinking about the service firm’s delivery of 
admission, interaction, and understanding the customer. The primary elements included in 
the empathy assessment include personalized attention, staff understanding when a 
customer meets a problem, appropriate operating hours, and the knowledge of the 
employees. 

Beerli et al., (2004), mentioned that satisfaction is a way of thinking of the value 
received by the customer. In his study, empathy illustrates the strongest positive correlated 
with customer satisfaction. The paper demonstrates that the important empathy concept 
is employee-customer communications and it is a greatly and positively correlated with 
customer loyalty and customer satisfaction. If the customers are met with the bank service 
then they will become loyal. Therefore, bank management should be well guided to focus 
on employee training programs, therefore, they can offer custom-made service. The key 
important is this program should be progress for continuing relationships with the 
customers. In this current study, empathy has to do with considerate and personalized 
attention the MEB provides its customers.  

Customer Satisfaction 
Regards to Belás, (2014), customer satisfaction is a composite process that includes 

various factors, in a sound manner, and forms a way of behaving to customers in relation 
to the banking industry. He also states that customer satisfaction is a satisfied emotion 
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toward the accomplishment of product/service after they utilize the product or services. In 
the establishing customer satisfaction process, the financial factors, viewpoint, and 
standpoint of customers are acting. The banking industry greatly depends on the value of 
the customer service provided and the whole satisfaction of customers (Chavan et al., 
2013). Besides, customer satisfaction is the emotional process that depends on some 
factors such as convenience, suitability, safety, discretion, pleased, strategy, quickness, 
charges, and other charges where the other factors notified have no important influence 
(Machogu, & Okiko, 2015).  

Customer satisfaction of banking services with money transactions and keeping on 
daily business activities securely was therefore focused in this paper and it can be defined 
whether customers are happy and satisfied. As a decreased level of customer satisfaction 
may lead to a decline in the customers of a bank, understanding the customer satisfaction 
level is very important for the banking industry. Therefore, it is essential for the bank leader 
to understand the needs of the customers and increase their level of satisfaction.  

Customer satisfaction in the banking sector 
Customer satisfaction is a critical role in the banking sector Magesh, (2010) state that 

customer satisfaction refers to feeling comfortable concerned with the services. Customers 
measure up to their expectations with a specific product or service and its real benefits. 
Moreover, Chochol’ ’Kova’, A., Gabcov’, L., Bela’s, J., & Sipko, J (2015) revealed that satisfied 
customers were valuable assets who are most possibly to persuade friends and 
acquaintances to do corporate about their bank and likely to continue in the future to use 
their current bank. In addition, this research stated comparing with dissatisfied customers, 
satisfied customers recommended their bank to their friends and to consider their current 
bank in the future, and they are more unwilling to offers from other banks.  

Karima, M.K & Mahmud, A.L (2018) also explore the customer satisfaction of Janata 
Bank Limited (JBL) in the banking sector. The research aims to find out the level of 
satisfaction of the customers from the services provided by the bank and some potential 
suggestions made for the improvements in the service quality of JBL. The study result 
indicates that customer is the key variable of the marketing. In the globalization era, the 
banking industry provides diverse fascinating services to the customers, and customer 
satisfaction is a crucial factor in every organization's success. 

In this research study, most of the customers are satisfied but not completely 
satisfied with the service and facility offered by the MEB. However, MEB has many 
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probabilities to provide better service quality to recognized customers. Basically, waiting 
time for providing service, the ATM service charge, pension withdrawing schedule, etc. are 
not completely fulfil the customers’ requirements. Therefore, fully service quality on a 
customer is the vital element because of its direct and indirect impact on customer 
satisfaction. 
 
Service quality impact on customer satisfaction 

Regards to Molaee, M. & Ansari, R. & Teimuori, H (2013), they revealed the Iran 
sciences banking industry by highlighting how service quality impact on customer loyalty 
and satisfaction. The study state about the competitive market as “Today almost 
companies competing in a service industry offer similar products the best way to convince 
customers to use bank services is having top quality in services. In today’s competitive 
world, the customer is a vital role for companies, and their loyalty is also a main to earn 
competitive advantage for organizations. Customers are key variables in organizations, and 
it is a direct effect on the growth and survival of the organization in the competitive market. 
All organizational units have a tendency toward customers and work towards customer 
satisfaction”.    

Moreover, Setiady, A., V, G.A.T & Suardhika, I.N (2018) explored the customer 
expectations in the Bali Indonesia microfinance institution services. The results of their study 
show that the quality of service is positively and significantly impact on customer 
satisfaction.  

Research Hypotheses 
The theoretical framework of the current study explores the “service quality” on 

customer satisfaction and analyses the SEVQUAL model that can measure it. The SERVQUAL 
model is a well-accepted model of service quality research, and the original model has 10 
dimensions of service quality such as competence, courtesy, access, reliability, security, 
responsiveness, communication, tangibles credibility, and consideration / recognizing the 
customer. Although the SERVQUAL model has 10 dimensions, this study is carried out by 
using this model based on the five dimensions i.e. reliability, tangibility, responsiveness, 
assurance, and empathy.  

SERVQUAL model as the most frequently used deal with measuring service quality 
has been to compare customers’ prospects before a service meeting and their observations 
of the actual service delivered (Gronroos, 1982; Lewis and Booms, 1983; Parasuraman et 
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al., 1985). Shangali, (2015) also suggests that the SERVQUAL mechanism is a measure of the 
service quality assessments in the Tanzania banking sector. In his study, the SERVQUAL 
model used to decide the relative importance of each of the service quality attributes 
which impact overall quality assessments of the customers. 

 
Service quality and customer satisfaction 

Parasuraman et al., (1985) argued that service quality and customer satisfaction have 
several perceptions, but they are strongly related to each other in the service sector. 
Parasuraman, A., ZeithmaI, V.A., & Berry, L.L. (1988) found that the service provider 
performance on most important and concerned with service dimensions of retail banking 
is important key variable for customer satisfaction. In many kinds of literature, authors are 
proved of the closely related correlation between service quality and customer satisfaction, 
and they proposed that higher the service quality leads to advanced levels of customer 
satisfaction, particularly in the banking sector. Nowadays, a number of authors have 
explored and examined how to relate with customer satisfaction and service quality of the 
banking industry, and they have revealed a strong relationship these two general concepts. 
Regards to May S. (2012), there is a significant positive relationship between customer 
satisfaction and five measurements of service quality. Their study found that empathy is 
the strongest correlation with customer satisfaction, but reliability is the weakest correlation 
with customer satisfaction.  

Moreover, Pakurár, M et al., (2019) study the service quality dimensions, with the 
transformed SERVQUAL model in the Jordanian banking industry. The effect of these 
dimensions on customer satisfaction is empathy, tangibles, assurance, responsiveness, 
employee competencies, financial aspect, access, and reliability. Employee competency is 
a basic issue, and reliability, assurance, and access to service quality and the findings result 
of the study show that employee competencies have a statistically significant influence on 
customer satisfaction. In addition, Soe, H.N.N (2019) explores the effect of service quality 
on customer satisfaction of the ATM service of Ayeyarwady private bank in Myanmar. The 
result shows that service quality is positively and significantly affects customer satisfaction. 
In his study, the result revealed that five dimensions of service quality are positively related 
with customer satisfaction.  

 



54 

 

The Relationship Between Tangibility and Customer Satisfaction  
 Regards to Parasuraman et al. 1985, as tangible components of the service escape, 
such as tools, physical equipment, and visual interest, the tangibility dimension become 
fundamental in-service quality in the banking sector. Subsequently, tangibility supposed 
that it is significantly impact on customer satisfaction. Moreover, Krishnamurthyetal. and 
Selvakumar (2010) highlighted that the tangibility dimension has statistically a positive effect 
on customer satisfaction in banking services. Therefore, a lot of researchers have revealed 
a significant inspiration for this perception.  Therefore, a lot of researchers have revealed a 
significant inspiration for this perception. 
 Addo & Kwarteng, (2012) state that reliability, responsiveness, empathy, tangibility, 
and assurance are positively related to customer satisfaction. Their study shows that 
customers are satisfied with infrastructure services, up-to-date facilities, staff’s appearance, 
and inside the bank’s decoration. Moreover, Tan, L.H., Chew, B.C., and Hamid, S.R. (2016) 
explore the relationship between service quality and customer satisfaction. In their study, 
the tangibility dimension shows the strongest correlation with customer satisfaction. In 
addition, Lemma & W/Mihret (2018) study also found that there is has a significant effect 
between the tangibility dimension and customer satisfaction.  
 Therefore, based on the above findings, it can be assumed that:  

H1: Tangibility is a positive impact on customer satisfaction.  
The relationship between reliability and customer satisfaction  
 It is confirmed that among the service quality, the reliability dimension is a positive 
effect on customer satisfaction by many researchers. Parasuraman et al. (1985) defined 
reliability as the organization's competency to tool up for the customer service 
dependently, and separately. Ennew et al. (2000) proposed that the reliability dimension 
needs to take into consideration because customers depend on the firm service promised. 
Among the service quality dimension, the reliability dimension has a significant effect on 
customer satisfaction. Cudjoe. A.G., Anim, P.A & Nyanyofio, J.G.N.T (2015) explore the service 
quality of the Ghanaian Banking Industry and its impact on their bank’s customer satisfaction 
on and their results showed that reliability was highly effected on customer satisfaction.  
 In addition, Lemma.M & W/Mihret.M (2018) explore to evaluate the effect of service 
quality on customer satisfaction at the Bank of Abyssinia (BOA) in Addis Ababa. The study 
result state that the reliability dimension is significantly impact on customer satisfaction. 
Therefore, most of the literatures have also revealed that reliability is a positive relationship 
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with customer satisfaction of the banking sector. Based on the above literature, we assumed 
the following hypothesis: 
 H2: Reliability is a positive impact on customer satisfaction. 
The relationship between responsiveness and customer satisfaction  
 To support customers and to deliver the service quickly with right timelines, Lam, 
T.K. (2013) & Selvakumar, J.J. (2016) uncovered that the responsiveness dimension of service 
quality is concerned with the firm’s readiness and capability. In their study, employees have 
always readiness to help the customers in providing the requirement whenever without 
any problem and it will impact on customer satisfaction. Lemma & W/Mihret, (2018) also 
found that the responsiveness dimension is a statistically significant effect on customer 
satisfaction. Regards to the above literature, in the banking sector, we can state that the 
responsiveness strongly impacts customer satisfaction and hence, the paper suggests the 
following hypothesis.  
H3: Responsiveness is a positive impact on customer satisfaction.  
The relationship between assurance and customer satisfaction 
 Malik et al., (2011) state that two dimensions of service quality (reliability, assurance) 
have a significant and positive effect on customer satisfaction. Selvakumar, J.J. (2016) found 
that among the service quality, the assurance dimension indicates employees’ capability, 
bank’s employee has requisite skills and knowledge to answer questions, and bank’s 
employees are eagerness and makes customers trust in the bank and the ability bank’s 
employees behavior instills confidence in customers. In their research, assurance is defined 
as the knowledge and consistently well-mannered to customers and positively related to 
assurance and customer satisfaction.  
 Assurance in the banking industry, is concerned with the safety that customers feel 
when performing their banking transactions. Offering customer support in a polite manner, 
easy contact to account details, suitability within the bank, keeping precise records and 
references, retaining an experienced professional team, and correspond to assured services 
will have a positive impact on customer satisfaction. Lemma & W/Mihret (2018) also found 
that the assurance is a significantly impact on customer satisfaction.  Regards to the above 
literature, the researchers propose the following hypothesis: 
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H4: Assurance is a positive impact on customer satisfaction.  
The relationship between empathy and customer satisfaction  
 To stand the pace with other competitors in the banking industry, Parasuraman et 
al. 1985 claimed that to understand the expectations of customer is a must, and attention 
to customer’s detail cannot skip here to reach the higher level of customer satisfaction. 
Moreover, Ennew et al. (2013) suggest that among service quality the empathy dimension 
intends to pay attention to customers in a communicative way, appreciative customer 
needs, describing welcoming behavior, and thinking about a customer's needs personally. 
Navaratnaseel & Periyathampy (2014), also state that empathy is the ability to thinking 
about the personalized attention to customers, when offering service to them. 
 Lemma & W/Mihre, (2018) empirically investigated that to evaluate the effect of 
service quality on customer satisfaction at Bank of Abyssinia (BOA) in Addis Ababa.  In his 
study, Empathy is a significant effect on customer satisfaction. Regards to the above kinds 
of literature, the current study assumed the hypothesis as follow:  
H5: Empathy is a positive impact on customer satisfaction.  
Conceptual Framework Model 
 Managers in MEB are under rising pressure to give a demonstration that their services 
are customer-focused, and that constant performance development is being distributed. 
Existing the framework and resource limitations under which banks need to cope the 
customer satisfaction. If any gaps in service quality are identified, it is properly met and 
measured customer satisfaction. Managers in MEB are under competitive pressure to 
increase customer satisfaction. Building on the previous literature reviews, theoretical and 
empirical studies, and this study propose the following conceptual framework and 
hypothesis: To observe the correlation between service quality and customer satisfaction, 
it is necessary to put forward the hypothesis the relationship among service quality 
dimensions, and customer satisfaction as shown in the figure. 
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Figure 1 Conceptual Framework 
 

Research Methodology 
Research Design  

The theoretical framework for the current research explores the “service quality” 
on customer satisfaction and analyses the SEVQUAL model to measure the service quality 
of MEB. The research uses SEVQUAL dimensions and they are a basis for experimental 
research. A priority questionnaire was chosen as a form of a quantitative method. The 
survey method of this paper is employed to collect data from the targeted respondents by 
using a google survey form as a survey instrument.  

Data Collection and Sample 
In order to achieve tests, the total population number of customers is in Myanmar 

Economic Bank under the Ministry of Planning, Finance, and Industry. This study limited to 
the operational banks where the customers had and are the main bank operation in 
Myanmar Economic Bank with specific reference to Naypyidaw and Yangon banks. The study 
used primary data and it was collected from two hundred (200) customers. The researcher 
officially contacted to operational managers for collecting the data from MEB clients by 
using the google survey form. Then, operational managers contact the customer when they 
came to the MEB. Most of the customers were asked to accomplish the survey form, and 
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some are government officials and others are outside. Thus, a convenience sampling 
method has been implemented as a data collection method for this study.  

Demographical information includes the respondents’ gender, age, kind of account, 
education, occupation, and frequent use of banking services of customers. The developed 
questionnaires involve two major sections. Firstly, divide up the question to gather 
information about the respondent demographic information and secondly, divide up the 
question to focus on the service quality dimensions related to customer satisfaction, in this 
section, be asked to review the perceptions on service quality on customer satisfaction of 
MEB. Then, the data employed to analyze by employing correlation analysis and regression 
analysis models. 

Research instruments and Measurements 
 In this paper, research instruments are questionnaires, and a multiple-item method 
employed in the questionnaires. Questions are constructed in a 5-point Likert scale model 
(1 to 5) with strongly disagree to strongly agree. In this study, service quality is independent 
variables and customer satisfaction is a dependent variable. For service quality, it will 
measure tangibility, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. According to the 
correlation between service quality and customer satisfaction, if the bank service quality is 
high, customer satisfaction will be high. 

Data Analysis 
 The instrument, questionnaires are personally distributed to the target respondents 
by using the google survey form. After collecting 200 questionnaires from the target 
respondents, the researcher began to examine the questionnaires received. The data 
analyzed using multiple regression analysis and statistical software, firstly normality check 
and scale reliability over the collected data. Descriptive statistics were used to summarise 
the respondents’ demographic information and means, and standard deviations scores of 
independent variables and dependent variables. Multiple regression analysis is used to see 
if service quality has a significantly impact on customer satisfaction. Multiple regression 
analysis is appropriate for hypothesis testing.  

Research Results  
 This chapter is displayed results and findings of the research such as the descriptive 
statistics, tests of hypotheses, and equation of the full model. It includes data description, 
analysis, and findings discussion.  The researcher used statistical software for data analysis. 
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Descriptive statistics, and they were presented by frequencies and percentages in tables. In 
this chapter, the characteristics of sample, mean, and standard deviation score of variables 
were described by descriptive statistics. For the results of the hypothesis testing, the 
correlation analysis and regression analysis were applied to check the correlation between 
service quality and customer satisfaction. Finally, a detailed interpretation of findings is 
discussed, based on the results of analyzed data.  

Response Rate 
 Questionnaires were distributed to respondents by google form to get 
questionnaires back. The study target Naypyidaw and Yangon bank branches which a 
sample of 200 respondents was obtained. The respondent yield in the course of the study 
was 100% which is an adequate representation of the target population. 

Regression Analysis 
 Pearson’s correlation coefficient is a measuring tool of how strongly related to 
independent variables and dependent variables. According to Evans (1996), the conclusion 
of the test is illustrated as 0.00 to 0.19 means “very weak”, 0.20 to 0.39 means “weak”, 
0.40 to 0.59 means ‘moderate”, 0.60 to 0.79” means “strong” and 0.80 to 1.00 means 
“very strong”.   
Table 1 The result of correlation analysis 

 1 2 3 4 5 6 
1.Tan 1      
2.Rel .805** 1     
3.Res .830** .844** 1    
4.Ass .807** .782** .869** 1   
5.Emp .754** .753** .799** .790** 1  
6.Cust .801** .794** .802** .764** .825** 1 

Note. **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Dependent Variable: Cust (Customer satisfaction) 
Independent variables: Tan (Tangibility), Rel (Reliability), Res (Responsiveness), Ass 
(Assurance), Emp (Empathy) 
   As shown in table 1, the correlation coefficient between customer satisfaction and 
other five issues; tangibility, reliability, responsiveness, assurance, and empathy are within 
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the range of 0.753 to 0.869, meaning that they have a positive relationship. We can see that 
the empathy dimension is the strongest correlation with customer satisfaction. 
 
Table 2 The result of multiple regression analysis 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95.0% 
Confidence 

Interval for B 
Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound Tolerance VIF 

1 (Constant) .186 .145  1.287 .200 -.099 .472   
Tan .244 .066 .252 3.688 .000 .114 .375 .248 4.031 
Rel .203 .068 .206 2.987 .003 .069 .336 .245 4.084 
Resp .102 .082 .107 1.241 .216 -.060 .264 .158 6.340 
Ass -.011 .073 -.012 -.154 .877 -.155 .133 .206 4.851 
Emp .398 .061 .404 6.557 .000 .278 .517 .306 3.266 

Note. a. Dependent Variable: Cust (Customer satisfaction)     
b. Independent variables: Tan (tangibility), Rel(reliability), Res(responsiveness), Ass 
(assurance), Emp (empathy) 
 From the above table 2 results showed that standardized coefficients are the 
estimates resulted from an analysis performed on variables that have been standardized 
so that they have a variance of 1. Therefore, standardized coefficients from a table were 
used in the current research. Unstandardized coefficients unlike the standardized 
coefficients and they are usually intuitive to interpret and understand. The research result 
of Variance Inflation Factor (VIF) (smaller than 10) shows that there is no multicollinearity 
occurring between these independent variables and they are not closely related to each 
other. The regression analysis showed that the most influential elements of customer 
satisfaction are tangibility and empathy. 
 Hypothesis 1 proposed tangibility is a positive impact on customer satisfaction. The 
result table as shown in the first row revealed that the relationship between two variables, 

tangibility and customer satisfaction is positive, and it was statistically significant (β= 0.252, 
t= 3.688, P=0.000).  Hence, the finding result is significantly supported by hypothesis 1.  



61 

 

 Hypothesis 2 proposed reliability is a positive impact on customer satisfaction. The 
result table as shown in the second row revealed that these variables are positive 

relationships, but it was statistically significant (β=0.206, t=2.987, P=0.003). Therefore, the 
finding result is significantly supported by hypothesis 2.  
 Hypothesis 3 proposed responsiveness is a positive impact on customer satisfaction. 
The result showed that there was a positive relationship, but it was not statistically 

significant (β=0.107, t=1.241, P=0.216). Therefore, the finding result is statistically not 
supported in hypothesis 3.  
       Hypothesis 4 proposed assurance is a positive impact on customer satisfaction. The 
result reported in table revealed that these variables are negative relationship and it was 

not statistically significant (β= - 0.121, t = - 0.154, P=0.877). Therefore, the finding result is 
statistically not supported in hypothesis 4.  
        Hypothesis 5 predicted empathy is a positive impact on customer satisfaction. The 
result reported in table shows that these variables are positive relationship and it was 

statistically significant (β= 0.404, t=6.557, P=0.000). As a result, hypothesis 5 is significantly 
supported.  
 
Key Findings 
 According to regression analysis and correlation analysis, concluded that among the 
service quality dimensions, tangibility, reliability, and empathy are positively related and 
significantly impact on customer satisfaction (p-value < 0.05). Therefore, the findings of the 
study revealed that three hypotheses are supported. However, responsiveness is not 
significantly impact on customer satisfaction (p-value > 0.05). On the other hand, assurance 
is negatively correlated and not significantly impact customer satisfaction (p-value > 0.05). 
Hence, the current result indicates that there are 2 hypotheses that are not supported: 1) 
responsiveness factor 2) assurance factor. 

Summary and Recommendations  
This current research sought to investigate the correlation between service quality, and 

customer satisfaction in the Myanmar Economic bank. This study confirms the whole 
dimensions of service quality attribute dimensions are positively and significantly correlated 
with customer satisfaction, but the responsiveness and assurance are not significantly 
correlated. In this regard, customers are satisfied with some of the MEB service quality 
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dimensions, but some are not.  Therefore, bank managers can use this instrument to assess the 
bank service quality of MEB and managers should more emphasize the responsiveness and 
assurance dimensions to sustain and advance the service quality which offer to customers.  
 The researcher would like to recommend that the service quality elements should be 
highly improved to ensure customer satisfaction high level and delightfulness. According to the 
result findings, tangibility had a positive correlation and highly significant for customer 
satisfaction. Therefore, bank management should always improve all the tangibility services 
such as computers, ATM machines which provide the banks offering earlier and sound services 
to their customers. The results study also shows that there was a positive and significant 
relationship between reliability and customer satisfaction. Bank management really should 
focus on improving the reliability of bank consumers by delivering quality customer service in 
time, operating services accurately during the first time , showing an interesting kind of solution 
to the problems of the customer, and trying to insist on error-free records. 

The study also results that there was a positive relationship between responsiveness 
and customer satisfaction, but it is not significantly impacted. Hence, the MEB needed to 
emphasize “interpersonal communication” and “customer care” issues, to touch the 
customers’ demand for “personalized service”. This goal can be reached by contributing to 
the employee training programs relating to these professional approaches. Moreover, the result 
of the study also shows that assurance was negatively related to customer satisfaction. 
Therefore, bank management should more focus on the fact that the bank’s staff are 
consistently well-mannered to customers which will likely promote service quality and assure 
customer satisfaction.  

Finally, the results study also shows that empathy was positive and significantly related 
to customer satisfaction. Bank management must, therefore, emphasis on giving customers 
much regard, giving customers individual attention, serving customers on the basis of their 
particular concerns, and acting in a respectful manner towards customers. Several focuses 
require further research considerations because of the limitations of this study. The researcher 
mentions that future research should focus on MEB branches across the country with a larger 
sample size. In their research models, not only the service quality variables but also more 
policymaking variables should also be considered. To gain competitive advantage, MEB may 
need to focus on strategic choice and provide leading-edge products by considering other 
dimensions' view of service quality. As a result, further effective studies on service quality will 
be materialized. 
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Effect of Employee Involvement on Job Performance among Academic 
Staff at the Central Institute of Civil Service (Lower Myanmar) 

Moe Moe Lwin* 

Abstract 
The current study aims to investigate the effect of employee involvement on 

academic staffs’ job performance at the Central Institute of Civil Service (Lower Myanmar) 
through the staffs’ perceptions. The study adopted descriptive survey research design to 
collect data from a sample of 86 academic staff from seven academic departments under 
the Civil Service Academy Division. The study used structured questionnaires to gather 
information from the respondents. It was analyzed descriptively using percentage, mean 
and standard deviation, and also inferentially using regression and Pearson correlation test. 
Employee involvement was found to be strongly positively correlated to job performance 
(r=0.807, p<0.05). Employee involvement accounted for 63.9 % of the total variance in job 
performance of academic staff. Thus, the study found that employee involvement had a 
positive effect on job performance of academic staff. The study recommends that the 
Central Institute of Civil Service (Lower Myanmar) should adopt employee involvement 
practices to enhance job performance of academic staffs.  

Keywords: Employee Involvement, Participative Decision-Making, Job Autonomy, 
Consultative Participation, Job Performance 
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Introduction 
In globalization, we are facing a lot of complex and rapid changes, and these changes 

create a huge impact on organizations around the world. To increase an organization’s 
effectiveness, employee involvement is a very important key factor that organizations should 
emphasize on the public sector organizations’ approach through the profound implications for 
human resource practices to get better results and outcomes. The term involvement refers to 
the employee participation in decision-making process and problem-solving and the increased 
autonomy in the process of work (Sofijanova & Zabijakin Chatleska, 2013).  

Employees are the most valuable resource of an organization and that employee 
involvement in organizational decision-making processes particularly at the customer interface 
would enhance employee motivation, job satisfaction, and job performance. Currently, the 
new managerial style is focusing on releasing employees’ skills through involvement in the 
organizations' decisions on the different levels to enhance the job performance.  

The Central Institute of Civil Service (Lower Myanmar) conducts training courses for civil 
servants of Myanmar. Therefore, it should focus on the employee involvement that has been 
hypothesized as a set of actions and that actions enable employees to improve responsibility, 
accountability, and job performance for the organization, and to participate in the decision 
making and problem-solving process concerning the implementation of the training courses.  

According to the Kenya Medical Research Institute, it faced problems concerning 
employee involvement and job performance. Scientists and Researchers have cited a lack of 
the employee involvement in organizational practices as a priority thereby obstructing job 
performance (Colvin, 2004). In this context, when organizations have an absence of employee 
involvement, they encounter the issues as less productivity, job dissatisfaction, and low job 
performance. Thus, the purpose of study is to investigate the effect of employee involvement 
on job performance among academic staff of Central Institute of Civil Service (Lower Myanmar) 
through staff’ perceptions.  

Statement of Problem 
The Government of Myanmar set up the political change from the military 

government to the democratic system in 2011 to build up a modern and developed nation. 
Nowadays, the Government of Myanmar is trying to reform the economic sector, the public 
administration sector, and the civil service sector. In the transitional period, the Government 
of Myanmar is facing the challenges and hardships; besides, bias and corruption are still 
common practices in civil service affairs while lacking people-centered public services.  

In this transformation period, most of the government organizations face issues 
concerning employees because one of the greatest challenges in public organizations today 
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is how to manage the employees that may be caused by decreasing job satisfaction and 
performance. Besides, many organizations fail to understand the importance of involving 
employees to improve employee job performance.  

The researchers of applied management have cited several useful outcomes of 
employee involvement in organizational practices such as improved the ability of 
managerial decision-making (Addai, 2013), enhanced employee job performance across 
organization (Blyton, P., & Turnbull, P., 1998), empowerment and job satisfaction (Wilkinson, 
1983). According to Becker & Huselid (1998), the system of high-performance may cause 
the effect of organizational performance as the satisfaction of job, and involving employees 
improves employee job performance. As our institute, its absence of employee 
involvement in organizational practices is an important issue, thereby impeding the 
improvement of job performance. Therefore, it has become an important issue how to 
manage employee job dissatisfaction and the improvement of employee job performance.  

Moreover, employees who are joyful and satisfied in their job-assigned are still not 
good actors. This may be due to their less commitment and absence of employee 
involvement for the organization. This point of view emphasizes the vital role of 
involvement and its effect on the employee job performance. Then the previous studies 
were typically surveyed from the point of management view and not much from the 
employee’s perspective. This study, hence, aims to study the employee involvement has 
an effect on the performance of jobs through academic staff’ perceptions of the Central 
Institute of Civil Service (Lower Myanmar).  

Research Objectives  
1) To determine the effect of employee involvement on academic staffs’ job 
performance at the Central Institute of Civil Service (Lower Myanmar) 
2) To support useful recommendations to enhance the effectiveness of employee 
involvement and academic staffs’ job performance at the Central Institute of Civil 
Service (Lower Myanmar) 

Literature Review 
Employee Involvement 

Cotton (1993) stated that the involvement of employees can be directed where 
employees can take part directly in the discussion and sharing session through representatives 
of the organization. Involvement can take the form of suggestion, empowerment through 
delegation, consultation, staff meetings, and teamwork. Therefore, the employee involvement 
is the participation of employees to support an organization to fulfill and accomplish its goals 
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and objectives by utilizing their ability, their thoughts, and their efforts towards the problem-
solving and the decision- making (Marchington et al, 1992).  

Bhatti & Nawab (2011) stated that employee participation represents the combination 
of job-related practices, and then it purposes to expand employees’ sense of involvement in 
their jobs. Thus, the organization needs to enhance a group of employees with different 
functional expertise working toward a common goal through their involvement in problem-
solving and decision-making processes (Mullins, 2005). And organizations should give the 
autonomy to employees to take part in making the decisions and solving the problems, 
therefore, to be effective in an employee involvement process, organization must practice the 
factors for the involvement of employees; namely, participative decision-making, job 
autonomy, and consultative participation. 

Participative Decision-Making  
Participative decision making means the involvement of employees that are 

described as leaders encouraging and engaging to participate the employees in the process 
of decision-making concerning the activities of organization (Elele & Fields, 2010). Moreover, 
the factor participative decision making is that leaders share a degree of decision-making 
power to their employees, then it has been encouraged as a solution for poor employee 
morale and low productivity. Hence, participative decision making is the sharing of power 
practices that power is shared between seniors and juniors to make the decisions (Black & 
Gregersen, 1997). To be effective in participation decision-making, an organization should 
encourage employees to involve in the process of making decisions since it tries to solve 
the difficulties of employees and to develop the skills of making decisions (Schweiger & 
Locke, 1979).  

Elele & Fields (2010) stated that employees will have more knowledge and ability 
of their job than even their seniors by their review of participative decision-making. When 
employees who are involved in decision making subsequently, they are better well-
founded to carry out such decisions. Moreover, employees may also perceive their leaders 
as a good sense; their leaders recognize that employees are intelligent. Therefore, they 
noted that this can lead to greater job performance of employees. 

 
Job Autonomy  

Job autonomy means the freedom of employees which employees have to do their 
assigned job, then generally job autonomy is linked to the results having to do with 
improved job performance, increased motivation, and job satisfaction (Langfred, 2013). 
Moreover, job autonomy is a view of the ability of an employee to design their assigned 
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job in the best considered possible method, which should be allowed to have a better job 
performance for an employee (Demerouti et al., 2015). Furthermore, job autonomy is a 
motivator for all employees, then autonomy can also drive employees to take more 
ownership of the responsibilities they work on. And then Singh (2016) provided insight into 
the vital role of autonomy as the sense of autonomy that may be a strong effect on an 
employee and increase his/her performance level in performing the assigned job. 

Consultative Participation  
Consultative participation means that the leader inspires employees to consult their 

ideas and suggestions with sharing knowledge before making the final decisions. The employee 
suggestion plans, the discussions with the leaders regularly, and the attitude surveys are the 
consultative participation (Dodi, 2015). Consultative participation is the formal means where 
employees can participate to share the ideas and suggestions in the process of decision-making, 
but the leader of the organization has the right making the final decisions (Levine, 1990). 
According to Cotton et al., (1988), consultative participation where leaders in organization 
consider the employees’ ideas and suggestions to practice in the process of decision-making, 
thus, they noted that employees are partial ownership of the organization. 

Job Performance 
Employee job performance proposed by MahfuzJudeh (2011) stated that employee 

job performance is the quality and quantity of work completed by an employee in 
performing their obligations regarding the assigned duties. Campbell et al., (1990) stated 
employee job performance as a means to attain and achieve their goals and objectives 
within the action of a job. Besides, improving employee job performance is necessary to 
meet accomplished goals for an organization. To enhance performance, thus, the 
organization should recognize that employees in the organization are satisfied through 
involving and participating in the activities of their organization. 

To improve employees’ satisfaction and performance, organizations should 
motivate them to take part in the processes of decision-making (Wood & DeMenezes, 2011). 
Moreover, DeWitt (2010) pointed out that employee involvement is important in making 
decisions as the job performance indicator demonstrates how employees can deal with a 
specified work condition and respond to it well. 

Employee Involvement and Job Performance 
According to Parasuraman et al. (2013), they stated that involvement of employees 

could enhance employee job performance and result in organizational productivity. Odero 
& Makori (2018) studied employee initiatives encompassing job performance affecting 
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organization positively. The researchers noted that an increase in employee involvement 
linked to the improvement of employee job performance directly and consequently higher 
performance and benefits of organization. They found that the effect of employee 
involvement on job performance is positive. According to Bhatti et al., (2007), the study 
which revealed the participation or involvement of employees was a crucial determining 
factor of job performance components and that it positively effects on employees’ job 
performance, and employee satisfaction. Moreover, Amaha & Ahiauzu (2013) revealed that 
the underlying logic is by involving employees that it has an effect on employee job 
performance positively by enhancing their involvement. They noted that employees will 
feel more motivated, more satisfied in their jobs, more committed toward their 
organization, and more fulfilled with their jobs. 

Participative Decision Making and Job Performance 
Omobude & Igbudu (2012) investigated the teachers’ participation in decision-

making processes that influence their job performance at the secondary schools in the 
Oredo Local Government Area. The study revealed that participative decision-making factor 
has an effect on employees’ job performance positively as the teachers who participate in 
the decision-making tend to make better in their assigned job. Participative decision-making 
enhances employee engagement and increases performance consequently. The study 
found that participative decision-making has a positive effect on employees’ job 
performance (Elele & Fields, 2010). And Wainaina et al. (2014) also revealed the effect of 
participative decision-making on performance of a job positively. They stated the employee 
participation in making the decisions results in the effect of job performance levels towards 
the accomplishment of the organization’s goals. 
H1: Participative decision making has a positive effect on job performance among academic 
staff at the Central Institute of Civil Service (Lower Myanmar). 

Job Autonomy and Job Performance 
Job autonomy increases employee job performance because employees with the 

higher job autonomy will notice that he/she is reliable to perform their jobs like proficient 
and more resourceful in performing the job. They found that the positive effect of job 
autonomy on job performance (Langfred; Claus & Moye, 2004). Job autonomy that linked 
to job performance directly. The increase in job autonomy of employees drives an increase 
in employee job performance, that is a chance to enhance the performance of employees 
and the satisfaction of their job. Employees need to get autonomy to perform their assigned 
jobs, then, job autonomy leads to the higher job performance. They revealed that it is the 
effect of job autonomy on job performance positively (Langfred, (2013).  
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H2: Job autonomy has a positive effect on job performance among academic staff at the 
Central Institute of Civil Service (Lower Myanmar).  

Consultative Participation and Job Performance 
According to  Mildred, (2016), the consultative participation that can also be a group 

of employees from different levels of the department who meet regularly to discuss and 
share ways of improving knowledge and information and to resolve the problems related 
to work. The study found that the employees’ consultative participation has an effect on 
job performance towards the accomplishment of organizational goals.  
H3: Consultative participation has a positive effect on job performance among academic 
staff at the Central Institute of Civil Service (Lower Myanmar). 
 
Conceptual Framework  

Independent Variables    Dependent Variable 
Employee Involvement    Job Performance 
   
 
 
 

 
 

Figure 1 Conceptual Framework 
 

Research methodology 
Research design  

The design of research was a quantitative approach and primary data was used. The 
survey method was employed to collect the data from targeted respondents by distributing 
questionnaires.  

Population and Sample Size  
The population of study was 110 academic staff from the seven academic 

departments under the Civil Service Academic Division. This consists of seven academic 
departments: Department of Management Studies, Department of Economic Studies, 
Department of Law, Department of Social Science, Department of Political Science, 
Department of English and Department of Information and Communication Technology. 
The number of population and sample size was shown in Table 1. 

Participative Decision- Making 
 

 

 

 

Job Autonomy 
 

Consultative Participation 
 

  Job Performance 
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According to Sekaran (2003), According to Sekaran (2003), a sample size was 
acceptable in the most research if it was more than 30 and less than 500, thus, the sample 
size required for this study was  (86) staff members who are academic staffs from the seven 
academic departments of Central Institute of Civil Service (Lower Myanmar) and used a 
simple random sampling method (Source: Adapted from Educational and Psychological 
Measurement). These academic staff were deemed to be representatives of the defined 
target population.  
 
Table 1 Number of Population and Sample 

Academic Departments 
Total Number of 

Staff 
Number of Staff 

Selected 
Department of Management Studies 24 24 
Department of Economic Studies 17 12 
Department of Law 14 11 
Department of Social Science 16 13 
Department of Political Science 15 13 
Department of English 11 4 
Department of Information and 
Communication Technology 

13 9 

Total 110 86 
 
Data Collection and Analysis 

In this study, primary data and quantitative research methods were used. Quantitative 
research method was significant to generate the measurable cause and effect of variables, and 
the relationship between the variables (Creswell, 2013). Quantitative survey research design 
with the form of questionnaire was used to collect the data from selected respondents for the 
reason that this study includes different variables such as employee involvement as an 
independent variable, and employee job performance as a dependent variable. Data was 
gathered using self-administered questionnaires that are designed to find out the staffs’ views 
concerning involvement and job performance in their workplace.  

Questionnaire forms were distributed to 86 academic staff from the seven academic 
departments of the Central Institute of Civil Service (Lower Myanmar) for this study. These 
questionnaires consist of section A and section B. Section A is regarding participants’ 
demographic questions and section B is divided into two separate parts. In this section B, the 
first part includes the seventeen items measuring employee involvement and the second part 



75 

 

consists of the six items measuring job performance. All items of variables for section B are 
structured based on the key behaviors indicators of academic staff from Central Institute of 
Civil Service (Lower Myanmar) and measured using a five-point Likert scale from a minimum of 
1 (Strongly Disagree) to a maximum of 5 (Strongly Agree).  

Data was analyzed by using Statistical Software for data analysis in the current paper. 
Data were analyzed quantitatively by using descriptive statistics for respondents’ demographic 
information, mean and standard deviation of variables, then also by the use of Pearson 
correlation and regression analysis as inferential statistics which was used to assess both 
relationships and effects as per the hypothesis of the study.  

Data Analysis and Discussion 
Respondents’ Demographic Information 
 In this study, questionnaires were distributed to 86 staff members. They are 
academic staff from the seven academic departments of the Central Institute of Civil Service 
(Lower Myanmar). Among 86 questionnaires, 86 questionnaires were returned. The 
characteristics of the respondents involved in the study were also analyzed based on 
gender, age, position, years of service, education level, and departments. Table 2 presents 
the analysis of respondents’ demographic information that 88.4% of the respondents 
composed of the female while 11.6% were male. Considering the age distribution of 
respondents, whose age ranges from 25 years old to 35 years old composed to (29.1%) 26 
respondents, 36-45 years old composed to (40.7%) 35 respondents, and (30.2%) 26 
respondents were 46-55 years old. Concerning the position of respondents, 3.5% of 
respondents were Professors, 10.5% of those are Associate Professors, Lecturers and 
Assistant Lecturers were 12.8% and 39.5% respectively, and 33.7% of the respondents were 
Tutors. The results show that 26.7% of academic staff had served between 2-10 years in 
the organization. On the other hand, the respondents who had served for a period of above 
31 years constituted the smallest group at 7.0%. The rest of the respondents at 30.2%, and 
36.0% had served for a period of 11 to 20 years, and 21 to 30 years, respectively.  

Most of the respondents were bachelor’s degree holders that comprised 52.3% of 
the total sample; while those with master’s degree holders accounted for 45.3%and 2.4% 
of respondents were Ph.D. level. The results show that 27.9% of the respondents had 
served in the department of management studies, 15.1% had served in each of the 
department of economic studies, political science, and social science respectively, 12.8% 
had served in the department of law, 3.5% had served in the department of English, and 
10.5% had served in the department of ICT. 
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Table 2 Demographic Characteristics (n = 86) 
Demographic Characteristics Frequency Percent 

Gender Female 76 88.4 
 Male 10 11.6 
Age 25-35 25 29.1 
 36-45 35 40.7 
 46-55 26 30.2 
Position Professor 3 3.5 

 Associate Professor 9 10.5 
 Lecturer 11 12.8 
 Assistant Lecturer 34 39.5 
 Tutor 29 33.7 
Year of service 2-10 23 26.7 
 11-20 26 30.2 
 21-30 31 36.0 
 31 and above 6 7.0 
Education Ph.D.  2 2.3 
 Master  39 45.3 
 Bachelor 45 52.3 
Departments Management Studies 24 27.9 
 Economic Studies 

Political Science 
Social Science 
Law 
English 
ICT 

13 
13 
13 
11 
3 
9 

15.1 
15.1 
15.1 
12.8 
3.5 
10.5 

 
Descriptive Analysis 

The value of mean and standard deviation for participative decision-making, job 
autonomy, consultative participation, and job performance are shown in Table 3. As for the 
independent variables, the overall aggregate mean score for participative decision-making 
is 4.023 and SD score is 0.4292, the overall aggregate mean score for job autonomy is 4.211 
and SD score is 0.4029, and the overall aggregate mean score for consultative participation 
is 3.909 and SD score is 0.5712, indicating a high-level of performance of job (M=4.032, 
SD=0.4754). These overall mean scores of variables are 4.023, 4.211, 3.909, and 4.032 on 
the five-point Likert scale demonstrated that there was agreement among the respondents.  
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Bivariate Correlation Analysis  
Pearson correlation was used to analyze the strength of relationship between two 

variables. According to (Evans, 1996), the size of the value of Pearson correlations (r) can 
range from -1.00 to 1.00. Therefore, r=0.00 to 0.19 assume “very weak”, r=0.20 to 0.39 
assume “weak”, r=0.40 to 0.59 assume ‘moderate”, r=0.60 to 0.79” assume “strong” and 
r=0.80 to 1.00 assume “very strong”.  As shown in Table 4, the correlation results show 
participative decision-making (r= 0.721, p<0.05) and job autonomy (r =0.716, p< 0.05) are 
more highly correlated with job performance than consultative participation (r=0.571, p< 
0.05). This suggests that participative decision-making, job autonomy and consultative 
participation increase, so do their job performance. And there are variables that have 
statistically significant correlations (p<0.05). This suggests that a statistically significant 
relationship was found between independent and dependent variables. Thus, the results 
indicate a strong correlation between independent and dependent variables positively. 

 
Table 3 Descriptive Statistics and Correlation Matrix  

Variables Mean SD 1 2 3 4 
1. Participative Decision-Making 4.023 0.4292 _       
2. Job Autonomy 4.211 0.4029 .642** _     
3. Consultative Participation 3.909 0.5712 .529** .486** _   
4. Job Performance 4.032 0.4754 .721** .716** .571** _ 

Note. **. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  

Multivariate Analysis  
The data concerning research of independent variables; participative decision-

making, job autonomy, consultative participation, and dependent variable; job performance 
are statistically analyzed by the regression analysis model. The regression analysis was used 
to test the research hypotheses. Table 4 presents all independent variables (participative 
decision-making, job autonomy and consultative participation) that have an overall positive 
correlation with the dependent variable (job performance). The value of R is 0.807 that is 
a very high correlation. In overall, there is statistically significant (p<0.05), and the value of 
R square is 0.652. It indicates that 65.2 % of variance in job performance that can be 
explained by three predictors. Nevertheless, the value of adjusted R square is 0.639 that 
gives a more realistic indication of its predictive power. Therefore, this suggests that 
employee involvement accounts for 63.9 % of the variance in job performance. The high 
adjusted R squared (63.9%) shows that the result ensured a great job in predicting job 
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performance, indicating participative decision making, job autonomy, and consultative 
participation predictive power.  

And the F-value in the ANOVA model revealed a significant main effect for 
variables, F (3, 82) = 51.198, p<0.05 that is shown in Table 4. The p-value associated with 
this F -value is less than 0.05. Therefore, the group of independent variables; participative 
decision-making, job autonomy, and consultative participation can be used to reliably 
predict the dependent variable; job performance. These results indicate that employee 
involvement has an effect on job performance positively and significantly. In the other 
words, the analysis result indicated that participative decision-making, job autonomy, and 
consultative participation had an equal effect on job performance over time. Therefore, 
the ability of each independent variable to predict the dependent variable was addressed 
with the standardized coefficients. 
 Moreover, Table 4 shows the result that is used to determine the factors that are 
intended to contribute more towards the prediction of job performance with the 
standardized coefficients. In these results, that participative decision-making (ß=0.377, 
t=4.191, p<0.05), job autonomy (ß =0.383, t= 4.394, p< 0.05), and consultative participation 
(ß= 0.186, t =2.357, p <0.05) predicted job performance. Thus, to the extent these three 
predictors are making a statistically significant contribution to the prediction of job 
performance with the value of P is less than 0.05, then the larger Beta values are associated 
with the larger t-values. 
Table 4 Results of Regression Analysis 
 Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 

t Sig. B Std. Error Beta  

 

(Constant) -.102 .341   -.300 .765 
Participative decision 
making  

.404 .096 .377 
 

4.191 .000 

Job Autonomy .452 .103 .383  4.394 .000 
Consultative participation .155 .066 .186  2.357 .021 

 R    .807   
 R Square    .652   
 Adjusted R Square    .639   
 F Statistic    51.19  .000 
Note. a. Dependent Variable: Job Performance. P-value is significant at the 0.05 level. 
The results of hypotheses testing are shown in Table 4.  
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H1:  Participative decision-making has a positive effect on job performance among 
academic staff at the Central Institute of Civil Service (Lower Myanmar). 

 
The points mentioned above, Hypothesis 1 predicted the effect of participative 

decision-making on job performance positively. Table 4 shows that this effect is significant; 
for every one standard deviation increase in participative decision-making, there is a 37.7 
(p<0.05) increase in job performance. Thus, Hypothesis 1 is supported. 
H2:  Job autonomy has a positive effect on job performance among academic staff at 
the Central Institute of Civil Service (Lower Myanmar).  

Hypothesis 2 predicted that job autonomy has a positive effect on academic staff’ 
job performance. As presented in Table 4, job autonomy relates to job performance 
significantly and positively. For every one standard deviation increase in job autonomy, 
there is a 38.3 increase in job performance (p<0.05). Hence, Hypothesis 2 is supported. 
H3:  Consultative participation has a positive effect on job performance among academic 

staff at the Central Institute of Civil Service (Lower Myanmar). 
Hypothesis 3 predicted the consultative participation has an effect on job 

performance of academic staff positively. As Table 4 shows that this effect is significant; for 
every one standard deviation increase in consultative participation, there is a 18.6 (p<0.05) 
increase in job performance. Therefore, Hypothesis 3 is supported.  

Discussion of the Results  
The study attempts to investigate whether the involvement of employees has an 

effect on the job performance of academic staff in the Central Institute of Civil Service 
(Lower Myanmar) through staff’ perceptions. According to the regression results, 
participative decision-making positively and significantly predicts job performance with the 
standardized coefficients (ß=0.377, t=4.191, p<0.05). Therefore, Hypothesis 1 predicted that 
participative decision-making has a positive effect on the academic staff’ job performance 
and that is supported with F (3, 82) = 51.198, p<0.05. Hence, H1 was supported and 
accepted.  The result of this hypothesis supports the findings of the previous study regarding 
the effect of participative decision-making on employee job performance (Omobude & 
Igbudu, 2012); Elele & Fields, 2010; Wainaina et al., 2014).  

Job autonomy predicts mostly job performance with the standardized coefficients 
(ß =0.383, t=4.394, p<0.05). Thus, Hypothesis 2 predicted that job autonomy has a positive 
effect on academic staff’ job performance and that is supported with F (3, 82) = 51.198, 
p<0.05. This hypothesis supports the findings of previous study regarding the effect of job 
autonomy on job performance (Langfred, Claus & Moye, 2004; Langfred, 2013). Hence, 
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hypothesis 2 is statistically confirmed, and among them, job autonomy that has the most 
predictive power for employee job performance.  

Consultative participation positively significantly predicts job performance with the 
standardized coefficients (ß=0.186, t=2.357, p<0.05). Hence, Hypothesis 3 predicted that 
consultative participation has a positive effect on job performance of academic staff and 
that is supported with F (3, 82) = 51.198, p<0.05. Also, hypothesis 3 supports that the finding 
of previous study concerning the effect of consultative participation on job performance 
(Mildred, 2016).  

And this study used the multiple linear regression equation: the predicted value of 
Y equals the Y intercept plus the slope multiplied by the value of X. The regression 
equation is, therefore, Y=ß0 + ß1 x1 + ß2 x2 + ß3 x3. When Y is job performance, ß0 is 
constant, ß1, ß2, ß3 are regression coefficient of determination on employee involvement 
practices which are independent variables that consist of participative decision-making, job 
autonomy, and consultative participation, and x1, x2, x3 are independent variables. When 
each beta value is put into the equation; the equation is JP= -0.102 + 0.377PDM + 0.383JA 
+ 0.186CP, whereas; JP is job performance, PDM is participative decision-making, JA is job 
autonomy, and CP is consultative participation. As predicted, participative decision-making, 
job autonomy, and consultative participation are making a significant contribution to the 
prediction of job performance with the standardized coefficients (ß =0.377, ß =0.383, ß 
=0.186, p<0.05). Hence, participative decision making, job autonomy, and consultative 
participation have a positive effect on academic staff’ job performance. Thus, H1, H2, and 
H3 were supported and accepted with F (3, 82) = 51.198, p<0.05.  

And employee involvement (participative decision-making, job autonomy, 
consultative participation) accounts for 63.9 % of the variance in job performance. This 
study revealed that employee involvement has a strong positive effect on academic staff’ 
job performance. The results of these hypotheses support the findings of previous study 
regarding the effect of involvement of employees on job performance (Bhatti et al., 2007; 
Odero & Makori, 2018; Amaha & Ahiauzu, 2013).  

Based upon these findings, job performance depends on the employee involvement 
that is participative decision-making, job autonomy, and consultative participation. The 
effective employee involvement leads to higher job performance. Especially, according to 
the regression analysis, among the independent variables, there is a strongest positive effect 
of the job autonomy on the performance of the job. Overall, analysis results of study 
proved the effect of employee involvement on job performance and supported that the 
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objective of study is to determine the effect of employee involvement on academic staff’ 
job performance at Central Institute of Civil Service (Lower Myanmar). 

Conclusion 
The findings of this study are very useful for human resource policy and practices 

that can be drawn for the purpose of enhancing employee involvement and job 
performance of academic staff who are in Central Institute of Civil Service (Lower Myanmar). 
Obviouslys, there is a strong positive relationship between employee involvement and job 
performance. Moreover, employee involvement has a positive effect on job performance 
of academic staff. Therefore, the organization should enhance employee involvement 
based on the practices of participative decision-making, job autonomy, and consultative 
participation for the improvement of job performance of the staff. 

Recommendations 
Nowadays the environment makes our community face unpredictable changes. 

Many organizations fail to understand the importance of involvement to increase job 
performance. To manage changes, involving employees for the organization had become 
crucial for improving the academic staffs’ job performance. Therefore, the findings of this 
study can support the useful recommendations for policy and practice that can be 
exercised to enhance the effectiveness of employee involvement and job performance for 
the Central Institute of Civil Service (Lower Myanmar). There are three major 
recommendations for the organization. 

First, the regression analysis of study, there is an effect of job autonomy on 
academic staff’ job performance positively. Among them, job autonomy has the most 
predictive power for employee job performance with the score of above 3 in all items. 
These results indicate the agreement of respondents that academic staff need to have 
more autonomy in their job, and they can more create innovative ideas that can support 
job performance. Hence, the organization should more apply the findings of the study for 
the improvement of academic staff’ job performance. Because autonomy leads to greater 
job performance with accountable, and greater sense of team and organizational culture. 
Then, autonomy that is crucial for improving employees and organizational performance. 
Moreover, job autonomy causes the increase in motivation, job satisfaction for academic 
staff so that the academic staff can set their schedules by deciding how their work should 
be done in preparing the power points and using teaching tools for lecturing, designing 
developed and relevant syllabus of academic, taking responsibility for the security of 
examination marks, and creating question format and design. For enhancing job 
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performance, academic staff need to more get the freedom of staff while working their 
assigned duties concerning the processes of academic departments.  

Second, in the correlation analysis, the study found that participative decision-
making has the strongest positive correlation with the performance of jobs. According to 
regression analysis, there is the effect of participative decision-making on job performance 
positively with the score of above 3 in all items that indicate the agreement of respondents 
that academic staff need to have more sharing of power to participate in decision-making 
processes regarding the functions of departments and an organization. Thus, the leaders in 
organization need to enhance employee involvement such as participative decision-making 
that more increases job performance of academic staff. To enhance employee 
involvement, the leaders of the organization should practice the study finding to enhance 
academic staff’ job performance by participating in writing lecture notes, lesson plans, and 
relevant syllabus design, and by involving in reviewing, and revising syllabus and curriculum 
in accord with international standards. Therefore, the leaders should encourage and 
empower academic staff to contribute their opinions or ideas to make the decisions 
concerning the actions of training courses, academic departments, and organization.  

Finally, according to correlations analysis, the factor consultative participation has 
the weakest of the positive relationship with job performance and statistically significant 
correlation. In regression analysis, there is the effect of consultative participation on job 
performance of academic staff positively in the organization. But consultative participation 
has the lowest predictive power for employee job performance because the score of the 
respondents on the questionnaire was under 3 in some items that indicate the 
disagreement of respondents. Therefore, academic staff need to be given more 
opportunities to consult their suggestions and ideas through the meeting, sharing 
information, workshop, presentation, and discussion. Therefore, this is a major 
recommendation for the effect of job performance by consultative participation. In the 
context of poorest predictive power of consultative participation, the leaders should be 
more practice on this study finding to enhance the involvement of academic staff through 
creating the opportunities to present and suggest the matters related to academic subjects, 
consult in making the lesson plan, discuss the curriculum and syllabus design, and share 
information related to tutoring, timetables, examination in the academic departments.  

Therefore, the study results confirm the objective of the study is to support the 
useful recommendations to enhance the effectiveness of employee involvement and job 
performance for Central Institute of Civil Service (Lower Myanmar). 
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Further research 
There are various factors for employee involvement which have an effect on job 

performance. But this study has only focused on the three factors: participative decision 
making, job autonomy, consultative participation. Therefore, future research should be 
taken that covers other factors such as working condition, career path of the employee.  
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Citizens’ Satisfaction on the Service Quality of Driving License: A Case 
Study on the Land Transport Department of the General Department of 
Land Transport, the Ministry of Public Works and Transport, Cambodia. 

Eng Eangmeng* 
Abstract 

The purpose of the study is to assess the level of satisfaction regarding the quality of 
service provided by the LTD of the GDLT, the MPWT, Cambodia. The present study applied the 
SERVQUAL instrument and two principles of good governance (transparency and fairness). The 
proposed conceptual framework is tested on a random sample of citizens who use the driving 
license service at the LTD. The final sample consisted of 320 citizens who used statistical software 
for data analysis. The results show moderate satisfaction on the service quality of the 
performance. So, it means that this does not cause unhappiness but certainly does not bring 
satisfaction. The significant relationships regarding the satisfaction of specific citizens with different 
individual components in terms of their perceptions of the importance of the service quality 
dimension. Therefore, the driving license by type of vehicles and service year appears to be a 
crucial factor in distinguishing satisfaction of all dimensions. Besides, fairness also has an 
educational background. Based on the study results, the LTD must respond to improve the 
service quality toward citizens' concerns by the procedure and system of handling citizens’ 
complaints and address issues in promoting and ensuring customer satisfaction. Second, LTD 
should focus on the quality of the service provider with recruitment, placement, and 
development to ensure that qualified civil servants. Third, the LTD should focus on collaboration 
with CSOs to establish service delivery mechanisms and soft skills so that they reach citizens’ 
needs. Fourth, the LTD should also focus on adequacy and security of the physical facilities, 
therefore, service will run smoothly and gradually citizens’ satisfaction with sufficient facilitation. 
Finally, the LTD should focus on strengthening digital technologies to provide different value to 
different customers, increase accountability, and treat fairly service recipients without 
discrimination. 
Keywords: Citizens’ Satisfaction, Service Quality, Driving license Service, the Land Transport 
Department, SERVQUAL Instrument, Good Governance. 
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Introduction  
In the trend of globalization, service quality of government institutions is crucial to the 

country's competitiveness. The public sector, apart from law enforcement of public authorities, 
must provide quality services in line with the needs of the people. Also, government services 
can be seen as a useful tool used to achieve national development and ensure the efficient 
distribution of equitable growth to the public. 

In December 2004, the Supreme Council of State Reform launched the National 
Program for Public Administration Reform (NPPA), formally adopted by the Council of Ministers 
(Reform, 2004). It has been a milestone for the Royal Government of Cambodia, which 
established the Ministry of Civil Service at the end of 2013 (Institution, 2013) to oversee and 
reform all issues related to public service and public servants. The public sector has 
implemented NPPAR to introduce administrative staff to citizen-oriented service government 
with innovative attitudes and behaviors. Also, as people expect a more honest government, so 
does the expectation of the quality of government office services was rising. This transformation 
process has begun to improve service quality and increase citizens' satisfaction while reducing 
their costs by continually innovating and improving the service quality. Although Cambodia's 
public administration has experienced a series of reforms, it did not adequately meet the needs 
of an emerging country in the context of globalization. In this sense, it is not only Cambodia 
but also many countries that have changed the service system in terms of the relationship 
between administrator and regulator; and the relationship between the service provider and 
the consumer. Instead, people do not have to run their files to dozens of administrative units 
and spend a lot of money and time getting permission, since completing such a document is 
the responsibility of the state, not the responsibility of citizens on behalf of the public. 

Improvements in public services need to be made on the basis and steps to transform 
public services into high quality, low cost, simple, reliable, timely, and responsive to the needs 
and convenience of service users. The path forward is long, there have many pressing needs 
going on, but limited resources. Therefore, prioritizing and categorizing activities must be done 
with great care. Providing services reduce not only poverty but also a mechanism to improve 
institutions. Public institutions must not only be close to the people but do their best to provide 
services to the people quickly, in excellent quality, and transparent manner. Enhancing public 
service will change the attitudes and behaviors of service providers and consumers. 
Subsequently, the government then set the goal of improving service delivery through the 
introduction of the National Program for Sub-National Democratic Development (Cambodia, 
2010), a 10-year working plan of the Royal Government of Cambodia from 2010 to 2019. In the 
process of democratic governance reform at the sub-national administration, it also affects the 
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national institutions' level. These are the purposes of the Royal Government of Cambodia for 
decentralization and deconcentration reform as well as the commitment to implement Organic 
Law for the capital, provinces, municipalities, districts, and communes. It should be noted that 
it is essential to establish effective collaboration between national and sub-national 
administration levels. This process requires citizens to have the opportunity to contribute to 
development by evaluating service providers for better public services that meet the needs of 
citizens. 

Recognizing the constraints of a reliable assessment of the quality of services performed 
by the public sector, it proposes that the SERVQUAL model is the most appropriate tool for 
public administration based on (Wisniewski, 2001) and good governance is considered "effective 
public service, a reliable judiciary, and responsible public administration" (Agere, 2000). Previous 
studies have examined the influence of service quality significantly on customer satisfaction 
using rating scales such as SERVQUAL and the principles of good governance. 

This research aims to identify and examine levels of citizens’ satisfaction and personal 
factors that influence the quality of divining license service. 

Research Problem 
Based on the LTD, the number of driving license cards increased by 62,448 over the 

period from 2015 to 2019, while the total number of registrations increased by 154,968 
cards, according to the (Department, 2019). It appears that the sharp growth of the driving 
licenses will lead to citizens complaining about the quality of driving services in the LTD, 
particularly, transparent services to be accessible and accountable for service providers. 
Those expectations are steadily increasing, so LTD must strive to improve service delivery 
by meeting public expectations. 

These are the things that the paper wants to find out about citizens' satisfaction 
with the quality of driving license service at the LTD by examining the quality of service 
tool (SERVQUAL) in five dimensions as well as two good governance principles (transparency 
and fairness) to measure the expectations and perceptions of service quality models in the 
LTD of GDLT of MPWT, Cambodia. 

Research Questions  

The main research questions are as follows: 

• What is the level of citizens’ satisfaction on service quality of driving license 
at LTD? 

• What are the personal factors influencing citizens’ satisfaction on driving 
license services at the LTD? 
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• What should be the best policy recommendation for improving the quality 
of driving license service at LTD in the present and future? 

Research Objectives  

The research objectives are as follows: 

• To understand the level of citizens’ satisfaction on service quality of 
driving license at the LTD. 

• To find out the personal factors (gender, age, educational background, 
income per month, occupational, driving license by type of vehicles, and 
service year) influence citizens’ satisfaction with the service quality of driving 
license at the LTD. 

• To give policy recommendations for improving the service quality of driving 
license at the LTD. 

Literature Review  
The Concept of Citizens’ satisfaction  

Citizens’ satisfaction can be observed by the human behavior that responds to 
service, so it is challenging to evaluate directly. However, Citizens’ satisfaction can predict 
by the opinion, the genuine feeling, and attitude. Satisfaction involves directly to the 
motivation of human behavior. Maslow explained satisfaction by the knowledge of 
motivation that humans base on behavior assumption of the knowledge about (Maslow, 
2011); first, humans have unlimited demands. If they receive the requirements that they 
need, they will have others to replace them endlessly. Second, the demands that they 
receive cannot motivate them ever again. Only the needs that they do not receive can 
stimulate their behavior. Third, humans have a hierarchy of needs. When the low level of 
demand was responded, they will search for a higher level. 

It is imperative to consider how service can improve satisfaction. Good-quality 
services are determined by citizens’ satisfaction, and many factors cause citizens’ 
satisfaction (Schwab & Cummings, 1970). First, citizens’ satisfaction influences the 
characteristics of executives, the types of services, and staff. It is the reason that before 
providing services, organizations should survey and check what citizens need. This 
information will indicate what the right services are, and the processes and staff for 
responding to the citizens’ expectations. Second, citizens’ satisfaction is a keyword for 
appraising the effectiveness of providing public service. Excellent services that can respond 
to citizens’ expectations will not only cause citizens’ confidence in the government 
organization but also lead to enhance organizational reputation. The quality of public 
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service depends on many factors, such as place, environment, staff, technology, reliability, 
and the trust of the citizens. 

Definition of Service Quality   
The best practice of delivery of public service will come from the trust of citizens 

that believe the public service will give benefit and can help them have good lives. Public 
service is the mission that the governments have for assistance to create higher quality lives 
for citizens (Hoffman, Bateson, Elliott, & Birch, 2006). Thus, public service is like insurance 
from the government that gives social security and safety regarding the basic needs to make 
citizens have stable lives, so the definition of public service will cover all public activities 
of the government that have the objective of supporting the benefits and needs of citizens. 
The process of accessing the service should be simple and not sophisticated to save time, 
should be able to be understood easily, be convenient, and have clear communication. 
The public service should have a good location, courteous service, be reliable, and have 
the proper technology. The public service quality has concentrated on citizens’ demands, 
so the organization needs to understand the composition of citizens’ satisfaction.  

According to (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988), they proposed five dimensions: 
tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. It has begun to emerge from 
assessing the quality of service (SERVQUAL model), to improve service quality. So, the 
SERVQUAL as the most often used approach for measuring service quality has been to 
compare citizens' expectations before a service encounter and their perceptions of the 
actual service delivered as the following: 

Reliability:  To produce reliable, accurate services, efficiency, and the capacity 
to support proper records for various citizens. 

Responsiveness: The character of service providers responds quickly to citizens’ 
needs and provide prompt service. 

Assurance:  The knowledge carried through the service operators to 
demonstrate their trust and reliance on the people. 

Empathy:  To caring and the individualized attention provided to citizens.   

Tangibles:  The items such as the appearance of physical facilities and 
equipment. 
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Parasuraman. Zeithaml. and Berry Study 
Parasuraman, Zeithaml, and Berry (1988) utilized in their study the conceptual 

model of service quality, which they developed in 1985. The model suggests five gaps that 
could occur during the design, production, and delivery of a service. The model developed 
a multiple-item scale (called SERVQUAL) for measuring citizen expectations and 
perceptions. Data were collected from four industries: retail banking, credit cards, appliance 
repair and maintenance, and long-distance telephone. The purpose of the research article 
was to report the reliability and validity of SERVQUAL in measuring citizens' service quality 
expectations and perceptions. Other findings were reported that show that: 

1. There is a significant relationship between the overall quality ratings and the 
differences between citizen expectations and perceptions; 

2. There are meaningful relationships between the total quality ratings and differences 
in citizens' expectations and impressions on the five service quality dimensions (tangibles, 
reliability, responsiveness, assurance, and empathy). 

3. A pattern was found for the relative importance of the five service quality dimensions 
in determining the overall service quality ratings; with reliability, the most critical aspect for all 
four service industries tested and empathy the least important in all four cases.  

A second article by these same three researchers (Parasuraman et al., 1988) reports 
a different finding regarding the relative importance of the five service quality dimensions. 
This result based on using the citizen ratings of the emphasis on all five aspects on a scale 
from 1 to 10, rather than using the expectations/perceptions difference scores generated 
by using SERVQUAL in a regression analysis. However, these results are different from those 
stated in item 3 above: The reliability dimension remained the most critical aspect in all 
four of the service industries tested; however, tangibles emerged as the least crucial 
dimension rather than empathy. 

These latter findings regarding the relative importance of the service quality 
dimensions are also confirmed in their later articles (Zeithaml, Parasuraman, & Berry, 1991). 
Additional results are reported in the study, which states that the expectations/perceptions 
difference scores (from SERVQUAL) are of a smaller degree. Therefore, citizens have had no 
recent service problem with the service providers and are more significant in degree if the 
citizens have had an issue that was not satisfactory.  

Based on their research, they have concluded that there is a significant relationship 
between perceptual gaps and the evaluation of professional services.  
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Good Governance and Service Delivery 
Good governance is the delivery of public service effectively and meets the needs 

and interests of the entire nation (Denhardt & Denhardt, 2000). They also stressed that the 
active public service form of good governance involves the participation of the masses, the 
responsibility for administration, and transparency. The principal was changed from 
controlling and giving services to the citizen. According to (Graham, Plumptre, & Amos, 
2003), the citizen is a part of the public sector that takes responsibility for auditing, making 
suggestions, and public service users. Furthermore, good governance is well-defined the 
method by which states, institutions to serve the interests of the people by meeting the 
five principles: legitimacy and voice: participation and consensus, which means that 
engagement refers to all men and women should have a voice in improving the delivery 
of public service, either directly or indirectly; direction: strategy vision, it implies that the 
public organization leaders have a vision of developing better human knowledge to 
improve the delivery of public services; performance: responsiveness, effectiveness, and 
efficiency, which expresses that to serve citizens by fulfilling the demands that make 
complex procedures more comfortable to understand as well as cost-effective and 
timesaving; accountability: government agencies are accountable and transparent to 
citizens and willingness to show them that service providers do care about their concern 
and respond to citizen’s requirements for information or help; fairness: the rule of law and 
equity, which argues that all groups of citizens have to be treated with equal standards of 
service without discrimination.   

Briefly, good governance integration, environmental change, and new technology 
affect the delivery of public services to enhance efficiency and effectiveness. That is why 
this research concerns good governance to service quality of driving license at LTD for the 
new era. However, the paper has drawn only transparency and fairness principles of good 
governance to measure citizens’ satisfaction with driving license service. 

The E-Government Influence on Quality Service of Driving License  
The new model of providing public service focuses on citizen-centered information and 

can be accessed by all groups of citizens equally. The e-government is not the only function 
as a tool, power, and strategy that forces on effectively, but also very significant in terms of 
quality service of driving license for achieving and improving trust, accountability, and 
transparency (Hwang, Choi, & Myeong, 1999). Based on Minister of MPWT has announced the 
launch of the ICT at the ministry hall (MPWT, 2016). He stressed that ICT makes the citizens 
feel close to the public sector and initiates participation and good relationships, so it can solve 
the problems of the old system and contributes to a new model of driving license service, the 
keys of the administration process for e-government at LTD.  
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The Driving License Office 
The DLO is responsible for operations permit driving license to all drivers can drive 

safely on the road throughout training and testing (Minister, 2016). Citizens can access 
service either at counter service or digital services. For counters service, recipients can 
access service information either person to person or through voice at the front desk to 
provide information, issue forms, and check completed forms before submitting to counter 
clerks have already been checked and in order. With online registration platform features; 
citizens can now apply anywhere and anytime; applicants can pay online through e-
payment or at a microfinance's counter nationally; the service fee will go directly into the 
country’s treasury; the application will be reviewed and approved after applying online; 
upon receiving a ‘green light,’ the citizen can bring along the original document for 
verification to claim the license document(s).  
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The Conclusion of the Concepts to Develop the Conceptual Framework   
 

     Independent variable                       Dependent variable  

  

Figure 1 The Proposed Conceptual Framework 

 
 
 
 
 

Responsiveness 
• Problem-solving 
• Good service delivery 

 

Reliability 
• The promised service 
• The accurate service 

 

Assurance 
• Skills and knowledge of 

employees 
• Trust and confidence of 

Empathy 
• Individualized care 

Tangibles 
• Service providers appearance 
• Equipment 
• Visually facilities 
• Appearing employees 

 

Level of Satisfaction 

Transparency 
• Visual materials appeal & process 
• Online service satisfaction 

Fairness 
• Equality 
• Equity  

Personal Factors  

Gender 

Age 

Educational background 

Income per month 

Occupational 

Driving license by type of Vehicles 

A service year 
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Research Methodology  

Data Collection and Representative Sampling  

This paper utilized two types of data collection, primary and secondary data 
collection. The primary data were gathered randomly to fill out questionnaires from the 
people who came to get the service at the three service counters in any way: the LTD’s 
Driving License Office, Driving License centers in the AEON Mall I, and the AEON Mall II at 
Phnom Penh, Cambodia. These are citizens/individuals’ motorists (private /and business 
drivers). Whereas secondary data were gathered from various data sources, including 
academic journals, research articles, books, Cambodia laws and regulation, the LTD reports, 
and other printed sources. For this study, the researcher received 320 respondents to 
answer the questionnaire with a quantitative methodology to collect the data, and then it 
used tools and statistics to analyze the data to create validity and reliability. 

Statistic Tools   

The researcher analyzed quantitative data by statistical software through descriptive 
statistics, deduction methods, and the independent-samples t-test to analyze satisfaction 
levels with service quality, and the influence of independent and dependent variables, 
whether citizens with different personal factors are different levels of satisfaction. 

Research Tools  

A questionnaire is a tool that reflects on citizens’ satisfaction on the service quality 
of driving license. There are two sections to the inquiry. The first section is about citizens’ 
personal information consists of seven statements. The second section is about the level 
of citizens’ satisfaction consisting of twenty statements, which is a Likert Scale questionnaire 
(1-5) with very low disagree to very high agree for citizens that receive the service of driving 
license in the LTD. 

Research Results 

Descriptive Analysis   
A total of 350 questionnaires were collected by google form randomly selected and 

voice and video calling on messenger to citizens who used driving license service at Phnom 
Penh. Therefore, the response rate is 91%. The 320 questionnaires were used as valid data 
for the study. The incomplete questionnaires were considered negligible because of the 
program shows as missing data. 
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Table 1 Descriptive statistics 

Demographics of the Respondents Frequency Percent 

Gender 
Female 152 47.5 
Male 168 52.5 

Age 
 ≤ 35 years old 174 54.4 
 ≥ 36 years old 146 45.6 

Education 

General Education: 
Grades 1-12 

151 47.2 

Higher Education: 
Bachelor-Ph.D. 

169 52.8 

The Income Per Month 
≤ $1000 172 53.8 
≥ $1001 148 46.3 

Occupational 
Government Officials 159 49.7 
Private Employees 161 50.3 

Driving License by Type 
Vehicles 

Private Car 252 78.8 
Business Car 68 21.3 

Table 1 shows the grouping of respondents' demographic characteristics that the 
research received 320 questionnaires from 168 males and 152 females with 54.4 percent of the 
respondents are less than or equal to 35 years old contributed the highest percentage. 52.8 
percent of the respondents contributed the highest percentage in higher education, while 
general education is 47.2 percent. The respondents of less than or equal to $1000 contributed 
the highest at 53.8 percent. The 50.3 percent of the respondents are private employees 
contributed the highest, while 49.7 percent for government officials. And, private cars 
contributed the highest at 78.8 percent, while 21.3 percent are business cars. 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 Service Year of Respondents 
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Figure 2 shows the amount of data collected for the citizens who received the 
service year from 1998 to 2020 in the study. A higher frequency can be seen at 43 in 2017, 
the second higher at 41 in 2018 and 2020, respectively. The remaining frequencies between 
1998 and 2016 range from 1 to 18. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 Service Year and Driving License by Type 

Figure 3 demonstrates the applications for the online driving license after 2016, with 
79% of the business cars, while only 21% before 2016. On the other hand, 53% of private 
cars before and 47% after 2016. The results reveal that the number of business cars is 
higher than private cars after 2016.  

Analysis of the Level of Citizens’ Satisfaction on Service Quality 

The citizens' satisfaction that used driving license service at the LTD answered the 
service quality questions, the results of which are shown in the table below: 

Table 2 Mean of Citizens’ satisfaction’s Opinions about Service Quality 
 

Items Mean SD 
Reliability 3.31 1.00 
Responsiveness 3.24 0.94 
Assurance 3.27 0.84 
Empathy 3.24 0.99 
Tangibles 3.19 0.93 
Transparency 3.30 0.95 
Fairness 3.26 0.86 
Total 3.26 0.77 
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 Table 2 indicated that citizens’ satisfaction with service quality ranged size from 3.19 
to 3.31. The first dimension (reliability) is the larger scale with 3.31, while the fifth dimension 
(tangibles) was the lowest scale, which is 3.19. Moreover, the overall service quality of the 
driving license scale is 3.26. Hence, the result demonstrated that citizens have a medium 
satisfying level with the quality of driving license service. 

Analysis of the Personal Factors’ Views of the Influencing on the Service Quality 

To examine whether there is a significant relationship between the citizens' 
satisfaction with different individual elements and their perceived importance of seven 
dimensions of service quality. 
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Table 3 The Service Quality based on Personal Factors 

Items Gender Age Education 
Income Per 

Month 
Occupationa

l 

Driving License 
by Type of 
Vehicles 

Service Year 

 t p-value t p-value t p-value t 
p-

value 
t 

p-
value 

t p-value t p-value 

Reliability -.419 .675 -.179 .858 -.943 .346 .616 .538 .007 .995 -5.33 .000*** -13.69 .000*** 

Mean 3.29 3.33 3.30 3.32 3.25 3.36 3.34 3.27 3.31 3.31 3.18 3.78 2.65 3.88 
Responsiveness .294 .769 .169 .866 .882 .378 -.492 .623 .527 .599 -6.16 .000*** -15.27 .000*** 
Mean 3.26 3.23 3.25 3.24 3.29 3.20 3.22 3.27 3.27 3.22 3.11 3.75 2.59 3.81 
Assurance 0.04 0.97 1.38 0.17 0.77 0.44 -0.61 0.54 0.09 0.93 -6.00 .000*** -17.22 .000*** 
Mean 3.27 3.27 3.33 3.20 3.31 3.24 3.24 3.30 3.28 3.27 3.15 3.71 2.64 3.81 
Empathy 0.62 0.54 1.09 0.28 0.87 0.38 0.92 0.36 -0.59 0.55 -5.25 .000*** -14.81 .000*** 
Mean 3.28 3.21 3.30 3.18 3.29 3.20 3.29 3.19 3.21 3.28 3.12 3.70 2.56 3.83 
Tangibles 0.99 0.32 0.96 0.34 -0.03 0.98 0.85 0.40 -0.18 0.86 -6.04 .000*** -14.73 .000*** 
Mean 3.25 3.14 3.24 3.14 3.19 3.20 3.23 3.15 3.18 3.20 3.06 3.69 2.56 3.74 
Transparency 0.54 0.59 0.51 0.61 0.41 0.68 0.31 0.76 -0.26 0.80 -7.41 .000*** -15.44 .000*** 
Mean 3.33 3.27 3.32 3.27 3.32 3.28 3.31 3.28 3.28 3.31 3.13 3.92 2.63 3.87 
Fairness 1.99 0.05 0.42 0.67 2.07 0.04*** 0.44 0.66 -0.68 0.50 -7.31 .000*** -15.04 .000*** 
Mean 3.36 3.17 3.28 3.24 3.36 3.16 3.28 3.23 3.22 3.29 3.11 3.81 2.66 3.77 
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The table 3 shows that rejected on the null hypothesis of reliability, responsiveness, 
assurance, empathy, tangibles, and transparency based on driving license by type of 
vehicles, and service year, demonstrating that there were differences; however, accepted 
based on gender, age, educational background, income per month, occupational, 
demonstrating that there were no differences. And, the null hypothesis of fairness is 
rejected based on educational background, driving license by type of vehicles, and service 
year, demonstrating that there were differences; yet, accepted based on gender, age, 
income per month, occupational, demonstrating that there were no differences. Therefore, 
the mean of these seven dimensions based on driving license by type of vehicles shows 
that citizens who have held the business driving license card have given more satisfaction 
than the private driving license card; and education illustrates that citizens who receive 
service after 2016 have given more satisfaction than the citizens who receive service before 
2016. Besides, fairness based on the educational background demonstrates that citizens of 
the grade 1-12 have given more satisfaction than citizens of bachelor and Ph.D.  

Conclusion 
The LTD would gain great insight and practical value generated by the result of the 

studies. This research would get additional knowledge, which may stimulate greater interest in 
this field of study. The present study does help establish that citizens agree on the relative 
importance of the seven dimensions; there are significant differences between them in the 
strength of feeling concerning the significance of some quality dimensions. The existence of 
these differences may affect customers' perceptions of service quality. Therefore, the LTD 
needs to understand these dissimilarities so that they would be better able to tailor their service 
accordingly in their effort to uplift their service quality. 

The objective of the study is to recognize citizens’ satisfaction with the service quality 
of driving license at the LTD, to find out the personal factors influence citizens’ satisfaction with 
the service quality of driving license at the LTD, and to give policy recommendations for 
improving the service quality of driving license at the LTD. To address this study, the statistical 
tools used to evaluate data, in which the results show that there was medium satisfied with 
the performance of service providers in the eyes of citizens. It may be an indication that there 
is a gap between what service providers’ knowledge and skill to the practical tasks of providing 
service to citizens. Also, deficient facilitation in the service area could cause in the medium 
satisfaction level of citizens. The findings also indicate that there are differences among citizens 
with different personal information regarding their views on the importance of different 
functions of service quality, their perceptions of service quality levels, and their mood about 
general service quality. With the statistical analysis supports, there is seven-dimensional service 
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quality that only focused on two factors that the null hypothesis rejected, with the driving 
license by type of vehicles and service year. Consequently, citizens who hold business driving 
licenses are more satisfied than private driving licenses, and citizens who got service years 
before 2016 are less satisfied than service year after 2016. Besides, the fairness dimension also 
rejected the null hypothesis of educational background, which mean that citizens of the grade 
1 - 12 are more satisfied than the citizens of bachelor - Ph.D. degrees. Therefore, it appears that 
citizens with higher education have strongly demanded improvement, especially the provision 
of service on fair treatment and discrimination. Also, since 2016, the LTD has been running 
applications for online service, citizens are interested in driving license service. It suggests that 
the LTD needs to be sensitive to the ICT system to address service quality issues among 
multicultural citizens. It is critical to remind that the reputation of public organizations is highly 
dependent on citizens' perceptions and expectations. As a result, the LTD should develop the 
policy to better citizens’ satisfaction with the following approaches:   

1. Advance reliability with driving license service by establishing an office front 
complaint by utilizing several channels (communication center, website, 
post, and fax) to address citizen anxieties and to build citizens' trust. The 
system will be trustworthy sources of information for public administrations 
on service quality that service users are seeking explicit correction. 

2. Construct quality assurance to the recipient through the quality of service 
providers. To ensure quality service, qualified civil servants should be 
developed, hired, and staffed based on their skills and experience. On the 
other hand, assessing their current capacity needs, it is critical to developing 
human resources in a specific career and implement the mechanism 
effectively. So, it essential for building assurance to citizens.   

3. Advancing empathy through co-creation with CSOs. To address citizens’ 
needs is not only employees’ technical skills or knowhow but also improve 
their attitude and human relation skills in all levels and positions. Therefore, 
collaboration is needed to develop service delivery mechanisms, and soft 
skills to service providers so that they can reach citizen’s demand, problems-
solving quickly, and efficiently.  

4. Extension and maintenance tangibles focus on appropriateness and security, 
facility updates, and facility management. The driving license service will run 
smoothly and gradually citizens’ satisfaction when there are sufficient 
facilities in the office. Therefore, a plan to update or expand the physical 
space is necessary. 

5. Promote more excellent responsiveness, transparency, and fairness in 
service delivery. The LTD must create an enabling environment for citizens 
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and stakeholder participation to understand service delivery procedures 
through monitoring to demand improvement in service quality based on 
good governance principles. Moreover, strengthening e-government, it can 
improve the responsiveness of current service, increase accountability, and 
treat fairly service recipients without discrimination if appropriately 
implemented. The result could be a more accurate and efficient delivery of 
service, reduce administrative costs and time-consuming on repetitive tasks 
for service, facilitate excellent transparency in the administration of 
government, and allow great access to service due to around the clock 
availability of the internet.  
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How Can Fishery SMEs of Myanmar Reach The Global Market Through Their 
Competitiveness? 

Le Le Hninn 
Abstract 

The entrepreneur behaviours and strategic management were explained analytically 
through the resource-based approach. In view of its significant importance, the intent of 
this research is to distinguish the competitiveness developed by entrepreneurial export 
companies which pursue the global market. Four fishery companies in the Yangon Division, 
the middle part of lower Myanmar, were nominated to carry out the multiple case study. 
Nine interviews were conducted and analyzed by documentation, and collection of 
references and bibliographic contents. The ATLAS.ti tool was practised performing 
qualitative analysis of data. The results differentiate the resources knowledge, brand, 
relationships, liquidity, quality, production, and team. The resources are thus illustrated in 
the form of intangible and tangible, and it underlines the significance of competitiveness to 
reach the global market by SMEs entrepreneurs.  

Keywords: competitiveness, SMEs, export promotion, Resource-based view, entrepreneurs, 
resources 
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Introduction 
Myanmar engages with great momentum to change political, social and economic 

sectors in line with today’s fast-changing environment and to foster private-sector growth. 
The country's business environment is constantly evolving, as well as every transition is 
even significantly faster than the current situation. With the government positioning the 
export sector as the key driver for the country's economy, the Government is upgrading its 
capabilities and equipment to improve the export products’ quality. 

As the fishery business is one of the most globalized food industries, Myanmar 
exports fish, prawns, and other aquaculture products to more than 40 countries including 
the European Union. The fishery sector is the top prioritized categories of the National 
Export Strategy as well. Regards to Myanmar Fisheries Federation, fisheries exports 
amounted to USD 712.7 million in 2018, with China being Myanmar's largest importer of 
fishery products, particularly in marine fisheries. 

In a bid to be more competitive internationally, the government settled plans and 
strategies fisheries sector to meet international standard requirements. This would put the 
country on par with other members of the ASEAN that has adopted international fishing 
standards, and also guarantee the protection and competitiveness of products on the 
international market, and particularly in the European Union. However, it revealed an 
essential issue we should consider for Myanmar exporters whether firms have business 
strategies in place to intensify exports. Of more than 162,000 ha of aquaculture farms in 
Myanmar, only about 20 factories and workshops are qualified to export to the EU, and as 
an international standard, only eight companies have been recognized all over the country. 

In the fishery sector, almost all firms and enterprises are locally owned and classified 
in Small and Medium-sized Enterprises (SMEs). Irregardless of the national existing strategies 
and legislative initiatives for fishery sector to advance the competitiveness, the government 
needs to be more innovative and efficient business infrastructure overcoming and 
enhancing the productivity and capability of SMEs' challenges, issues, constraints, and 
competitiveness.  

In an increasingly market-driven economy brought about by a rapid shift in 
preferences and market demand, in particular, in terms of fishery products quality and 
safety concerns, levels of development and industrial capacities need to be applied with 
the liberalized trade regime as well. SMEs in Myanmar fishery sector has great potential but 
still needs to be realized. When compared to its neighbouring countries, the fishery sector 
in Myanmar is largely incompetent in the global market. 

Given the plans and policies of the government, it is evident that the blockades 
preventing the competitiveness of the fishery companies in the market remain. The existing 
companies, registered as fishery SMEs, tackle challenges in taking a strategic orientation. 
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This is necessary to understand both organizational characteristics and internal forces to 
achieve greater performance.  

In that context, this research purposes to provide for this gap, and to contribute to 
academic perception by highlighting the role of competitiveness. The study was designed 
to distinguish competitive resources exploited by entrepreneurial export companies, 
particularly the Myanmar fishery sector.   

To accomplish this goal, a qualitative method was taken to analyze five companies 
located in the Yangon Division, that exports fishery products to global markets. Interviews 
were performed with managers and executives of the departments of Sales and Marketing, 
HR and Production, including reviewing reports, literature and secondary data.  

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 completes with conclusion and recommendation. 

Literature Review 
To better understand SMEs competitiveness of Myanmar Exporters, the research on various 

studies of the current socio-economic conditions of Myanmar, including its policy, rules and 
regulations for the SME sector, as well as the role of the fishery sector and its contribution to 
the economy of the country, has been reviewed. The study focuses mainly on the Myanmar 
fishery sector. 

In the 1960s, in terms of funding and raw materials supply, the government has given 
certain incentives for SMEs and, as a result, SMEs have made significant improvements. SMEs, 
however, were subordinated to state-owned companies and cooperative companies. Tin 
Maung (2007) reported that Myanmar SMEs, comprising 99 per cent of the manufacturing 
sectors and 90 per cent of the industrial sectors, are outperforming much of its economic 
activity. 

SMEs are defined differently in different countries, however, the interpretation in the 
context of Myanmar becomes more subtle and complex focusing only on SMEs manufacturers. 
In 2014, “small enterprises” are identified by the SMEs Development Bill (SME Bill), with 
investments between K50-500 million, and employees between 30-300. “Medium-size” firms 
are defined as having a portfolio of between K50 and K1 billion and employees between 60 
and 600. The government enacts the Development of SMEs Law in 2015.  

Apart from state-owned companies, most of the manufacturing sector is made up of 
SMEs and so more than 90 per cent of all enterprises in Myanmar are identified as SMEs. To 
the same extent, 99.4 per cent of Myanmar businesses are now roughly characterized as SMEs, 
and there are reportedly a total of 50,694 SMEs nationwide (Charltons, 2018).*  

 
* Charltons, leading boutique corporate finance lawyers, established a Myanmar presence in 2012 
advising international and local companies in Myanmar. 
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SMEs can contribute to three components: boosting exports, creating purchasing power 
to boost the middle class and alleviating poverty. For further reform of the trade sector and 
strengthening regional and international cooperation and strategical linkages to a more efficient 
and effective climate for trade and investment, trade facilitation plays a critical role in 
supporting a more inclusive and connected Myanmar. The government pursues a range of 
policies to facilitate trade and to diversify its exports.  

To align with the MSDP, the National Export Strategy (NES) 2020-2025 has also been 
introduced in March 2015 to boost the country's sustainable development through export 
promotion, with the help of DFID’s funding and ITC’s technical assistance. The Ministry of 
Commerce is a leading ministry to implement NES’s strategies and PoAs. 

The NES is a strategy to improve productivity and demand in seven priority sectors of 
the NES: Rice, Beans, Pulses and Oilseeds, Fisheries, Textiles and Garments, Forestry Products, 
Rubber, and Tourism. The NES addresses marketplace constraints through NES priority cross-
sectoral functions for the private sector to engage entirely in this progression; Trade Facilitation 
and Logistics; Quality Management; Access to Finance as well as Trade Information Promotion. 

 
Table 1 Selected Priorities Sectors based on their contribution to the sustainable  

   economic growth. 

NES priority sectors Trade potential Socio-economic impact 
Product sectors 
Bean, Pulses and Oilseeds High High 
Rubber High High 
Rice Medium High 
Fishery products Medium High 
Textile and garment Medium High 
Forestry product Medium Medium 
Service sectors 
Tourism Medium High 

Source: National Export Strategy 
 

Myanmar Fishery Sector  
The leading sectors in NES are Rice, Beans, Pulses and Oilseeds, Rubber and Fishery 

products. The fishery sector is said to have considerable significance for the socio-economic 
welfare and national food security, as an important protein source for the national diet that 
supports an estimated 3.5 million jobs nationwide. 

Myanmar's private sector contribution was made by business entrepreneurs out 
there who can operate their business as necessary by government rules and regulations. 
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With regard to this point, Myanmar's social, political and economic trends have changed 
dramatically and fundamentally different ever since 1988. 

With the second phase of a five-year short-term plan from the fiscal year of 2016-
2017 to 2020-2021, the Myanmar fishery sector targeted to maximize 1.3 per cent of average 
gross output value (GOV). Total fish production was 5.87 million metric tons for the fiscal 
year of 2017-2018. In this time, freshwater fish were produced by 2.72 million metric tons 
(46 per cent of total fish production) and by 3.15 million metric tons (54 per cent of the 
total fish production) of the country.  

The fisheries share, which is between 8 and 10 per cent of GDP (DOF 2017), is 
reported to be substantial. According to World Development Indicators, this estimate can 
neither, though, be considered credible, since total agricultural GDP (including fisheries) of 
the country accounted for only 24.56 per cent of national GDP (World Bank 2018) whilst 
Fisheries GDP is 3.5 per cent and still below the substantial share in the national economy. 

Despite the relative success of Myanmar’s fisheries sector, export growth for the 
sector between 2008 and 2012 has been flat. While crustacean exports have raised at an 
annual rate of 6 per cent in line with the global market, fish exports have declined across 
all product categories. Although enterprises have been able to achieve attractive export 
growth, difficulties in maintaining stable export relationships threaten the realization of the 
sector’s full potential. Less than 60 per cent of export relationships in the sector last 
beyond the first year; less than 40 per cent survive until the second year; less than 20 per 
cent survive until the fifth year, and less than 10 per cent survive by year ten. Sustainable 
export development will require that enterprises improve their ability to maintain stable 
relationships with foreign buyers with explicit export competitiveness. 

In Myanmar, currently, there are over 120 cold-storage plants, including 23 
permitted to export fish with regards to the Fisheries Department. In 2018, only about 20 
factories and workshops are eligible for export to the EU and only eight companies have 
been recognized as an international standard throughout the country. The following table 
shows some government-approved companies to export the EU market.  

International Entrepreneurship 
Existing exporter companies in the fishery sector face challenges which require their 

front-runners to organize themselves strategically. This incident lets us consider the 
organizational characteristics and the internal influences required for better performance than 
local and international competitors.  

The complemented competitive advantage with particular competitive resources 
underpins the correct internationalization climate (Oviatt & McDougall, 1994). Not only must, 
therefore, resources are immobile and heterogeneous, but they must also be inimitable, rare, 
irreplaceable and irreplaceable. Furthermore, the company must be crafted to pursue those 
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resources and thereby develop the VRIO model (Barney, 2002). VRIO is a tool for strategic 
analysis which helps organizations recognize and preserve the resources and capabilities that 
offer them sustained competitiveness over the long-term. In this relation, the categories of 
resources are physical, financial, organizational and human assets. Those capabilities of the 
company are viewed as internal attributes that enable resources to be coordinated and 
exploited, while skills to implement the strategies is supported (Barney 2002). 

The paper is intended to disclose the resources that offer comparative advantages for 
export companies while considering such factors mentioned in the literature. High expectations 
for quality products, demanding customer service and a precise quantity determine what 
international buyers are. The acquisition of tangible and intangible assets proves to be a crucial 
attribute of skill in this particular business sector, desperately demanding attention and 
expertise of its leaders. 

In the key line to approach the process of internationalization, Kovacs (2009) revealed 
that the theoretical interpretation of resource-based views RBV was explicitly or implicitly 
addressed. Since 1959, companies need competitive resources to deal with external forces and 
maintain their necessary rate of growth (Penrose, 2006). The economic benefits of their growth 
have also been described as opportunities for company consolidation. 

In the context of IE, the competitive resources are important and the role of the 
entrepreneurship in its development is of paramount importance. The scarcity of competitive 
resources could disrupt negotiations with foreign buyers (Keupp & Gassmann, 2009).  

Table 2 Significant competitive resources that ultimately led to Internationalization in the  
  context of Entrepreneur 

Description 
Competitive 
Resources 

Authors 

Intangible 
 

Leadership  Dhanaraj & Beamish (2003) 
Knowledge and 
information 

Sharma & Erramilli (2004); Ferreira et al. (2010); 
Oviatt & McDougall (2005) 

Creativity and 
innovation  

Zahra & George (2002); Dimitratos & Plakoyiannaki 
(2003) 

Experience Dhanaraj & Beamish (2003); Schweizer et al. (2010); 
Johanson & Vahlne (1977, 2009); Andersen (1993) 

Commitment Andersen (1993); Johanson & Vahlne (1977) 
Responsiveness  Bartlett & Ghoshal (1987); Vernon (1966) 
Relationship 
networks 

Porter (1999); Dimitratos & Plakoyiannaki (2003); 
Johanson & Vahlne (2009); Ferreira et al. (2010); 
Schweizer et al. (2010) 
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Tangible 
 

Location Vernon (1966); Lam & White (1999) 
Financial 
incentives 

Vernon (1966); Porter (1999); Dunning (1988); Root 
(1994) 

Financial 
resources 

Vernon (1966); Johanson & Vahlne (1977) 

Human 
Resources 

Porter (1999); Lam & White (1999); Andersen (1993) 

Physical 
structure 

Sharma & Erramilli (2004); Johanson & Vahlne (1977) 

In the assessment of international entrepreneurship literature reflecting the objectives 
of this lecture, Table 2.5 shows the most important competitive resources. Essential, intangible 
resources, such as innovation and creativity, knowledge, experience, leadership, commitment, 
responsiveness, and social networking, were identified in a bibliographic reference analysis. 
Besides, Table 2.5 shows that most of the assets of internationalized companies come in the 
form of intangible resources. 

A tangible resource pool is comprised of location, physical infrastructure, government 
fiscal incentives, human resources, and financial resources. By their nature, these advantages 
play a part in sales, production, trade, and transfer (Sharma & Erramilli, 2004). 

Bartlett & Ghoshal (1987) revealed that the strategic capability of the entrepreneur lies 
in the use and transfer of resources. Relationships with suppliers (Dunning, 1988; Johanson & 
Vahlne, 2009) and resource allocation in the international market (Johanson & Vahlne 1977; 
Vernon, 1966), by asset control, generate better profits and low costs in different countries’ 
transaction (Dunning, 1988).  

The ability of resources to achieve competitiveness, and the same definition was given 
by Mtigwe (2006) that resource advantage contributes to the international Entrepreneurship as 
a criterion.  

Methodology 
The study engages a qualitative research approach, which is appropriate for understanding 

participants’ relationships with specific phenomena, particularly where the situation under 
investigation is little known (Yin, 2010). Ultimately, the goal of the study is to produce 
recommendations on how to develop the apposite competitive resources to enhance 
Myanmar SMEs competitiveness, particularly for fishery exporters. 

This research explored the competitiveness in International Entrepreneurship in Fishery 
SMEs Exporters. The researchers' interaction with the participants was a dialogue where both 
expressed common perspectives and discussed multiple truth (Matsumoto, 1996; Olson, 1996). 
The research purposes to understand the current status quo for SMEs Fishery Exporters and to 
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consider their competitive resources. The platform ATLAS.ti was used to help qualitative data 
processing.  

The sampling strategy in this study kept on the criteria of Miles and Huberman as 
explained by Curtis et al. (2000). The criteria stated that to accomplish the commitment of the 
study, the sample should produce relevant and rich information for the research question. This 
study employed purposive, criterion sampling. This means that the selected individuals should 
share certain attributes that make them suitable subjects for the study (Given, 2008). Those 
individuals are requested to contribute in the study to achieve the research objectives, and to 
maintain the credibility of information (Given, 2008; Creswell, 2007). This method of sampling 
was chosen because the intention of the research was to comprehend the existing position of 
SMEs exporters faces challenges in terms of how the global market is acquired through their 
competitiveness. The sample also needed to be representative of the target population to 
provide reliable information, which is descriptive and transferable to other settings.   

Follow to Merriam and Stake, comparison studies were conducted in this research 
between companies and are entitled as 'cross-case analysis.’ An in-depth analysis (Merriam, 
1998) is used for the case study, which involves different levels of filtering (Merriam, 1998). Four 
different levels, namely the Region, the Economic Sector, Companies, and Individuals, were 
deliberately adopted for the research. 

Into the first step, the Yangon Division was considered for the reason that: (i) it is an 
idiosyncratic place that can have intellectual perceptions; (ii) the largest metropolitan urban 
area centre with four districts and 45 townships — a site lack of social science / technical 
resources and analytical development in terms of an export promotion; (iii) such study falls 
into the category of a research group that has made efforts to examine the economy of the 
country; and (iv) owing to the commitment of the researchers to develop that region. 

The significance of exporting culture, as Myanmar exports from this region, introduced 
in the second step. Yangon is indeed the country's trade and logistical central hub for foreign 
investment and international trade, reportedly the political capital until 2005. Compared to 
other States and Divisions, it has high-ranking trade facilities and trade-related services for the 
manufacturing sector. In the Yangon Division, the ports and harbours promote almost all the 
international shipping cargo and container trade. Enabled the development of 23 industrial 
zones, and yet most of the production facilities of the country are located in the Yangon Region. 
However, there is a scarcity of one-stop services and sufficient facilities, infrastructural facilities 
and management practices in industrial zones, companies somehow perceive it as an 
advantage whether they want to export or reap the benefits from cheaper labour for export-
oriented production in these zones. 

By Eisenhardt (1989), to construct hypotheses in the third step, several case studies 
have considered a number of fishery companies to be chosen. Four companies were configured 
reflecting the background of Yangon's export industry. These companies are listed leading ones 
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in the list of 23 certified by the EU and approved by the government among Myanmar's largely 
untapped fisheries sector. 

Since of seamlessly available details, individuals and incidents have been chosen on 
the basis of convenience criteria (Merriam, 1998 ) .  The following criteria were taken into 
consideration when choosing companies:  (a) be in the industrial zone setting with better 
transportation linkages to the port; (b) have management headquarters; (c) being in the list of 
Exporters of Myanmar approved by the EU; (d) be considered a certified export company by 
EU in terms of high food quality standards and (e) have study-relevant information available. 

Touch on Taylor and Bogdan’s reveal, different approaches for collecting data, including 
literature review, semi-structured interviews, and document interpretation, were used in this 
qualitative study with emphasis in the nature of the phenomena. 

The prospective participants were not limited in terms of their positions as executives, 
general managers, functional managers and front-line managers and their level of management 
being responsible for low-level, middle-level, or top-level management. Though, they were 
obliged to be responsible for giving the certain export context of their company and 
experiencing export market and internalization more than three years.  
In accordance with the prime goal of this research process, in-depth semi-structured face-to-
face interviews were carried out in the Yangon Division in particular, using open-ended 
questions. Each interview was scheduled to last approximately one hour. Participants were 
provided with options, such as face-to-face interviews and locations of their choice. The 
location options were: 1) the office, 2) production site, 3) meeting room, 4) factory or 5) Head 
office of the company. The optimal setting was considered to be the participant’s working place 
to help maintain comfort in a convenient and private setting. 

During the interview stage, the participants deny having audio records, and the 
researcher simply let it be recorded on paper with a pen. Interviews were reaped on two bases; 
noted and transcribed with an average of 40 minutes per respondent. The data was analyzed 
exploratorily following the first primary data collection (1st stage), thereby finding few 
inconsistencies and contradictions, therefore follow-up interviews were sometimes required 
during analysis to clarify information. These were undertaken by phone. 

This method of research is also suitable for documentation analysis. The secondary 
data — printed and digital — were therefore collected from government websites, institutional 
websites and company websites surveyed. The research contains dissertations, research papers 
and publications related to the focus of this study. 

 

Thematic Analysis Procedure 
After the data was transcribed, the analysis process began. The framework used was 

an inductive thematic analysis: the raw data collected was used to create themes and 
connect the relationships between the themes with the findings, allowing flexibility in the 
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management of the information (Thomas, 2006; Braun & Clarke, 2006). The next step used 
a semantic approach, which focused on explicit meaning and its preservation (Braun & 
Clarke, 2006).  

The study notes and interviews were drafted into a Microsoft Word file format in 
the digital field diary. Content analysis was introduced (Bardin, 2011) for attempting to 
recognize the links, existing codes and categories in the interview transcripts. In this step of 
the analysis, the ATLAS.ti program was practised, and a parallel research process took place 
with data collection for qualitative analyses essential (Taylor & Bogdan, 1984).  

Strength and Limitations of the Study 
As the context of the study was Myanmar but the researcher was studying in Bangkok, 

Thailand, she had to request permission to fly back to Yangon from the NIDA Institute, the TICA 
Agency and the Embassy of Myanmar, Bangkok.  Due to time constraints of the study, the 
interview process for data collection was completed within three weeks provided by the relevant 
institutes. Besides, the preliminary enquiries resulted in a low response rate and a low allocation 
of resources from SME-related associations and departments in Myanmar that prevented the 
study from covering all of the top companies in the Yangon Division, with the result that the 
study focuses only on four companies. More than ten companies in the Yangon Division have 
been invited to support this study. 

Without representation from other top fishery SMEs which exports to the global market, 
the perspectives, and standpoints regard to competitiveness in international entrepreneurship of 
Myanmar was not well represented in this study. The findings of this paper might be improperly 
applied to the broader category of SMEs exporters using their strategic leverage to meet the target 
market globally. 

As a purposive sampling, this study mainly relied on the outlined list of EU-approved 
fishery export companies, stated by the Department of Fisheries and the National Export Strategy, 
in choosing and recommending the participants, which was based on the inclusion criteria 
provided by the researcher.  

Each company was required to engage in the interview session as they provide the 
participants from three different departments: Sales and Marketing, HR Department, and the 
Production Department. However, some companies do not have a specific HR or Marketing 
session, besides, more than one departmental head has been taken by the Executive Officer or 
Managing Director. They participated in the interview session and it reveals that the perspective 
of three different departments was not insightful enough as we anticipated.  

Although this study acknowledges the standpoints of fishery sector of Myanmar, it did 
not discuss, nor analyze, the SMEs in other sectors. The participants’ interaction with the 
international context of entrepreneurship shapes their competitiveness towards higher 
production and towards the global market. Nevertheless, this study contributes to preliminary 
relevant findings in understanding the competitiveness of entrepreneurial SMEs concerning 
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exports, particularly in the Myanmar fishery sector. This study also complements existing research 
into SME exporter companies from other sectors with competitiveness as an under-represented 
population. Hopefully, the information resulting from this study could lead to further research to 
provide evidence for SMEs development, SMEs policy and government provisions, export 
promotion, and policymakers in providing accommodative regulations and services. 

Results  
Individual Assessment of companies 

Affording over 16 years of experience, Shwe Yamone (SY) has increased exports by 
providing the best quality products and increasing the range of products, improved 
effectiveness, and customer satisfaction. The founders of the company showed their ability 
to develop international competitiveness to enable international expansion. Figure 1 shows 
the characteristics most highlighted by the research paper, such as: relationships, quality, 
liquidity, team (and marketing), knowledge (and foreign language), production, and branding. 
The intangible assets – quality, foreign language, knowledge, relationship, and brand – make 
more significant contributions to tangible ones, a reality favoured by a competitive 
advantage (Barney, 1991 and 2002). 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Figure 1 Resources of Shwe Yamone 

 
The General Food Technology Industry Co., Ltd. is a born-global export company with 

its initial export expertise from its first year of operation. By supplying the local market, it 
exported indirectly until its seventh year through a partnership with others and later became 
independent in its eighth year of existence. The key business of the company is to emphasis 
on value-added seafood prawn processing and its market position is the Suppliers of Raw Prawn 
and value-added Production in the international market. 
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Apart from being a vivid marketing mentor, the General Food Technology is 
knowledgeable and skilled to develop resources, such as associations, production, knowledge, 
foreign language, brands, liquidity, team, and relationships as illustrated in Figure 2. 

Almost all of the attributes outlined in interviews at the General Food Technology 
company – relationships, association, branding, knowledge, foreign language, and quality, as 
said by Oviatt & McDougall (1994) – are intangible and trigger the development of competitive 
advantages, comparable to the outcomes observed for the Shwe Yamone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 Resources of General Food Technology 

Ocean Pacific was fully prepared to establish a joint venture and intend to 
collaborate with other firms to be a corporation and to be an entrepreneur on the export 
market. Ocean Pacific is a perfect demonstration of efficiency in terms of competitiveness. 
The founding company entered in Hong Kong market with limited organizational resources 
and initiated a business plan of farm cooperatives that became one of the biggest 
innovations in the region and then a company founder after acquiring the business, 
extending it and turning out to be a medium-sized entrepreneurial business. This is achieved 
by branding, knowledge, quality, team, relationships, and production (Figure 3). The 
intangible resources ended up getting particular consideration from the owner, while the 
two companies had previously been identified. 

Certain resources make it easier to enter the targeted country of potential consumer 
and fulfil the requirements of international clients (Dhanaraj, 2003; Erramilli, 2004). For the 
entrepreneurial founder, with the knowledge and experience to properly develop and 
maintain those resources, it is more likely to bring the company into the international 
market at an early stage (Oviatt & McDougall 1994). 
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Figure 3 Resources of Ocean Pacific 

Among the four companies analyzed, the youngest and perhaps most competitive 
family business is Boat and Bait (Barney, 2002). The farm where it is established was bought 
in 2004 to supply local fish and prawn market – the only product has grown since its 
inception. Regardless of being the smallest among the four selected companies, this study 
adheres to researching the Boat and Bait food processing unit that is known to be one of 
the region's largest and most prosperous exporters. Seeing Boat and Bait as a segment of a 
multinational business, it already put up a set of resources in the fishery sector.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 Resources of Boat & Bait 
 

Rennie (1993) said that a global-born business unit could reach the international 
market quickly, even if it is not its primary purpose to grow the international market. To 
order to strengthen the members, however, the existing features were developed and 
strengthened. In order to be strengthened, however, the leaders adopted new attributes 
and improved them. As seen in Figure 4, the acquired resources are liquidity, brand, 
knowledge, production, quality, relationships, foreign language, and team are that were 
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highly emphasized in entrepreneurial activities. As a result, intangible resources were given 
more emphasis by the leaders in line with the companies previously studied which 
improved opportunities to gain competitive advantages. Other results are reliable with 
Oviatt & McDougall (1994) and Barney (2002), as well.  

Analysis of cross-case 
Brand, team, knowledge, quality, liquidity, relationships and production are the 

acquired resources by the entrepreneurial business of Shwe Yamone (SY), Golden Food 
Technology (GF), Ocean Pacific (OP) and Boat&Bait (BB) during the internationalization 
process as shown in Table 3.  

In this context, all companies have these resources in common. It is evident that 
potential sources of differentiation (Barney, 2002) draw the specific focus on intangible 
assets and is essential to an international entrepreneurship strategy which is directed at 
creating aggregate value (Migwe, 2006; Dimitratos & Plakoyiannaki, 2003) and increasing 
competitive edge (Zahra & George, 2002). 
 
Table 3 Resources Properties for cross-case 
     

Resources 
Properties 

Features SY GF OP BB 

Team 
-     

Marketing     
Liquidity -     

Knowledge 
Foreign Language     

Partnership     
Relationships -     

Quality 
-     

Quality Certification     
Brand -     

Production -     
 

Apprehended with empirical analysis details, the convergence of what is now an 
international literary consensus is encountered (Oviatt & McDougall, 1994; Plakoyiannaki, 
2003; Welch, 2004). Empirical data reveals the significance – as shown in Barney’s VRIO 
model – of competitive resources and the capacity of the entrepreneurs to coordinate 
them to support and achieve competitive advantages (Oviatt & McDougall, 1994). With the 
results, competitive resource development as an international entrepreneurship aspect can 
be built when it comes to export. 
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Conclusion and Recommendation  
The critical discovered resources are brand, quality, team, knowledge, liquidity, 

production, and relationships for identifying the competitiveness built by the 
entrepreneurial SME exporters. It is noted the important role of the entrepreneur in 
generating them, and it is also indicated that the development of assets that brings 
competitiveness is an international aspect of entrepreneurship. Besides, the critical role of 
the entrepreneur in generating these assets is correspondingly recognized as the 
international aspect of the entrepreneur. 

In Shwe Yamone, one of the largest fishery exporters, marketing (and team), foreign 
language (and knowledge), production, relationships, quality, liquidity, and brand were 
obvious competitive assets, while foreign language, partnerships, brand, team, production, 
relationships, quality, liquidity, and knowledge was the resource set identified for its 
competitor (Golden Food Technology).  

A diversified family-run business, Boat&Bait is a strategic and competitive business 
unit. The resources – business experience, knowledge and financial – were critical in its first 
year of operation for international trade expansion. It can also be supposed that 
entrepreneurial business networking is a line of offensive for the strategist in the 
international context. Relationship building should never be disregarded; it is a feasible 
attribute in international entrepreneurship.  

The competitive resources which supposedly differentiate companies are 
remarkable. Resources can be both tangible and intangible, even though there is an 
academics perception that intangible assets create the best opportunities to achieve 
competitiveness, tangible resources, in particular the financial resources linked to liquidity, 
are considered to be important for exploiting intangible ones. 

This paper is thought to be part of the line of academic study on international 
entrepreneurship through the recognition of two-dimensional properties and how the 
relationship between these dimensions promotes competitiveness. The dimension on 
entrepreneurship is shaped by the entrepreneurial knowledge and relationships while team, 
quality, liquidity, brand, and production are the key elements of the business dimension. 
In addition, supporting the relationship between the two dimensions leads the company 
operating on the global market and strengthens it. This knowledge is crucial, but researchers 
in prior studies have not mentioned it.  

If further research would be carried out, it is therefore advisable to analyze the link 
between the two dimensions (entrepreneurial and business) in IE analysis. Considering the 
interaction between intangible and tangible competitive resources in validating how 
tangible ones enable an entrepreneurial enterprise to create predefined opportunities for 
competitiveness as a result of intangible ones is a proposed idea for future research as well. 
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Owing to the abundance of natural resources, certain manufacturing sectors prioritized by 
the National Export Strategy should be evaluated with a commitment to assess the 
contributing factors to the country's export promotion through strategic competitiveness 
based on the present research sampling strategy and findings.  
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Factors Influencing E-Government Implementation for Government 
Organizations in Myanmar 

Zaw Mee Mee Maw*  
 
Abstract 

Understanding the factors that influence e-government implementation is fundamental 
for e-government development. This paper aims to study the factors influencing e-government 
implementation for government organizations in Myanmar. The data were collected using an 
online survey with google form from 200 respondents in public sector organizations in Myanmar. 
The correlation analysis and multiple regression analysis were used to test the research 
hypotheses of this study. According to the results, digital skills, IT standards, security and privacy, 
citizen-centric focus, and leadership are significantly related to e-government implementation, 
but the organizational structure, training, awareness, and government support were not 
statistically significant. Therefore, digital skills, IT standards, security and privacy, citizen-centric 
focus, and leadership are influencing factors of e-government implementation in Myanmar. 

Keywords: e-government implementation, digital skills, information technology standards, 
security and privacy, citizen-centric focus, leadership, Myanmar 
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Introduction 
E-government is being implemented around the world and it is a lever in the 

transformation process of public administration. E-government can increase efficiency and 
enhance transparency. E-government is enhancing the efficiency and effectiveness of the 
public services of the government by using the internet’s ability, and Information and 
Communication Technologies (ICTs) (Srivastava and Teo, 2007). Most of the researchers 
pointed out that e-government projects are implemented as one of the priorities that have 
to be implemented in national strategies (Evans & Yen, 2006, Dangol, 2012). Fang (2002) 
also stated that governments are using ICTs more and more to give the services to the 
citizens, employees, businesses, and other non-governmental organizations.   

E-government gets the interests of many governments as well as citizens, politicians, 
and policy makers around the world (Accenture, 2007). Most of the countries implement 
e-government in line with the guidance of their ICT policies, e-government visions and 
strategies (Accenture, 2007). By implementing e-government, it can reduce costs, improve 
services, save time, and increase effectiveness and efficiency in public sectors. Moreover, it 
can end corruption and lack of accountability. Now, e-government is considered as an 
important mechanism for the nations to perform public administration more efficient and 
to leapfrog the economic development. 

In Myanmar, the government considers implementing e-government to achieve 
rounded development of the country. In order to implement the e-government system 
successfully, the government set up the Myanmar e-government Master Plan (2016-2020) 
(draft) in 2015, and it was supported by the Asia Development Bank (ADB). And then the 
Ministry of Transport and Communication amended the Master Plan in cooperation with 
the experts to be in line with that current situation in 2016. The objectives of the Master 
Plan are to form the needs of e-government implementation, to generate a better and 
more comprehensive system, to advise on the requirement organizational structures, 
defining responsibilities and administration, to ensure the users’ accessibility of the system, 
and to develop a road map. In Master Plan, there are short-period projects, middle-period 
projects, and long-termed projects. The short-termed projects include policies and 
strategies which aim for good effects in the Government’s mechanism, a better relationship 
with the public, increased investments, and more transparency in commercial activities. 
Middle-termed projects are implementing online Communication systems between 
government and citizens, government and private sectors. The long-termed projects include 
procedures that give the opportunities citizen users to connect online. (Myanmar e-
government Master Plan (2016-2020)) 
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By implementing e-government, the government organizations in Myanmar will 
enable the citizens to provide effective services and will be a smart government. Although 
the focal Ministry for e-government implementation in Myanmar is the Ministry of 
Transportation and Communication, each ministry is accountable for that implementation. 
In e-government implementation, there are problems of technological, governing, and 
social issues. Myanmar’s e-government is still lackluster and understanding the factors that 
are influencing e-government growth is fundamental for informing policy and strategies for 
e-government development. Therefore, I want to identify which factors are influencing e-
government implementation in Myanmar. These identified factors can be used to provide 
a suggestion for the successful implementation of e-government in Myanmar.  

Literature Review  
The Concepts of E-government  

E-government has various definitions; therefore, it can be defined broadly. Many 
scholars such as Jain (2002), Holden, et al., (2003), and Helbig et al., (2009) pointed out that 
e-government may be defined differently according to their various perceptive in the types 
of technology, business, citizens, government, and function. According to Srivastava and 
Teo (2007), e-government is the usage of Information and Communications Technology 
(ICT) and the internet to increase government services and functions for the benefits of the 
citizens, the employees, stakeholders, and businesses. E-government’s definition differs 
depending on the culture values and goals of the community (Al-Sebie and Irani, 2005). 
Backus (2001) said that e-government is the structure and processes that deliver e-services 
to the citizens and it can also be said as an e-business in governance.  

Using the e-government application mostly provides the citizens' access to 
information. According to the e-government evolution stages, there are different interaction 
models (Mellouli, 2014). According to Bounabat (2017), some models comprise four 
different steps, others have five. The first step is the informational phase. In the 
informational phase, citizens can access the information easily, government policy, laws, 
public services, and relevant documentation from official websites and also can download 
them through the e-government systems. The second step is the interactional phase. In 
this phase, it can get information in a simple form by browsing, exploring, and also 
interacting with data. Moreover, it allows the customers to ask the questions, making 
complaints, also perform electronic searches and calculations based on specific criteria. 
The third step is the transactional phase. In this phase, transactions can be conducted 
online, and it is secure and mostly real-time. It is two-way communication with customers 
which includes permitting and licensing applications and also taxes declarations and 
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payments. For the transactional services to be successful, it is needed to consider technical 
issues such as online service standards, security, and privacy. Moreover, legal issues that 
are related to online public services are also needed to address. The fourth stage is the 
transformational phase. In this phase, the government acts like a unique organization that 
offers the citizens electronically administrative services to meet their needs with an 
integrated-service oriented approach because this phase includes the chain processes 
between government and its customers. The last stage is connected. This phase means 
that the citizens can more participate in the decision-making process and also give the input 
in the policy formulation.  

Factors Influencing E-government Implementation 
Organizational Structure 
 The organizational structure is the flow of work within the organization and the 
communication of the employees (Peters, 2001). It can also be defined as the stages of 
hierarchy, the level of authority in making decisions, the level of designation, and the 
reporting relationships (Surinder, 2006). According to Jackson and Morgan (1982), the 
allocation of work roles also includes in the organizational structure and it is also the 
administrative procedures that make a process of work activities and give the organization 
the permission to run, control and manage its work activities. The structure is the formal 
relationships between the organization, the ways of decision processes in communications, 
the procedures, and the systems that make an organization not only develop its functions 
but also achieve its objectives (Leon and Garcia, 2011). 

In implementing e-government, government organizations will have to be made 
important changes that will need fundamental reengineering of work processes (Janssen 
and Shu, 2008). Some challenges such as resistance to alteration might be elevated because 
some civilian staffs are afraid of the risk to their jobs by using and adopting these 
technologies (Al-Shehry et al., 2006). The organizational structure of the public organizations 
may be transformed consequently into internal and external features and e-government 
become more established (Layne and Lee, 2001).  
H1: Organizational structure is significantly related to e-government implementation. 

Digital Skill 
 Digital skills is the ability of using digital devices, the applications which are used to 
communicate, as well as the networks which can access and manage information (UNESCO, 
2018). Digital skills can make people both create and share digital content. Moreover, 
people can not only keep in touch and collaborate, but can also solve the problems for 
effective and inventive fulfillment of their hopes and ambitions in their life, work, learning, 
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and social activities in general. The success or failure of e-government implementation 
depends on the human factors of digital competency and skills (Furuholt, B. and Wahid., 
F., 2008). According to Hatem Ben Sta (2018), when establishing the organizational structure 
for e-government implementation, it is also important to consider the skills and experience 
of using digital devices in government portal content development. 
H2: Digital skill is significantly related to e-government implementation. 

Training 
 Training consists of programs that are planned and designed aiming to make the 
performance of the individual, group, and organization improve, and this improved 
performance indicates that their knowledge, skills, and attitudes improve a lot clearer and 
social behavior as well (Cascio, 2016). In e-government implementation, training is also the 
important factor because staff and senior management levels need to get accustomed to 
working under the new situations and to be willing for modifications (Zarei et al., 2008). In 
an era of rapid development in technological trends, the skills of being able to use 
technology will be out of date. Hence, providing training in applying new technologies to 
the employees would head them without difficulty to vary (Weerakkody & Choudrie, 2005). 
Kwon and Zmud (1987) said that training is marked as one of the important issues that are 
predicted to influence the e-government implementation and the result of the success, 
therefore, also depends on the training to support implementation and the providing of 
the resources. If resources for training are insufficient, the development will also decrease 
and lead to failure (McGowan and Klammer, 1997). Therefore, for successful e-government 
implementation, it is needed to consider providing training as an important factor (Read 
and Kleiner, 1996). 
H3: Training is significantly related to e-government implementation. 

Information Technology (IT) Standards 
 Technology standards are also an essential requirement in implementing the e-
government system. It is commonly seen that there are different, unsuited hardware and 
software that does not have standards and combine and interoperate together in 
government organizations. This situation may cause difficulties in e-government 
implementation. The citizens and other users can access the information and services from 
one single integrated gateway by implementing e-government (Layne and Lee, 2001).  
Public organizations also need to participate in using information technology standards to 
be able to fulfill the e-government system users’ requirements. To keep away from any 
hardware and system issues that may cause the barrier in implementing e-government 
systems, information technology standards are needed. Standards can be defined as the 
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agreements of procedures and formats, in there they can help the hardware and system 
designers in inventing the new services differently from each other (Keen and Klahr, 1991).  
Nyrhinen (2006) claims that Information Technology standards can manage, acquire, and 
utilize IT assets within the organization. The application of physical and mental IT assets 
can be linked by the standards. Accordingly, to be able to implement e-government 
successfully, IT standards should be taken into account as a core and effective fact from 
the perspective of e-government implementation. 
H4: Information Technology Standard is significantly related to e-government 
implementation. 

Security and Privacy 
 Researchers claimed that the challenges for the implementation of an e-
government system include security and privacy (Wilford, 2004). Most of the security issues 
are computer security, and privacy, as well as personal data confidentiality (Layne and Lee, 
2001). Information and data that are stored in databases and systems are valuable. 
Therefore, it should monitor and review continuously security and privacy issues. If it does 
not emphasize on the case of the important factor, the result can be illegal access to 
important data and facts and may cause the loss of the citizens’ trust. Therefore, by 
constructing a high level of data integrity, data privacy, and user authorization, the security 
of e-transaction and online identity authentication can be assured by making the trust of 
the environment (Conklin and White, 2006). According to the scholars Kaliontzoglou et al., 
(2005), the security services are a commonly electronic signature, biometrics, passwords, 
the public key infrastructure (PKI), and policy enforcement mechanisms. In the USA e-
government implementation, it is considered that security and privacy is one of the most 
important issues (Zweers & Planque, 2001). 
H5: Security and Privacy is significantly related to e-government implementation. 

Awareness 
 Citizens typically have restricted awareness regarding the concept of e-government 
and its advantages (Al-Omari, 2006). Reffat (2003) stated that most of the citizen cannot 
participate in e-government services because of the weakness of awareness. Therefore, 
Reffat, (2003) said that the development of e-government can greatly depend on promoting 
and awareness. Older people do not have the awareness and confidence in the technology. 
Moreover, governments typically tend to work a lot with the aged because there is a gap 
in the generation and also does not have enough knowledge of using modern technology 
(Fang, 2002). Therefore, it is needed to make use of the e-government services, and the 
benefits emphasized to the public. In this context, it is needed to emphasize to hold strong 
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campaigns to raise the use of e-government to achieve not only more citizen participation 
but also successful e-government implementation. By holding these campaigns, the 
awareness of citizens on e-government initiatives would be raised and also the citizens will 
get the motivation. Displaying posters, workshops, seminars, mailing newsletters, banners 
to the public in public malls are some examples of such campaigns. Advertising concerning 
e-government advantages through public media services would also enhance public 
participation, increase e-government services awareness, and persuade them to use e-
government (Weerakkody & Choudrie, 2005). 
H6: Awareness is significantly related to e-government implementation. 

Citizen-Centric Focus 
 To enhance the higher and more additional accessible citizen-focus government 
services, e-government is using technology. Hence, it should emphasize on citizens’ needs, 
and also distribute e-government services that could be higher the citizens’ value in 
implementing e-government activities (Parent et al., 2005). The citizen-centric government 
is also an important factor of e-government implementation that creates e-government 
special (Misra, 2006). Moreover, Misra (2006) also described that it is needed to make e-
government definitions and recommend a citizen-centric, and criteria-based definition of 
government for e-government policymakers and implementers to be able to guide them.    
 A citizen-centric approach will increase the efficiency of the government. If an e-
government policy is developed focused on a citizen-centric approach, the government 
will get many benefits; public services quality will be improved,  the most effective public 
policy can be generated, citizen participation can also be stimulated, it can transform 
traditional government structures, transparency and accountability will also be increased 
(M. Janssen, S. A. Chun, and J. R. Gil-Garcia, 2009). By using the ultimate way of an e-
government citizen-centric approach, the government will meet user’s needs, as well as 
engage them as decision-makers (United Nations, 2010). 
H7:  Citizen-centric focus is significantly related to e-government implementation. 

Government Support 
 In implementing every e-government project, it cannot be implemented 
successfully without any government support. Therefore, it is a strong requirement for 
successful e-government implementation. Heeks, (2003) said that if only there are the 
approval and commitment of the administrative authority, the projects can be 
implemented sustainably and continuously without any project failures or delays. Authors, 
Kurunananda & Weerakkody (2006), Irani et al., (2007), and Weerakkody & Dhillon (2008), 
suggested that top authorities should entirely recognize e-government’s strategic objectives 
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and also its valuable advantages. The highest government authorities’ support and 
involvement are so crucial that the e-government employee can implement the projects 
with more confidence. Because of the top authorities’ support, the problems of change 
resistance, the uncertainty of top management for e-government projects will be overcome 
and then it will also achieve success at a high level (Zarei et al., 2008). 
H8: Government support is significantly related to e-government implementation. 

Leadership 
 Leadership role in e-government implementation is linked with the political situation 
because the success or failure of the implementation depends on the vision and commitment 
shown by government administers or politicians during the e-government implementation 
(Heeks & Stanforth, 2007). Leaders can be defined as people who need to maintain missions of 
the organization, can make breakthroughs, and can also make the performance of the goal 
attainment on time and within budget (Murphy, 1996). Leadership focuses on the mission 
accomplishment and goals attainment of the organizations and it can measure the performance 
of leaders in an organization by seeing whether the customers’ needs are met or not (Marwan 
E., & Sarmad A., 2007). E-government projects are long-term projects.  Powerful leadership is, 
therefore, needed in order not to face most of the challenges. Leadership has been recognized 
as the key factor in the successful implementation of e-government projects in many kinds of 
research (Jaeger and Thompson, 2003, Ke and Wei, 2004, Elnaghi et al., 2007). And, leaders who 
have innovative skills provide innovative solutions (Hunter & Jupp, 2001). Similarly, Denison et 
al., (1995) described that successful leaders have more contradictory and complex behavior 
than unsuccessful leaders. Nowadays, leadership is taken into account as a requirement for 
survival (Zairi, 1994). 
H9: Leadership is significantly related to e-government implementation. 
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Figure 1 Conceptual Framework 
 

Research Methodology  
Research Design 
 The research design of this study was a quantitative approach and the primary data 
were used.  This study is regarding the factors influencing e-government implementation in 
public organizations in Myanmar. The survey method was employed to collect data from 
the targeted respondents by using the google form. 

Population and Sample 
 The population of the study was public sector employees in Myanmar. There are 
approximately one million employees in all Myanmar public sector organizations. The 
sample size was 200 respondents. This survey was conducted in March 2020 through an 
online survey form. Convenience sampling was used to collect the data from a 
conveniently available respondents from government organizations in Myanmar. The target 
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sample population consisted of both males and females working currently in government 
organizations in Myanmar. 

Method of Data Collection 
 The primary data were collected through an online survey using a google form to 
public sector organizations in Myanmar. The online survey had two parts: section A regarding 
participants’ demographic questions, and section B regarding the factors influencing e-
government implementation. All items of variables for section B was measured using a four-
point Likert scale from a minimum of 1(Strongly Disagree) through to a maximum of 4 
(Strongly Agree). 

Data Analysis 
 In this paper, quantitative data were analyzed presenting descriptive and inferential 
statistics by using statistical software for data analysis. Descriptive statistics was used to 
summarize the respondents’ demographic information and means, and standard deviations 
scores of independent variables and dependent variable. In inferential statistics, it involved 
correlation analysis and regression analysis model. Multiple regression analysis and 
correlation analysis were used for hypothesis testing.   
 
Results  
Respondents’ Demographic Information  
 The characteristics of the sample indicated that 69% of the respondents composed 
of female while 31% were male. Majority of respondents (61.5%) are in the age group of 
26-35 years. Most of the respondents were Master’s Degree holders that comprised 51% of 
the total sample; while those with Bachelor Degree holders accounted 44.5% and 2.5 % of 
respondents were PhD level. With regards the job position of respondents, 9% of the 
respondents were deputy staff officer, 57% of those are staff officers, Assistant Directors 
and Deputy Directors were 26% and 5.5% respectively, and 2.5% of the respondents were 
Directors. Most of the respondents (48.5 %) had the working experience of 6 to 10 years. 
Table 1 summarized the demographic characteristics of the sample. 
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Table 1: Demographic Characteristics (n = 200) 
Characteristics Frequency Percent 
Gender Female 138 69.0 
 Male  62 31.0 
Age 18-25 6 3.0 
 26-35 123 61.5 
 36-45 62 31.0 
 46-55 6 3.0 
 56-60 3 1.5 
Education Bachelor  89 44.5 
 Master  102 51.0 
 Ph.D 9 4.5 
Position Director 5 2.5 
 Deputy director 11 5.5 
 Assistant director 52 26.0 
 Staff officer 114 57.0 
 Deputy staff officer 18 9.0 
Working 
Experience 

below 5 years 37 18.5 

 6-10 years 97 48.5 
 11-15 years 33 16.5 
 16- 20 years 22 11.0 
 above 20 years 11 5.5 

 
 
Descriptive Analysis of the Factors Influencing E-government Implementation 

The factors influencing e-government implementation were measured by the 
indicators comprising with organizational structure, digital skills, training, IT standards, 
security and privacy, awareness, citizen-centric focus, government support, and leadership. 
The descriptive analysis of those variables by showing means and the standard deviations 
are depicted in Table 2. 
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Table 2 Mean and Standard Deviation for Factors Influencing E-government Implementation 
 

N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
Organizational Structure 200 2 4 2.97 .419 
Digital Skills 200 1 4 3.16 .509 
Training 200 1 4 2.77 .547 
IT standards 200 2 4 3.24 .495 
Security and Privacy 200 1 4 3.06 .577 
Awareness 200 2 4 2.94 .395 
Citizen-centric Focus 200 2 4 2.94 .544 
Government Support 200 1 4 2.93 .456 
Leadership 200 1 4 2.91 .576 
E-government 
Implementation 

200 2 4 3.15 .497 

The mean scores for organizational structure, digital skills, training, IT standards, 
security and privacy, awareness, citizen-centric focus, government support, leadership, e-
government implementation are 2.97, 3.16, 2.77, 3.24, 3.06, 2.94, 2.94, 2.93, 2.91, and 3.15 
respectively. As all variables were measured using a four-point Likert scale from a minimum 
of 1(Strongly Disagree) through to a maximum of 4 (Strongly Agree), the mean scores of 
those variables show that there is an agreement among the respondents. 

Correlation Analysis 
To measure the relationship between variables, correlation is used in this study. As 

seen in Table 3, the correlation coefficients between e-government implementation and all 
the independent variables; organizational structure, digital skills, training, IT standards, 
security and privacy, awareness, citizen-centric focus, government support, and leadership 
are within a range of 0.307 to 0.575, meaning that they have positive relationship. The 
Pearson correlation coefficients between independent variables and dependent variable 
have all significance (p< 0.01). Security and Privacy has the strongest positive relation with 
e-government implementation while training has the weakest positive relation with e-
government implementation.  
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Table 3 The result of correlations analysis 
 OS DS T IT  SP A CF GS L EI 

OS 1.000          
DS .355** 1.000         
T .360** .332** 1.000        
IT  .319** .426** .272** 1.000       
SP .400** .454** .435** .564** 1.000      
A .289** .370** .467** .319** .467** 1.000     
CF .157* .245** .367** .319** .365** .187** 1.000    
GS .300** .398** .416** .421** .502** .441** .379** 1.000   
L .331** .440** .456** .444** .536** .413** .346** .486** 1.000  
EI .383** .520** .307** .567** .575** .362** .411** .493** .525** 1.000 

Notes: n =200 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
Dependent Variable: EI (E-government Implementation) 
Independent variables: OS (Organizational Structure), DS (Digital Skills), T (Training), IT (IT 

standards), SP (Security and Privacy), A (Awareness), CF (Citizen-centric Focus), GS 
(Government Support), L (Leadership) 

Regression Analysis 
The data concerning research of independent variables; organizational structure, 

digital skills, training, IT standards, security and privacy, awareness, citizen-centric focus, 
government support, and leadership and dependent variable; e-government 
implementation were statistically analyzed by regression analysis model. 

H1: Organizational structure is significantly related to e-government 
implementation. 

According to the result as shown in table 4.2.2, organizational structure and e-
government implementation had a positive relationship between them, but it was not 
statistically significant (ß = 0.103, t= 1.817, P=0.071).  Hence, hypothesis 1 is not supported.  

H2: Digital skill is significantly related to e-government implementation. 
According to the result as shown in table 4.2.2, there was a positive relationship 

between digital skill and e-government implementation, and it was statistically 
significant (ß = 0.194, t= 3.221, P=0.002).  Therefore, hypothesis 2 is statistically supported.  

H3: Training is significantly related to e-government implementation. 
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When we see the result as shown in table 4.2.2, there was a negative relationship 
between training and e-government implementation, and it was not statistically 
significant (ß = -0.112, t= -1.772, P=.078).  Hence, hypothesis 3 is rejected.  

H4: Information technology standard is significantly related to e-government 
implementation. 

Table 4.2.2 showed that there was a positive relationship between Information 
technology standard and e-government implementation, and it was statistically significant (ß 
= 0.215, t= 3.388, P=0.001).  Therefore, hypothesis 4 is statistically supported. 

H5: Security and privacy is significantly related to e-government implementation. 
Hypothesis 5 was supported by the analysis (Table 4.2.2). This paper approved that 

there was a positive relationship between security and privacy and e-government 
implementation, and it was statistically significant (ß = 0.165, t= 2.315, P=0.022). Therefore, 
hypothesis 5 is accepted. 

H6: Awareness is significantly related to e-government implementation. 
Awareness had positively relationship on e-government implementation, however 

it was not statistically significant (ß = 0.025, t= 0.406, P= 0.685). Hence, hypothesis 6 is not 
supported. 

H7:  Citizen-centric focus is significantly related to e-government implementation. 
 The result showed that there was positive significant relationship between citizen-
centric focus and e-government implementation (ß = 0.159, t= 2.792, p= 0.006). Therefore, 
hypothesis 7 is statistically accepted.  

H8: Government support is significantly related to e-government 
implementation. 

According to the result as shown in table 4.2.2, there was a positive relationship 
between government support and e-government implementation, but it was not 
statistically significant (ß = 0.113, t= 1.765, P= 0.079).  Hence, hypothesis 8 is not supported.  

H9: Leadership is significantly related to e-government implementation. 
Table 4.2.2 showed that there was a positive relationship between leadership and 

e-government implementation, and it was statistically significant (ß = 0.152, t= 2.328, P= 
0.021).  Therefore, hypothesis 9 is statistically supported. 
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Table 4 The result of regression analysis 
Coefficients 

 Unstandardized 
coefficients 

Standardized 
coefficients 

t Sig. 

Model B Std. Error Beta 
 (Constant) -.057 .279  -.203 .839 
 Organizational 

Structure 
.130 .072 .103 1.817 .071 

 Digital Skills .189 .059 .194 3.221 .002 
 Training -.106 .060 -.112 -1.772 .078 
 IT standard .240 .071 .215 3.388 .001 
 Security and 

Privacy 
.159 .069 .165 2.315 .022 

 Awareness .033 .082 .025 .406 .685 
 Citizen-centric 

Focus 
.152 .054 .159 2.792 .006 

 Government 
Support 

.126 .071 .113 1.765 .079 

 Leadership .139 .060 .152 2.328 .021 
a. Dependent Variable: e-government implementation 
 
Conclusion  

E-government is considered as an important tool for the nations to perform public 
administration more efficient and to leapfrog the economic development. According to the 
data analysis results of this study, digital skill, information technology standard, security and 
privacy, citizen-centric focus, and leadership influences positively on e-government 
implementation in government organizations in Myanmar. But, the result showed that the 
organizational structure, awareness, government support, and training are not significantly 
related to e-government implementation.  

Discussion 
This study supports that digital skill has a positive significant effect on e-government 

implementation. It means that digital skill plays an important role in successful e-
government implementation in Myanmar. The information technology standard also has a 
positive relation with e-government implementation, and it was statistically significant. 
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Therefore, the information technology standard also plays a crucial role in e-government 
implementation in Myanmar government organizations. Moreover, according to results, 
security and privacy are significant positively in e-government implementation. It means 
that security and privacy should be monitored and reviewed continuously. The result also 
showed that citizen-centric focus and leadership are significant positively. It also means that 
citizen-centric focus is an important criterion that makes e-government unique from 
traditional forms of service delivery in Myanmar and strong leadership is one of the main 
factors for the success of e-government implementation.  
 This study also supports that organizational structure, awareness, and government 
support had a positive effect on e-government implementation. It means that they also 
play a crucial role in e-government implementation, but they have no significant result in 
this study. This insignificant result may be assumed that organizational structure, awareness, 
and government support are still weak in e-government implementation in Myanmar. And 
according to the results, training has a negative effect on e-government implementation, 
and it is not significant in government organizations in Myanmar. Therefore, ICT training is 
needed to be conducted for the government staff for the successful e-government 
implementation. From research findings and based on Bounabat (2017), e-Government 
evolution stages give some explanation what the current situation of e-government in 
Myanmar and what needs to be done for the development of e-government in Myanmar. 

Recommendations 
In implementing e-government, public organizations will have to make important 

changes that will need fundamental reengineering of work processes (Janssen and Shu, 
2008). The organizational structure of the public organizations may be transformed 
consequently into internal and external features and e-government become more 
established (Layne and Lee, 2001). Al-Shehry et al., (2006) also said that these changes 
might elevate some challenges such as resistance to alteration because some public staffs 
are afraid of the risk to their jobs by using and adopting the technologies. Therefore, 
organizational structure should be emphasized for successful e-government 
implementation in Myanmar.  

According to the study result, giving training on ICT to the government employees 
is weak. Training is also the most fundamental factor in e-government implementation 
because employees and senior management levels need to get accustomed to working 
under the new situations and to be willing for modifications (Zarei et al., 2008). Hence, 
necessary training should be provided to those from different government agencies, taking 
the leading roles in the system of e-Government, to acquire relevant Information and 
Communications Technology skills and knowledge.  
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 Reffat (2003) stated that most of the citizen cannot participate in e-government 
services because of the lack of awareness. Therefore, Reffat (2003) said that the 
development of e-government can greatly depend on promoting and awareness. But, the 
result of this study shows that awareness is not significant. Therefore, awareness programs 
of participating in e-government services should be enhanced in Myanmar.  

In implementing every e-government project, it cannot be implemented 
successfully without any government support. But according to the result of the study, 
government support to e-government implementation is weak. Therefore, to be able to 
successfully implement the Myanmar e-government system, the government should give 
support for e-government implementation. 

Limitation of the Study 
As with the majority of studies, there were some constraints concerning the research 

design of this study. The first limitation of this study was the only online survey could be 
distributed because of the time limitation and COVID-19 situation. The other limitation was 
the limited sample size. The sample of this study was only 200 public employees in 
Myanmar. So, the finding of this study could make limited conclusions and generalizations 
for the whole government organizations in Myanmar. 

Suggestion for Future Research 
Future research should conduct more sample size of government organizations in 

Myanmar. Also, future studies should take qualitative analysis through interviews with high- and 
middle-leaders to know specific and current challenges of e-government implementation of 
Myanmar.  
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Factors Influencing Employee Engagement in Directorate of Investment 
and Company Administration 

Shwe Sin Htet*  
Abstract 

The purpose of the present study attempts to develop and test a model of factors 
affecting employee engagement in DICA and to provide suggested measures for improving 
employee engagement for DICA. In this study, the working environment, job satisfaction, and 
reward and recognition include as independent variables to measure the dependent variable 
employee engagement. The questionnaires were conducted 102 employees that currently 
working in DICA through an online survey. The data analysis for this research were based on 
Description, Correlation and Regression Model analysis.  

The results of the study shows that out of three dimensions, two factors specified to 
predict employee engagement were found to be statistically significant. (1) Working 
environment had a significantly related on employee engagement; (2) job satisfaction had a 
significantly related on employee engagement. The finding of the study provides suggestions 
and recommendations that contribute the improving employee engagement for DICA. Also, the 
finding provides useful information to policymakers that underlie the importance of employee 
engagement in achieving organizational goals for a practical level.  

Keywords: Employee engagement, Working Environment, Job Satisfaction, Reward and 
Recognition, DICA. 
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Introduction 
Nowadays, human resource development is the most important one of the 

development of the nation. In building a new modern and developed country, the role of 
employee engagement is a crucial term in working place in the human resource perspective of 
both private and public sector. Decade of research indicated that a high level of employee 
engagement is an engine to get the superior of organizational achievement. Specifically for the 
public sector, the engagement of employee can be a determining element of public service-
task, and it has the potentially significant on employee outcome, loyalty and inclusive 
participant value (Wushe, T., & Shenje, J. 2019). 

To promote the engagement, organizations need to know their employee engagement 
level and they need to clearly understand which factors influences on employees in the 
organization. Without employee engagement in organizations, the organization can't survive for 
a long time. The low degrees of employee engagement influenced the nature of the work in 
that employees did not order customer quotations with the related data, and correctness of 
calculations need approval. (Wushe, T., & Shenje, J. 2019). 
 However, most of the researches are more dedicated on private sector than public 
sector about the employee engagement. Mainly, most of the government organizations had 
been facing with employee engagement issues because they are responsible for public 
servants, and the greater part of which actually influenced on public services. 
 Similarly, most of Myanmar’s public organizations have a lot of problems in managing 
talent and engaging employees due to absenteeism, low morale, negative attitudes, conflicts 
and lack of cooperation among the staff which may have impact on the organizational 
performance. Directorate of Investment and Company Registration (DICA) is a department of 
public organizations in Myanmar, and it under the Ministry of Investment and Foreign Economic 
Relations (MIFER).  DICA is responsible for facilitating the investment, supporting the business 
environment, and promoting the country economy. The day to day functions are “company 
registration, extension, liquidation, issue permit for investment business. The core objective of 
DICA is to increase both local and foreign investment and to encourage private 
entrepreneurships. Therefore, DICA plays the critically important role to promote the national 
economy.  
 To meet the objective, DICA must be an efficient and effectiveness organization to 
provide their responsible and organizational goal, and DICA needs to promote the 
organizational effectiveness and efficiency by encouraging the engagement of the employees. 
Thus, DICA needs to examine what factors effect on engagement of the employees in 
department.    
 Therefore, I would like to study the factors influencing on employ engagement of DICA. 
This study will provide data on engagement, including identifying the factors that have the 
biggest impact on employee engagement statistically the “key drivers” of engagement in DICA. 
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This study will also assist to boost the employee engagement for DICA in order to promote the 
organizational performance in the future. The research intends to get to understand, and 
knowledge about the processes and the employee's experiences regarding the process 
influences the degree of engagement level in their work.  

Research Objectives 
The purpose of the study is as follows; 

1) To develop and test a model of factors affecting employee engagement in DICA 

 2) To suggest means/measures for improving employee engagement, particularly 
at DICA. 

Literature Review 
Employee Engagement  
 Employee engagement does not have a single generally accepted definition. It is 
not easy and broad to define the engagement and describe the context. Each study discuss 
in the various perspective of the researchers. Therefore, there have no definitely and 
consensual measurement and meaning about the engagement of the employee.  

Baumruk (2004) has been defined “employee engagement within the confines of 
emotional and intellectual commitment to the organization or the quantity of discretionary 
effort” Yankelovich and Immerwahr (1984) stated that employee engagement is the 
voluntary effort of employees beyond the limit of their dutiful for the work. They provide 
their effort insight into their mind. 

Goffman (1961), an earliest researcher of the literature of engagement, who defined 
that the engagement as the voluntarily contribute to the role and a strong effort. Katza and 
Kahn (1966), highlight an employee to engage with their organization and the work as the r 
equirement. As the organization, although it does not use the word of employee 
engagement, they recognize that the engagement and their effectiveness for their 
organizations. 

Similarly, Kahn, the primary foundation of the engagement of employee, he 
considered “employee engagement” as a developed perception of “personal 
engagement.”  He stated that engagement which comprises of the physical, cognitive, and 
emotional of the people when they are during the work.  

In addition, Humphery, et al (2006) said that people who are highly satisfied in their 
works may feel protected and engaged in the particular work. Stimulation like job variety. 
Adequate fringe benefits etc. will provide sound atmosphere for workers to do their work 
(Vinod.S and Dr.N Gladstone Joy).  

Working Environment 
 Working environment is an important to consider for employee engagement. Siriseti 
(2012) said that the positive working relationships have been improved the employee 
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engagement in organizations.  The work place which have a positive relationship that it have 
been created to support the engagement of employee for their organizations. So, a positive 
work place will have a higher degree of employee engagement-as employees respond 
positively and actively to organisational initiatives Radha Yadav, Riya Gangwar(2014). 
 Ajala (2012), indicated that the environment is man's particular place surrounding which 
he controls for his entity. Hence, if the organization provides the workplace well for their 
employee, the employee would be given full engagement in his work, and it may bring a better 
result for the organization.  
 The consideration of the work environment is more raising among the organization 
because nearly all of the employees use at least half of their lives within the indoor workplace 
that impacts their physical and mental, behavior, activities, and capacities and by making 
performance. This is a great deal of concern because employees need to concentrate at work, 
help out one another, and learn all through their time at work (Chandrasekhar, 2011).  

Ajala (2012), indicated that the environment is man's particular place surrounding which 
he controls for his entity. Hence, if the organization provides the workplace well for their 
employee, the employee would be given full engagement in his work, and it may bring a better 
result for the organization.  

The doing of good workplace conditions may take the benefits to the business, where 
it might urge workers to bring that positive conduct while simultaneously keeping from 
unfaithfulness and disappointment (Mohamed and Uli, 2010). 

According to the above mentioned, the work environment is important for employee 
engagement. Therefore, the organizations should ensure that they provide the acceptable 
means that of excellent and pleasant work atmosphere to workers and permit them to possess 
the desired level of job performance to bring the financial or non-financial profit to the 
organization. 
 
Job Satisfaction 

Job satisfaction is a perception of the employees regarding the job. The rate of job 
satisfaction is higher, which increases employee performance and employee commitment 
according to the study. Job satisfaction is one of the foremost influencing factors for employee 
engagement.  

Job Satisfaction is one of the step for engagement; so it is essential of an organization 
because an organization needs to meet the objectives of the job with the employee’s personal 
goals so that they will feel satisfied with their job. The employee who has highly self-delicacy 
are more seemingly to be engaged when it comes and goes to work because it leads to a 
better temperament to use extra efforts and energy finishing tasks. 

Kang (1976) said that “job satisfaction as a positive or pleasurable emotional state 
resulting from one’s appraisal of the job or of one’s own work experience.” The employees 
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cannot be engaged if they feel unsatisfied with their work. There is only a chance that engaged 
employee is a result of employee satisfaction on their organization.  

It is crucial for an association in line with the organizational objective for which the 
worker has been enrolled matches his career objectives.  In the event that the work is in line 
with the benefit of the workers, at that point they would feel satisfied with their work and will 
be locked in related to their job in accomplishing the organizational objectives and goals 
(Swathi, 2013).  
Reward and Recognition 
 Successful companies show that their respect regarding with employee’ abilities and 
involvement in their organization, thus organizational recognition also lead to the individual 
engagement of the employee.  

Maslach et al. (2001) said that acknowledgement and appreciation from colleagues 
and peers are important for employee’s engagement in the higher level and without them, 
they will feel uncertainty and failure to continue working in the organization (Meily 
Margaretha, Ratna Widiastuti, Sri Zaniarti, Hendra Wijaya, 2018). 
  In research and article addressed that the level of engagement is low if employees 
have not a sense of safety while working. Regarding this, each organization ought to 
embrace suitable methods and frameworks for the security and wellbeing of its employees.
  Therefore, organization need to implement a proper pay method to get the 
employees motivation to work and rewards and compensations system need to be settled 
to enhance employee’s engagement level.  

Research Hypotheses 
Relation between Working Environment and Employee Engagement 

Researchers stated that work environment is one of the fundamental elements to 
distinguish employee’s level of engagement in organization (Miles, 2001). Moreover, May et 
al. (2004) and Rich et al. (2010) pointed out that working environment has big impacts on 
employee engagement in various ways. 
 Deci and Ryan (1987) stated that organization that has good working environment 
will provide employee’s welfare system equipped with the method to express their 
requirements, feedback and encouragement to improve their capacities to solve problems. 
Working environment which has harmony enough employees to emphasize on their tasks 
and personal development has positive relation with employee engagement. 

Besides, the finding of Shuck et al. (2010) also supported the significance of a 
positive working environment atmosphere. Similarly, a sound workplace, both physical and 
enthusiastic, will inspire employees to engage with at work. As per Miles (2001) and Harter 
et al. (2001), the workplace in regard to a physical condition is huge in contributing to more 
high levels of employee engagement. 
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Furthermore, Schaufeli and Bakker (2004) argued that employees effectively look 
for meanings through their work. Their observational facts are the same and strongly provide 
the significance of the workplace in inspiring employees to raise their engagement levels 
and capacity efficiently in their jobs for better execution. Hence, to have a positive attitude 
about work, it is essential to have a supportive working environment. 

H1: Work environment is significantly related to employee engagement 

Relation between Job Satisfaction and Employee Engagement 
Vorina et al., (2017); Kim–Soon & Manikayasagam, (2015) pointed out that there is a 

significant relationship between employee engagement and job satisfaction and which is 
regarded as a positive relationship. Many researchers studied that job satisfaction generates 
employee engagement in organization (Shmailan, 2015; Abraham, 2012; Bano et al., 2011). 
Ali and Farooqi (2014) stated that job satisfaction and employee engagement are related 
and their relationship is very significant according to their study in public university.   

Also, the research implications pointed out that the management role in making a 
work environment which may support opinion, participation, and imagination for employees 
to continue encountering a strong satisfaction level driving to engagement (Abraham, 2012). 
Additionally, the further study of the relation between employee engagement and job 
satisfaction is still required. 

Job satisfaction is critical due to the need of establishing work engagement from 
constructs related to the concept and understand the working environment’s concept 
domain according to Macey and Schneider (2008). Furthermore, Lee (2017) supported the 
idea that employee job satisfaction plays major role because it is one of the basic need for 
organization growth and improving the service quality of organization  

H2: Job Satisfaction is significantly related to employee engagement 
Relation between Reward and Recognition and Employee Engagement 

According to the statement of Brick (2012), employee appreciation and 
acknowledgement are feedback for employee performance and also employee performance 
is affected by these factors. To get employee engagement, organization needs autonomy for 
employee to express their opinions, rewards for motivation and influence to encourage them 
to be responsible. Employees preferred to enjoy organization events which can improve 
employee engagement such as bonus, employee dinner, yearly outing and so on. 

Eldor & Harpaz, (2016) also pointed that employee engagement is a multidimensional 
process, best achieved through enhanced employee emotional, physical, and cognitive daily 
work engagement. In usual, the terms of reward and recognition may describe as something 
that given to anyone through the organizations due to the fact of his or her contribution to the 
organization. It motivates the persons in the direction of their job and stimulates them to do 
their work most successfully and efficiently. 
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Napitupulu and Irvianti (2012), Saks (2006), and Margaretha, Kartika, and Widjaja (2015) 
expressed, in their researches, “reward and recognition” has significantly and substantially 
effect on the engagement of the employee. Maslach et al. (2001) mentioned in his study that 
lack of recognition can cause employee turnover so it shows the relationship between reward 
and recognition and employee engagement (Meily Margaretha, Ratna Widiastuti, Sri Zaniarti, 
Hendra Wijaya2018). To improve the level of job satisfaction, organization should develop 
strategies to focus on employee satisfaction. 

H3: Reward and Recognition is significantly related to employee engagement 
 

Conceptual Framework 
 

 

  

 

 

 

Figure 1 Conceptual Framework 

Research Methodology 
Research Design  
 As the research design, it used a quantitative method and the unit of analysis is the 
individual. The study was performed in the Directorate of Investment and Company 
Administration in Yangon, Myanmar. This research paper was carried out primary data 
collection through distributing the questionnaire to find out the perception of staff, which 
will be include middle management level and operational level to study the factors 
influencing employee engagement in DICA. 

Data Collection and Sample 
 In this paper, total population number of people is all staff of DICA, Yangon 

(including operational level, and middle-level). The sample group for this study will be 110 
staffs who are currently working in DICA by applying sample random sampling method.  
 A quantitative approach adopted for survey purposes, and questionnaires were 
collected through email. It divided into three parts. Part 1 intended for demographic data 
of respondents and part 2, and part 3 aimed for targeted information of factors that 
encourage employee engagement. The questionnaire having 40 questions covering all the 
factors of the study. The data were to be analysed through descriptive and regression 
analysis using statistical software to substantiate the research hypothesis. 

Independent Variables          Dependent 
Variables 

 

 

 

 

H 1 

H 2 

H 3 

Working Environment 

Job Satisfaction 
 

Reward and 
Recognition 

 

Employee Engagement 
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 In this study, research instruments are questionnaires and a multiple-item method 
will be used in the questionnaires. The independent variables are work environment, job 
satisfaction and pay, reward and recognition which have 5 items each. The dependent 
variable is employee engagement and it has 5 items. Demographics considered gender, 
name of the section, education level, year of experience, role in organization. All the 
variables are measured with 5-point Liker scale.   

Data Analysis 
The data were collected with quantitative method.  After data collection, the 

questionnaires were coded and edited for completeness and consistency. To ensure easy 
analysis, the data were coded according to each variable of the study to ensure accuracy 
during analysis. Quantitative data was analysed by employing descriptive statistics using 
statistical software to substantiate the research hypothesis. Further, this study adopted 
multiple regression model at 5% level of significance to establish the strength and direction 
of the relationship between the independent variables (working environment, job 
satisfaction, reward and recognition) and the dependent variable (employee engagement). 

Results and Findings 
Response Rate 
 Total 110 questionnaires were distributed by online survey form, 102 staffs make 
responses the distributed questionnaires and the response rate is 92.72%. Additional data 
is obtained by processing descriptive statistical analysis. 

Demographic Characteristics of the Respondents 
According to the demographic table, 81.4 percent are females while only 18.6 

percent of respondents are male. Majority of respondents (63.7%) are in the age group of 
20-35 years. Most of the staff (41.2%) has experience of 6-10 years followed by 11-15 years’ 
experience with about 27.5 percent. As the educational qualification of the respondents, 
most of them (58.8%) are Graduate level while about 2 percent is Doctorate of Philosophy, 
37.3 percent are Master level, and 2 percent are undergraduate level. 33.3 percent are 
assistant director followed by staff officers (31.4%), deputy staff  officer (18.6%), 9.8 percent 
of deputy directors while Director 1 percent and 4.9 (4.9%). 

Table 1 Respondents’ Demographical Information (N=102) 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
1. Gender 
Female 

 
83 

 
81.4 

 
81.4 

 
81.4 

Male 19 18.6 18.6 100.0 
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2. Age 
20-35 years 65 63.7 63.7 63.7 
36- 45 years 32 31.4 31.4 95.1 
46- 55 years 5 4.9 4.9 100.0 

 
3. Marital status     
Single 58 56.9 56.9 56.9 
Married 44 43.1 43.1 100.0 

 
4. Position     
Assistant Director 34 33.3 33.3 33.3 
Deputy Director 10 9.8 9.8 43.1 
Deputy Staff Officer 19 18.6 18.6 61.8 
Director 2 2.0 2.0 63.7 
Other 5 4.9 4.9 68.6 
Staff Officer 32 31.4 31.4 100.0 

 
5. Working Experience     
1-5 23 22.5 22.5 22.5 
6-10 43 42.2 42.2 64.7 
11-15 28 27.5 27.5 92.2 
16-20 7 6.9 6.9 99.0 
above 21years 1 1.0 1.0 100.0 

 
6. Educational 
Qualifications 

    

Bachelor 60 58.8 58.8 58.8 
Master 38 37.3 37.3 96.1 
Ph.D. 2 2.0 2.0 98.0 
Undergraduate 2 2.0 2.0 100.0 

 
Descriptive Statistics for the Variables 
 The descriptive analysis were used for working environment, job satisfaction, reward 
and recognition and employee engagement. It shows that the mean scores and standard 
deviation scores of each item in Table 2. 
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Table 2 Mean and Standard Deviation for the Variables 
 N Mean Std. Deviation 

Working Environment 102 4.10 .336 

Job Satisfaction 102 4.00 .388 

Reward and Recognition 102 3.90 .406 

Employee Engagement 102 3.80 .297 

Multiple Regression Analysis 
Regression method is a tool of statistical analysis to investigate for the organizations 

among the variables factors (Faraway, 2002). It also performs the data analytics function to 
understand the relationship between independent variables and dependent variables. It is 
utilized in testing the hypothesis which accepts or not.  

 
Table 3 Result of Model Summary 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .455a .207 .183 .26831 

a. Predictors: (Constant), Working Environment, Job Satisfaction, Reward and Recognition, 
b. Dependent Variable: Employee Engagement 

Based on the study, the model of employee engagement for this research is 
presented by as follows: 

EE = ß0+ ß1WE+ ß2JS+ ß3RR 

From this model, WE stands for working environment, JS stands for job satisfaction, 
RR stands for reward and recognition, EE stands for employee engagement. ß 0 is constant 
and ß1, ß2, ß3 are determination for multiple regression of independent variables that 
consist of working environment, job satisfaction and reward and recognition in order to 
assess the overall regression model fit in supporting the research hypotheses. Whereas R2 
express how much variation in the dependent variable is accounted for by the regression 
model. The recommendation of Falk and Miller (1992), the value of R square should be 
equivalent or more prominent than 0.10 in order for the difference clarified of a specific 
endogenous concept to deem enough. 
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The test of the model for employee engagement was shown in table (4.3.2.2). When 
each of the values of beta are put into EE = ß0+ ß1+ ß2+ ß3 equation, the model is 
presented as;  

EE = ß0+248WE+JS.411-243 RR 

Table (4.3.2.2) showed that R (Correlation Coefficient) is 0.455, and R-Squared 
(coefficient of determination) is 0.207. Regard to the adjusted R square value (0.183), these 
elements are responsible 18.3 % to dependent between independent variables and 
dependent variables. 

 
Table 4 Result of Regression Analysis 
 Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

  Collinearity 
Statistics 

Model 
B 

Std. 
Error Beta t Sig. 

Tolerance VIF 

(Constant) 2.263 .348  6.497 .000   
Working 
Environment 

.219 .098 .248 2.231 .028 .653 1.532 

Job Satisfaction .314 .105 .411 2.979 .004 .425 2.353 

Reward and 
Recognition 

-.178 .094 -.243 -
1.891 

.062 .488 2.047 

Dependent Variable: Employee Engagement 
The result of table-2 showed that standardized coefficients are the estimates 

resulted from analysis performed on variables that have been standardized so that they 
have variance of 1. Under standardized coefficients show that the average change in the 
independent variable linked with one-unit change in the independent variable, statistically 
controlling for the other independent variable, thus the standardized coefficients form 
table-2 was used in the research.  

According to the finding of Table (4.3.2), there is no serious multi-collinearity found 
between independent variables because all VIF scores are less than 5. The regression 
analysis showed that the significantly related elements on employee engagement are 
working environment and job satisfaction.  
 At first, Hypothesis 1 predicted that the working environment is significantly related 
to employee engagement. The result show significant relationship between working 
environment and employee engagement (ß = 219, t = -2.231, p= 0.028), thus the hypothesis 
is supported. 
 Hypothesis 2 predicted Job Satisfaction is significantly related to employee 
engagement. The result as shown in the second row shown that there have a positive 
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relationship in these variables, and it is statistically significant (ß =-.-178, t= 2.979, P=0.04). 
Therefore, the second hypothesis is also supported. 

Hypothesis 3 predicted that reward and recognition is significantly related to 
employee engagement. The result shown that there is not significantly related between 
reward and recognition and employee engagement (ß = -044, t = -1.891, p=0.62). So, the 
third hypothesis is not supported. 
 
Correlation Matrix of Research Variables 

Table 5 Correlation Matrix of Research Variables 
Coefficient 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  Collinearity 
Statistics 

Model 
B 

Std. 
Error Beta t Sig. 

Tolerance VIF 

(Constant) 2.263 .348  6.497 .000   

Working 
Environment 

.219 .098 .248 2.231 .028 .653 1.532 

Job Satisfaction .314 .105 .411 2.979 .004 .425 2.353 

Reward and 
Recognition 

-.178 .094 -.243 -
1.891 

.062 .488 2.047 

** Correlation is significant at the 0.01 level 
 As shown in table 4.3.1, the correlation coefficient Show the relationship between 
dependent variable (employee engagement) and other three independent variables; 
working environment, job satisfaction and reward and recognition. According to table, 
working environment and job satisfaction have positive relationship on employee 
engagement. The other variables: reward and recognition have not positive relationship 
with employee engagement.   

Conclusions  
The objectives of this paper is to develop and test a model of factors affecting 

employee engagement in DICA and to suggest means/measures for improving employee 
engagement, particularly at DICA. 
 In these paper, the proposed conceptual framework include three independent 
variables and one dependent variables. The independent variables are work environment, job 
satisfaction and reward and recognition while dependent variable as employee engagement. 
The research used qualitative method.   
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To observe the relation of independent variables and dependent variable, the paper 
were used description and Regression Model analysis were used through the use of 
questionnaire. Data analysis method used in this study is the focus was on the relationship 
between a dependent variable (employee engagement) and the independent variables 
(factors).  
 The results of this paper statistically showed that there is positive relationship 
between working environment, job satisfaction and employee engagement. Table 5.1 states 
that the summary of hypothesis results in below: 
Hypothesis Results 
H1: working environment is significantly related to employee 
engagement 

Significant 

H2:  Job Satisfaction is significantly related to employee 
engagement 

Significant 

H3: reward and recognition is significantly related to employee 
engagement  

Insignificant 

Recommendation 
 The result of this study can contribute the useful recommendations in drawing the 
policy and in practice it can also contribute to the purpose of enhancing the engagement 
of employee for DICA and public organizations in Myanmar. Based on the result of this 
study, however, reward and recognition has no significant influence on employee 
engagement whereas it is clearly show that “working environment and job satisfaction” are 
statically related to employee engagement.  

To promote employee engagement, DICA should provide a well working 
environment with both physical components and behavioral components for the 
organization. Equally important, DICA should recognize and needs to understand employee 
satisfaction about the job that requires reward and recognition of each employee's 
exclusive values, trust, skill, and abilities. 

On the other hand, reward and recognition factor has no significant on employee 
engagement in DICA according to the study result. A poor reward and recognition in an 
organization referred that employees will not get motivated, and thus, the organization will 
suffer a poor performance as the lack of those aspects (Vorina, Simonic, & Vlasova, 2018). 

Therefore, DICA should adopt the proper formatting for the reward and recognition 
system to boost the level of employee’s engagement within the organization. A good 
reward and recognition system can motivate for engaging in organization activities properly. 
Vazirani (2007) pointed out that the organization should consider the proper benefits and 
bonus payments for employees like increment on salary, promotion, suitable facilities to 
boost the levels of employee engagement. Continuously, DICA should implement to 
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develop an HR scheme and strategic plan for the development of employee engagement 
in the organization on a long-term basis. 
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Evaluation of Employees’ Job Satisfaction and Role of Position Difference:  
An Empirical Study at Project Appraisal and Progress Reporting Department 

in Myanmar 
 

Yu Myat Mon* 
Abstract 
 The objective of this paper is to analyze whether the employees of the Project 
Appraisal and Progress Reporting Department have satisfaction in their job or not and 
discover a role of different positions upon work fulfillment. Research design is an 
experimental examination and attention to the quantitative methodology. Variables in this 
paper are autonomy, promotion, training, and work-life balance. Data were analyzed with 
descriptive statistics, and t-test analysis. The results of descriptive statistics revealed that 
71% of supervisor level employees and 50% of operative staff please on job autonomy. 
88% of supervisor level employees and 59% of operational level employees are satisfied 
with their promotion system and opportunities. 71% of supervisor level employees and 
70% of operational level employees are satisfied with the training programs in their 
department. 71% of supervisor level employees and 68% of operational level employees 
are satisfied with the work-life balance within the department.  Besides, the results of t-test 
analysis show that satisfaction level of autonomy4, autonomy5, autonomy6, promotion2, 
promotion4, promotion6, and training4 are significantly different between two-level 
employees and satisfaction level of the rest variables are insignificantly different. 

Keywords: Employees’ satisfaction, Autonomy, Promotion, Training, Work-life balance, 
Supervisor level employees, Operational level employees. 
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Introduction  
 Employee job satisfaction identifies with inward feelings of employees. It is hugely 
crucial for the employees as well as the organization in general Ostroff (1992). Job 
satisfaction expands employee's optimism, productivity, and it makes inventive thoughts 
among the employees. Job fulfillment actuates a worker to serve at work for a long time. 
Without work fulfillment, the association or enterprise will stand up by the expenditure of 
deployment due to employee turnover. Besides, the work fulfillment of workforces shows 
a significant feature in deciding the performance of its workforces. Extremely working people 
would have the opportunity to help the businesses to accomplish their vital objectives 
hence maintaining the organization's competitive advantage (Dessler, 2010). Robbins (2001) 
said when employees feel positive about their remuneration they are increasingly propelled 
towards their work and the performance of the organization additionally supports.  
 Mitchell, Holtom, and Lee (2001) have been seen that top-level administration must 
need to acknowledge how a worker will be glad to their activity. Since being satisfied 
workers are normally optimistic and encouraged to their job, subsequently, an organization 
can increase surprising performance from them, on the other hand, they are disappointed 
their job will not supported and worry to the daily practice of job and even they're inside 
work anyway getting away from the responsibilities, moreover, they may be an elevated 
level of nonattendance from their work Judge et al (2001). Target and accomplishment rely 
upon worker fulfillment and thus contribute to organizational achievement and 
development, upgrades the efficiency, and expands the quality of work. Therefore, the 
organization should focus on employee’s job satisfaction too.  
 At the point when an employee senses a fulfillment about the job, he/she is 
inspired to do grater exertion to the job performance. At that point, it will in general 
increment the general performance of the organization. As it were, a fulfilled individual 
employee and his exertion and obligation are critical for the accomplishment of the 
organization. M. D. Pushpakumari (2008), analyzed that employee perspective is essential 
to the management since they decide the manner of employees in the organization. The 
examination information uncovered that there exists a positive connection between job 
satisfaction and performance of employees. In the conversations on organizational 
achievement, administrators frequently state that workers' morale is one of the vital 
components for progress. Indeed, even Napoleon stated: 'The capability of the military 
relies upon its size, training, experience, and morale, and morale is worth more than the 
various factors together.' Thus, every organization attempts to make a fulfilled workforce to 
work the prosperity of the organization.  
 As indicated by Choo and Bowley (2007) showed the fulfillment and organizational 
performance were interconnected with one another then, fulfillments are the results that 
come from organizational performance. Khan et. al (2012) researched the fulfillment of 
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workers and execution, then set up reality that fulfillment gives a contribution to better 
performance/ execution to organizations. As indicated by Nancy and Mine (2004), execution 
is determined, to some degree, via organizational capability, that is comprehended like 
present in seven fundamental fields: tactical headship, HR, fiscal assets, infrastructure, 
programming, and procedure the administration, and inter-institutional linkages. 
Notwithstanding industry, organizations could upgrade their organizational performance by 
improving worker fulfillment (Siguaw, 1994). It is accepted that a more significant level of 
employee job satisfaction prompts a more elevated level of organizational performance. 
Thus, the motivation behind my paper is deciding the rank of employees’ enjoyment and 
exploring the role of position differences in employees’ job satisfaction at the Project 
Appraisal and Progress Reporting Department in Myanmar.  

Literature Review  
 This composes the hypothetical and empirical literature linked with this 
investigation. It features the meaning of employee job satisfaction, the factors of job 
satisfaction, and the importance of employee’s job satisfaction in the organizations from 
accessible literature by gathering and connecting the observational confirmations.  

Employee's job satisfaction  
 Employee satisfaction plays a crucial role in upgrading the firm gainfulness and 
improving the operational performance of organizations and the nature of goods and 
services. Employee satisfaction impacts quality at an industry, to accomplish quality and 
productivity at the organization, employee satisfaction is central and without it, the 
organization can't consider being effective. Fulfilled workers offer tremendous come back 
to the organization. Locke and Lathan (1976) give a thorough meaning of job satisfaction as 
a pleasurable or positive emotional state coming about because of the examination of one 
employment or job experience. The build of employee satisfaction is significant as fulfilled 
workers can help out association fit as a fiddle of better performance and profitability 
(Schneider, 1987).  
 As indicated by Smith and Stone in 1992, Worker enjoyments are considered like 
the feeling’s grouping responses to the gap between what they need and what they get. 
As per Moyes et. al, (2008), workers’ enjoyment might be represented in the same way as 
to how satisfied the workers are through their situation of employment. As indicated by 
Spector (1997) characterized employee satisfaction, as all the emotions that a given 
individual has about his/her job and its different viewpoints. Price (2001) characterizes 
employee satisfaction as a powerful direction that a worker has towards their work. It might 
likewise be perceived as the person's discernment and assessment of the general workplace 
(Sempane, Rieger, and Roodt, 2002). Job fulfillment is an optimistic enthusiastic situation in 
the assessment of one's work experience. Disappointment in job emerges while the desires 
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aren’t encountered (Mathis and Jackson, 2001). As per Janssen, (2001) enjoyment in 
workplace implies the worker’s feeling of an association regarding his/her work. This 
emotion might be helpful, increasingly optimistic attitudes indicate a worker's degree of job 
satisfaction is high.  
 Different components add to employee satisfaction, it integrates esteem, time to 
time performance evaluations, providing ordinary employee recognition, empowering 
employees, relationship with speedy supervisor, providing employee rewards, institution 
activities, helpful supervision, having a sense of security at the place of work, opportunities 
to apply skills then abilities, remuneration then benefit, promotion, training, job tasks 
features, the relationship between collaborators, relationship with the supervisor. A few 
further components are integrated such as charming job, assessment for work, owner 
permanence, prodigious salaries, prodigious work environments, personal loyalty, judicious 
order, considerate assistance with problems, favored motivations, Flexi-timing, 
telecommuting, the organization paid vacations, accident, and medical coverage benefits, 
retirement benefits, housing loans, transportation and some more. Among them, factors of 
employee satisfaction that address in this paper are autonomy, promotion, training, and 
work/life balance.  
 Autonomy  

 Autonomy in the work environment indicates how much freedom 
employees have while working. For some organizations, autonomy implies workers 
are permitted to set their timetables. In different associations, autonomy implies 
employees can choose how their work ought to be finished. Regardless of which 
idea is being applied, more elevated levels of autonomy will in general outcome in 
an expansion in job satisfaction. Autonomy is having the option to embrace works 
without looking for consent from a controlling body. In the Oxford Dictionary, 
autonomy is the ability to act and make decisions without being controlled by 
anyone else. In Collins Dictionary, autonomy is the ability to make your own 
decisions about what to do rather than being influenced by someone else or told 
what to do. 
 Autonomy in the working environment can likewise be applied to teams. An 
autonomous team is one that is self-guided and gets almost no heading from an 
administrator. At the point when colleagues work admirably together, they can assist 
with improving each other's talents and can make up for one another's inadequacies. 
Working in such a helpful and improving condition can absolutely affect job 
satisfaction. Notwithstanding, a lot of this kind of self-rule can converse the 
situations. Some coworkers may like to work alone and remove from the gathering. 
This can prompt miscommunication and at last, lower productivity. Administrative 
autonomy might be increasingly predominant in decentralized associations where 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ability_1
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/decision
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/influence
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tell
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the manager can practice more noteworthy authority over their employees. In this 
kind of condition, managers are allowed to recompense and encourage workers as 
they see fit. Thus, the manager frequently feels progressively roused to work 
admirably and feels a more noteworthy feeling of job satisfaction. In any case, if the 
managers don't have the correct capabilities to carry out the responsibility well, 
autonomy can likewise inverse in this circumstance. For instance, a power-hungry 
manager who settles on poor decisions could hurt the workers, also the organization 
in general.  
 Robbins (2005) demonstrated that jobs give opportunities to utilizing skills 
and capacities, a decent variety of tasks, autonomy, and feedback of their 
performance will, in general, be favored by the workers. Houston et al. (2006) found 
that college staff individuals were tolerably happy with the freedom to pick their 
technique for work, their degree of obligation, and the measure of the mixture in 
their job. All the more explicitly, with regards to public higher education, Paul and 
Phua, (2011) found that the autonomy and adaptability that the job offered had a 
positive impact on the job satisfaction of academicians. Morrison et al. (2005) 
clarified that job autonomy turned into a basic factor in improving employees' 
intrinsic motivation and job satisfaction. Finn (2001) found that job autonomy 
became an important component in nurses’ job satisfaction. Cuyper and Witte 
(2005) likewise bolster this discovering; job autonomy is secured altogether impact 
job satisfaction both permanent and temporary employment. 

Promotion  
 Many scholars provide their opinion that work enjoyment is fixedly 
correlated to promotion chances and there is a trigger and positive relation among 
promotion opportunities and employee satisfaction. Promotion is the progression 
of an employee’s position in a hierarchical chain of command. Promotion might be 
an employee's award for acceptable performance. Promotion includes progression 
as far as an obligation, pay, and benefits, and in certain organizations, the kind of 
job activities may change a lot. As indicated by Vicky, promotion alludes to an 
upward development of a worker starting with one occupation then onto the next 
occupation, which orders higher pay scales and remittances, upper status and 
renown, greater authority, power, and duty, challenges, and further chances to rise. 
Promotion is given to the worker within the same organization. It is the inside upward 
portability of an employee. Promotion prompts a change like work, benefits, place, 
and working hours, and so forth.  
 Pandey and Asthana (2017) expressed that promotion is a worker’s 
progression that accommodate superior job performing, linked to such things as far 
as a minced duty, status, minced skills, and experience. In the modern world, 
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promotion is one of motivation that makes worker gainful member in the association 
which unquestionably affects the organizational performance. As per Merriam-
Webster, promotion is the act of furthering the growth or development of 
something. In the oxford dictionary, promotion is a move to a more important job 
or rank in a company or an organization. In the dictionary.com, promotion is the 
stimulation of the progress or growth of a tumor following initiation by a promoter. 
In the Cambridge dictionary, promotion is the act of encouraging something to 
happen or develop: or the act of raising someone to a higher or more important 
position or rank. 
 Numerous researchers offer their opinion that job satisfaction has 
unequivocally corresponded with promotion opportunities and there is a straight 
and positive relationship between promotional opportunities and work enjoyment. 
De Souza (2002) assessed the impact of promotions on staff’s enjoyment, 
concentrating on promotion enjoyment among a few directors. He found that 
worker who got a promotion are increasingly happy. Shields and Ward (2001) found 
that disappointment with promotion and training chances strongly affect aims to 
stop the work than disappointment with workload or pay. Yousef (2017) expressed 
that whenever workers see that there are weighty chances of the promotion 
opportunity, they are being satisfied with their job and more worried about the issue 
of organization.    
 Taslim Khan (2013) analyzed how much academic staff working in higher 
educational institutes experience a different level of job satisfaction from promotion 
in the colleges in Muscat, Sultanate of Oman. Five colleges were chosen for the 
exploration concentrate on proportionate separated randomly. A complete 180 
surveys were controlled through human resource manager, out of which 155 filled 
in questionnaires are gotten back and afterward the information is examined. The 
examination demonstrated that promotion has a modest and positive outcome for 
job satisfaction. Noraani Mustapha (2013) decided on the impact of promotion 
opportunity on job satisfaction among lecturers in four public universities in 
Kelantan, Malaysia. The outcome showed that there was a positive huge connection 
between promotion opportunities and job satisfaction.  

Training  
 The training encompasses an essential point in human resource development. 
It is regarding the construction of particular expertise toward a belief norm by 
supervision and exercise. Training is the remarkably supportive tool that creates an 
employee to work their obligation truthfully, adequately, then reliably. Training is the 
explanation of increasing an employee’s knowledge then skill for creating a definite job. 
Dale S. Beach characterizes training as 'the sorted-out technique by which individuals 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/act
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/encourage
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/happen
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/develop
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/act
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/raise
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/higher
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/important
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/position
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/rank
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learn knowledge as well as the ability for a definite aim'. Training indicates the instructing 
and studying actions for the basic role of assisting individuals from an institution, gain 
then utilize the knowledge, skills, capacities, and mentalities required for the specific 
work and institution. As indicated by Edwin Flippo, 'training is the demonstration of 
expanding a worker’s abilities in making a specific task'. Training is characterized as an 
arranged learning experience intended to realize the perpetual change in a person's 
knowledge, mentalities, or skills (Campbell, Dunnette, Lawler, and Weick, 1970).  
 According to Merriam-Webster, training is the act, process, or method of one 
that trains; or the skill, knowledge, or experience acquired by one that trains. In the 
Cambridge dictionary, training is the activity of learning or teaching the skills and 
knowledge needed for a particular job or activity. According to dictionary.com, training 
is the education, instruction, or discipline of a person or thing that is being trained. In 
the Collins dictionary, training is the process of learning the skills that you need for a 
particular job or activity.  Landy (1985) defined job training as "a lot of arranged activities 
concerning an organization to build the job knowledge and skills or to change the 
perspectives and social conduct of its individuals in manners reliable with the objectives 
of the organization and the necessities of the job". Training is an efficient advancement 
of the knowledge, abilities, and expertise required by an individual to successfully play 
out a given task or occupation (Patrick, 2000).    
 Sima Karimi et al (2018) explored the impact of organizational training on job 
satisfaction and individual performance of employees at Ahwaz Oil Company. The 
outcomes of the exploration demonstrated that the quality of organizational 
education and job satisfaction in the company under examination have a positive 
and noteworthy impact on workers' performance. An investigation led by Persaud 
(2010) inferred that training assumes an imperative role in the satisfaction of the 
employee and lessens their turnover aim radically. As indicated by Joyce (2012), 
training is one of the key factors which is decided by the worker's job satisfaction. 
Epiphany Odubuker Picho (2014) explored the connection between employee 
training and development and job satisfaction in the Uganda Management Institute. 
The outcome demonstrated that there was a powerless positive correlation 
between employee training and advancements and job satisfaction. Loshinee 
Vasudevan (2014) inspected the impact of training on work commitment, job 
satisfaction, and job performance. The outcomes from this work uncovered that 
training commitment, training needs assessment, training contents, and delivery 
approaches, and training evaluation decidedly and essentially impact the 
employee's work commitment, job satisfaction, and performance. 
 
 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/trains
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/activity
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/learning
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/teach
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/skill
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/knowledge
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/needed
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/particular
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/job
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/activity
https://www.dictionary.com/browse/train
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/learning
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/skill
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/need
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/job
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Work-life balance  
 Work-life balance practices are organizational changes intended to lessen work-
family strife. These work-life balance practices empower the employee to be feasible 
in both work and personal jobs. Iqan lazar, (2010) presume that a successful harmony 
among work and non-work jobs are gainful for both worker and business. Furthermore, 
this parity in work and life areas improves the quality of the personal relationship and 
organizational results. Work-life balance is a term utilized for the possibility that you 
need time for both work and different parts of life, regardless of whether those are 
family-related or individual interests. Work-life balance is the absence of restriction 
among work and other life jobs. It is the condition of harmony where requests of 
individual life, professional life, and family life are equivalent.  
 In oxford learner’s dictionary, work/life balance is the number of hours per week 
you spend working, compared with the number of hours you spend with your family, 
relaxing, etc. In the Cambridge dictionary, work-life balance is the volume of hours you 
use performing your duty contrasted with the volume of hours you use with your family 
and doing things you enjoy. In Collins dictionary, work-life balance is how you organize 
your days, for example, how many hours you spend at work, and how much time you 
spend with friends or doing things you enjoy. Work-life balance practice is important 
not only for employees but also for the organizations since it connected with the 
employee’s satisfaction. 
 Adikaram (2016) investigated the effect of work-life balance on employee 
satisfaction in private commercial banks of Sri Lanka. The discoveries proposed that 
work-life balance significantly affects employee job satisfaction in private sector 
commercial banks of Sri Lanka. Saif et al (2011) directed research in Pakistan to 
investigate relationship work-life balance and job satisfaction. The outcomes uncovered 
that there is a positive relationship between work-life balance practices and level of 
job satisfaction. Rani et al. (2011) directed the investigation to assess the connection 
between work-life balance and employees’ satisfaction. Results demonstrated job 
satisfaction has a positive relationship with work-life balance and a negative relationship 
with work acknowledgment, relationship with a subordinate, and director and 
undertaking at work. Varatharaj and Vasantha (2012) led the examination to analyze 
relationship job satisfaction have with work-life balance in ladies. The result indicated 
a solid positive relationship exists between job satisfaction and work-life balance.  
 Felicity Asiedu-Appiah, (2013) infers that work-life balance is significant in 
improving worker’s operation at the office and house. Gender differentiation occurs in 
work-life balance requirements since job and non-job obligations are diverse for men 
and women. Several A few exploration outcomes indicated females showed extra 
requirements for work-life balance when contrasted with the male. Explores also found 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/amount
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/your
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/spend
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/your
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/family
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/enjoy
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/friend
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/enjoy
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that work-life balance practices impact by and large institution then single operation. R. 
Lockwood, (2003) characterized work-life balance as an overseeing job and individual 
duties. Hussein Issei Hassan Abdirahman (2018) inspected the connection between 
work-life balance, job satisfaction, and organizational commitment to employee 
performance among authoritative staff in Northern area colleges in Malaysia. The results 
demonstrated that every independent variable which is work-life balance, job 
satisfaction, and organizational commitment are decidedly related to the dependent 
variable which is employee performance.  
 

The importance of an employee’s job satisfaction  
 Employee’s job satisfaction is significant because it is the essential factor for 
improving performance which the primary one of organizational advancement. The satisfied 
worker will, in general, perceive that an institution will be more pleasing over the long term, 
he/she care on the features of his/her work and are increasingly committed toward 
organization, stimulating a demonstration of organizational citizenship practices (Fraser, 
2001; Sempane et al., 2002; Yoon and Suh, 2003). An examination led by Cole and Cole 
(2005) reports that there is a positive relationship between the job attitudes of people and 
their performance. Robbins (2006) states that satisfied workers will talk optimistically about 
the organization, helping each other that will eventually improve performance.  
 The connection between job satisfaction and performance has been surveyed in a 
variety of organizational settings. Cummings (1970) distinguished three significant 
perspectives concerning this relationship. Satisfaction causes performance, performance 
causes satisfaction, and rewards cause both. These three perspectives are braced by 
different investigates. Kornhanuser and Sharp (1976) have directed more than thirty 
investigations to distinguish the connection between satisfaction and performance in the 
industrial sector. A considerable lot of the examinations have discovered that a positive 
relationship existed between job satisfaction and performance.  
 Schneider et al. (2003) found a fundamental connection between employee 
satisfaction and organizational performance. Eren et al (2013) analyzed the connection 
between employee satisfaction and financial performance, on a sample of 745 bank 
workers in Turkey. The outcomes uncovered that job satisfaction is essentially identified 
with financial performance. On a sample of 249 health workers, Kuzey (2012) researched 
the connection between employee satisfaction and organizational performance. The 
outcome secured that job satisfaction impacts the performance of the organization 
completely. Muhammad Shahzad Latif (2013) inspected the effect of job satisfaction on 
organizational performance. It additionally examined several cases that satisfy the workers 
on occupations, retaining in the job, and why employees continue and depart the 
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organization. The examination indicated that there exists a positive relationship between 
job satisfaction and organizational performance. 
 Chengedzai Mafini (2013) analyzed the connection between employee satisfaction 
and organizational performance in public organizations. A three-area study survey was 
utilized to gather information from the 272 members from a South African government 
department. Positive relationships were seen between organizational performance and 
each of the five employee satisfaction factors, to be specific working conditions, capacity 
usage, innovativeness, cooperation, and self-governance. Among the five elements, the 
collaboration had the best effect on organizational performance, trailed by capacity usage, 
innovativeness, self-governance, with working conditions applying the least impact.  
 Danica Bakotic (2015) investigated the connection between job satisfaction and 
organizational performance. The outcomes of this examination demonstrated the presence 
of an unmistakable connection between job satisfaction and organizational performance in 
the two bearings, yet with entirely powerless force. Definite investigation indicated that the 
relation between job satisfaction and organizational performance is more supported than 
the relation between organizational performance and job satisfaction. Ririn Triwahyuni 
(2017) investigated the impact of job satisfaction and organizational commitment on 
performance. This exploration outcome demonstrated that job satisfaction directly impacts 
employee performance at PT Pindad (Persero). As indicated by the above literature reviews, 
we can accept that if the employees are fulfilled/satisfied in their work, their performance 
will improve, and the organization will be efficient and effective. Therefore, employees’ 
satisfaction is a very important factor for every organization. 
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Conceptual Framework and Hypotheses 
This study will propose the following conceptual framework and hypotheses: 
  

          Independent Variables        Dependent Variables 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypotheses 
 H1:  Employees in Project Appraisal and Progress Reporting Department, 

Myanmar have job satisfaction based on autonomy, promotion, 
training, work-life balance 

 H2: Supervisor level employees in Project Appraisal and Progress 
Reporting Department, Myanmar are more satisfied than the 
operational level employees 

  

Research Methodology  
 The research design is an experimental examination and attention to the 
quantitative methodology. The survey method is utilized to gather information from the 
focused-on respondents by dispersing the questionnaire as the survey instrument. This 
paper is centered around Project Appraisal and Progress Reporting Department, Myanmar. 
It is applied to the random sampling method. The population of the targeted area is 149. I 
calculate the sample size with the 5% confidence interval, 95% confidence level, 50% 
variance of the population. According to population size (149), the sample size is 108. In 
this study, questionnaires are applied (108) employees who are supervisor level employees 
and operational level employees from the Project Appraisal and Progress Reporting 

Level of Employee 
Position 

- Supervisor level 
employees 

- Operational level 
employees 
 

Employee’s job satisfaction 
• Autonomy 

- Decision making in work 
schedule/ method 

• Promotion 
- Fairness of promotion 

rules 
• Training 

- Improvement of skills 
• Work/life balance 

- Working hours 
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Department, Myanmar. For the supervisor level, I choose the deputy director level and 
assistant director level employees of Project Appraisal and Progress Reporting Department, 
Myanmar. For the operational level, I choose the staff officer level, deputy staff officer 
level, upper clerk level, and lower clerk level employees of this department. They are 
chosen by purposively to get detailed information regarding their feelings and perspectives 
on their job. The instrument, questionnaires are personally dispersed to the targeted 
respondents. Then, the information was analyzed by utilizing descriptive statistics, and t-
test analysis.   

Findings and Discussion  
 Descriptive Statistics presents the number of observations, mean, standard error of 
the mean, standard deviation, minimum, and maximum for the observations of the study 
which supervisor level and operational level employees. Moreover, it presents the 
frequency distribution of datasets that show the satisfaction level of employees on the 
autonomy, promotion, training, and work-life balance at the Project Appraisal and Progress 
Reporting Department.  
 
Table 1 Descriptive Statistics of Dataset 

Descriptive Autonomy Promotion Training Work-life balance 
Supervisor level employees     
Mean 3.82 3.94 3.94 3.88 
S.E. Mean 0.20 0.16 0.18 0.17 
Std Dev 0.81 0.66 0.75 0.70 
Minimum 2.00 2.00 3.00 3.00 
Maximum 5.00 5.00 5.00 5.00 
Operational level employees     
Mean 3.35 3.59 3.75 3.72 
S.E. Mean 0.09 0.07 0.07 0.08 
Std Dev 0.86 0.66 0.69 0.78 
Minimum 1.00 2.00 2.00 2.00 
Maximum 5.00 5.00 5.00 5.00 
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Table 2 Overall satisfaction of supervisor level employees on autonomy 
Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Disagree 2 1 5.88 5.88 5.88 
Neutral 3 4 23.53 23.53 29.41 
Agree 4 9 52.94 52.94 82.35 

Strongly Agree 5 3 17.65 17.65 100.00 

Total 17 100.0 100.0  
  

 According to table 2, 12 supervisor level employees out of 17, (71%) agree that they 
have autonomous power in their job, and they are satisfied with this situation. 4 supervisor 
level employees (23%) are not sure that they have autonomous power in their job. Only 
one employee is dissatisfied with their job concerning autonomy. 
 

Table 3 Overall satisfaction of supervisor level employees on promotion 
Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Disagree 2 1 5.88 5.88 5.88 
Neutral 3 1 5.88 5.88 11.76 
Agree 4 13 76.47 76.47 88.24 
Strongly Agee 5 2 11.76 11.76 100.00 

Total 17 100.0 100.0  
 

 According to table 3, 15 supervisor level employees out of 17, (88%) agree that the 
department has a fair promotion system, they are satisfied with this system and opportunity 
they have to promote. One supervisor level employee is not sure that the promotion 
system is fair or not. Another one disagrees that the promotion system is fair and justice 
one, thus they are dissatisfied with it and their promotion opportunity. 
 

Table 4 Overall satisfaction of supervisor level employees on training 
Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Neutral 3 5 29.41 29.41 29.41 
Agree 4 8 47.06 47.06 76.47 
Strongly Agree 5 4 23.53 23.53 100.00 

Total 17 100.00 100.00  
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 According to table 4, 12 supervisor level employees out of 17, (71%) agree that the 
training programs in their department are effective and efficient, and they are satisfied with 
the programs and the chance to attend. 5 supervisor level employees (29%) are not sure 
that the training programs are effective and efficient or not.  

Table 5 Overall satisfaction of supervisor level employees on work-life balance practice 
Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Neutral 3 5 29.41 29.41 29.41 
Agree 4 9 52.94 52.94 82.35 
Strongly Agree 5 3 17.65 17.65 100.00 

Total 17 100.0 100.0  
 

 According to table 5, 12 supervisor level employees out of 17, (71%) agree that the 
department has the optimal working hours, teamwork, pleasant atmosphere, and they are 
satisfied with this situation. 5 supervisor level employees (29%) are not sure that they have 
a work-life balance or not.  

Table 6  Overall satisfaction of operational level employees on autonomy 
Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Strongly Disagree 1 3 3.53 3.53 3.53 
Disagree 2 9 10.59 10.59 14.12 
Neutral 3 31 36.47 36.47 50.59 
Agree 4 39 45.88 45.88 96.47 

Strongly Agree 5 3 3.53 3.53 100.00 

Total 85 100.0 100.0  
 

 According to table 6, 42 operational level employees out of 85, (50%) agree that 
they have autonomous power in their job, and they are satisfied with this situation. 31 
operative staffs (36%) aren’t sure that they have autonomous power in their job. 12 
operative staffs (14%) dissatisfy with their job. 
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Table 7 Overall satisfaction of operational level employees on promotion 
Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Disagree 2 4 4.71 4.71 4.71 
Neutral 3 31 36.47 36.47 41.18 
Agree 4 46 54.12 54.12 95.29 

Strongly Agree 5 4 4.71 4.71 100.00 

Total 85 100.00 100.00  

 According to table 7, 50 operational level employees out of 85, (59%) agree that 
the department has a fair promotion system, they are satisfied with this system and 
opportunity they have to promote. 31 operational employees (36%) are not sure that the 
promotion system is fair or not. 4 operational employees (5%) disagree that the promotion 
system is fair and justice one, thus they are dissatisfied with it and their promotion 
opportunity. 
 

Table 8 Overall satisfaction of operational level employees on training 

Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 
Disagree 2 4 4.71 4.71 4.71 
Neutral 3 21 24.71 24.71 29.41 
Agree 4 52 61.18 61.18 90.59 
Strongly Agree 5 8 9.41 9.41 100.00 

Total 85 100.00 100.00  
 

 According to table 8, 60 operational level employees out of 85, (70%) agree that 
the training programs in their department are effective and efficient, and they are satisfied 
with the programs and the chance to attend. 21 operational level employees (25%) are not 
sure that the training programs are effective and efficient or not. 4 operational employees 
(5%) are dissatisfied with the training program of their department. 
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Table 9 Overall satisfaction of operational level employees on work-life balance practice 
Value Label Value Frequency Percent Valid Percent Cum Percent 

Disagree 2 7 8.24 8.24 8.24 
Neutral 3 20 23.53 23.53 31.76 
Agree 4 48 56.47 56.47 88.24 
Strongly Agree 5 10 11.76 11.76 100.00 

Total 85 100.00 100.00  
 
 According to table 9, 58 operational level employees out of 85, (68%) agree that 
the department has the optimal working hours, teamwork, pleasant atmosphere, and they 
are satisfied with this situation. 20 operational level employees (24%) are not sure that they 
have a work-life balance or not. 7 operational level employees (8%) are dissatisfied with 
the work-life balance practice of their department. According to the results of all descriptive 
statistics tables, the results support the hypotheses of this paper. 

T-test Analysis 
 In this section, I will present the results of the t-test analysis of my dataset to 
evaluate the roles of position differences in the satisfaction of employees in the Project 
Appraisal and Progress Reporting Department. 
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Table 10  t-table for autonomy 
Autonomy Supervisor level Operational level T-

value 
Sig 

SA A N Dis S.Dis  Mean S.D SA A N Dis S.Dis Mean S.D 

Autonomy 1 1 9 4 3  3.47 0.87 6 31 20 21 7 3.09 1.11 1.32 0.190 
Autonomy 2 4 8 3 2  3.82 0.95 9 36 21 16 3 3.38 1.02 1.66 0.100 
Autonomy 3 1 12 3 1  3.76 0.66 8 41 28 4 4 3.53 0.91 1.01 0.313 
Autonomy 4 3 13  1  4.06 0.66 10 37 30 6 2 3.55 0.88 2.72 0.011 
Autonomy 5 3 7 5 2  3.65 0.93 5 21 38 17 7 3.04 0.99 2.34 0.021 
Autonomy 6 3 7 5 2  3.65 0.93 3 27 35 10 10 3.04 1.03 2.27 0.025 

SA = Strongly Agree, A = Agree, N = Neutral, Dis = Disagree, S.Dis = Strongly Disagree, S.D = Standard Deviation 
 
Table 11  t-table for promotion 
Promotion Supervisor level Operational level T-

value 
Sig 

SA A N Dis S.Dis  Mean S.D SA A N Dis S. Dis Mean S.D 
Promotion 1  14 2 1  3.76 0.56 9 41 27 6 2 3.58 0.86 1.14 0.263 
Promotion 2 6 9 2   4.24 0.66 16 35 32 2  3.76 0.78 2.32 0.022 
Promotion 3  14 2 1  3.76 0.56 10 30 39 4 2 3.49 0.85 1.64 0.11 
Promotion 4 4 11 1 1  4.06 0.75 10 38 34 1 2 3.62 0.80 2.07 0.041 
Promotion 5 1 13 2 1  3.82 0.64 5 36 35 6 3 3.40 0.85 2.36 0.25 
Promotion 6 1 13 1 2  3.76 0.75 3 30 39 10 3 3.24 0.84 2.41 0.018 
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Table 12 t-table for training 
Training Supervisor level Operational level T-

value 
Sig 

SA A N Dis S. Dis  Mean S.D SA A N Dis S. Dis Mea
n 

S.D 

Training 1 4 8 2 2 1 3.71 1.16 8 46 20 7 4 3.55 0.94 0.59 0.559 
Training 2 5 10 2   4.18 0.64 15 41 22 5 2 3.73 0.90 1.94 0.055 
Training 3 4 8 4 1  3.88 0.86 11 38 28 7 1 3.60 0.86 1.23 0.22 
Training 4 4 7 4 2  3.76 0.97 12 48 20 4 1 3.78 0.79 -0.05 0.957 
Training 5 3 10 4   3.94 0.66 14 49 17 4 1 3.84 0.80 0.51 0.61 
Training 6  11 4 2  3.53 0.72 6 39 28 10 2 3.44 0.88 0.41 0.68 

 
 
Table 13 t-table for work-life balance 

Work-life balance Supervisor level Operational level T-
value 

Sig 
SA A N Dis S.Dis  Mean S.D SA A N Dis S. Dis Mean S.D 

Work-life balance 1 3 10 3 1  3.88 0.78 11 41 23 9 1 3.61 0.89 1.17 0.245 
Work-life balance 2 3 8 3 3  3.65 1 7 37 21 10 10 3.25 1.14 1.34 0.182 
Work-life balance 3 4 8 3 2  3.82 0.95 7 40 25 7 6 3.41 1 1.56 0.123 
Work-life balance 4 5 10 1 1  4.12 0.78 23 45 12 4 1 4 0.85 0.53 0.597 
Work-life balance 5 3 11 2 1  3.94 0.75 20 52 11 2  4.06 0.68 -0.64 0.523 
Work-life balance 6 3 10 2 2  3.82 0.88 12 29 32 6 6 3.41 1.05 1.51 0.134 
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 Autonomy 1 means the job allows employees to make their own decisions about 
how to schedule the work. Autonomy 2 means the job allows employees to make decisions 
about what methods they use to complete the work. Autonomy 3 means employees have 
the flexibility to arrange the work schedule to meet their personal/family responsibilities. 
Autonomy 4 means the senior administration cares about the ideas of employees in the 
work. Autonomy 5 means employees can participate in decision making for the organization 
benefits. Autonomy 6 means the job satisfaction level rise as a result of job autonomy. 
 Promotion 1 means the organization has a formal Promotion Policy. Promotion 2 
means employees have been getting promotions as per their qualification and experience. 
Promotion 3 means favoritism does not have any role to play in the promotion system of 
the department. Promotion 4 means employees are satisfied with the promotion 
opportunity that they have. Promotion 5 means the promotion system of the department 
is fair and justice for everyone. Promotion 6 means the job satisfaction level rise as a result 
of the justice promotion system.  
 Training 1 means employees are given the training that needed to do their job 
effectively and improve their skills. Training 2 means employees participate in training and 
development opportunities that are available to them. Training 3 means the training meets 
the needs of the current job of employees. Training 4 means the managerial level 
encourages the professional development of employees. Training 5 means the managerial 
level arranges the training and development program for employees. Training 6 means the 
job satisfaction level rise as a result of effective training.  
 Work-life balance 1 means employees are satisfied with working hours and it is fitted 
with their private life. Work-life balance 2 means employees have quality time with family 
and friends without work pressures. Work-life balance 3 means employees have enough 
time to learn something for carrier development. Work-life balance 4 means the family of 
employees understands them when they are busy at work. Work-life balance 5 means the 
colleagues and supervisor are supportive when employees have a life problem. Work-life 
balance 6 means the job satisfaction level rise as a result of work-life balance practice in 
the department. 
 Mean is the average value of each dataset. The standard deviation classifies how 
nigh the data are to their relevant means. Thus, a greater standard deviation indicates that 
the data is more spread out compared to a lower standard of deviation. The t-value is a 
proportion of the difference between the mean of the two data sets and the higher value 
of the t-test, show that a huge contrast exists between the two sample sets. This study is 
completed on a 95% confidence interval; hence, if p-value is less than 0.05, there will be 
the significant difference among two samples.  
 According to table 10, the t value for autonomy1 is 1.32 and the p-value is 0.19. 
Therefore, the satisfaction level of two-level employees on autonomy1 is insignificantly 
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different. T value for autonomy2 is 1.66 and the p-value is 0.10. Therefore, the satisfaction 
level of two-level employees on autonomy2 is insignificantly different. For autonomy3, the 
t value is 1.01 and the p-value is 0.313. Therefore, the satisfaction level of two-level 
employees on autonomy3 is insignificantly different. T value for autonomy4 is 2.72 and the 
p-value is 0.011. Therefore, the satisfaction level of two-level employees on autonomy4 is 
significantly different. T value for autonomy5 is 2.34 and the p-value is 0.021. Therefore, 
the satisfaction level of two-level employees on autonomy5 is significantly different. T 
value for autonomy6 is 2.27 and the p-value is 0.025. Therefore, the satisfaction level of 
two-level employees on autonomy6 is significantly different. 
 According to table 11, the t value for promotion1 is 1.14 and the p-value is 0.263. 
Therefore, the satisfaction level of two-level employees on promotion1 is insignificantly 
different. The t value for promotion2 is 2.32 and the p-value is 0.022. Therefore, the 
satisfaction level of two-level employees on promotion2 is significantly different. The t 
value for promotion3 is 1.64 and the p-value is 0.11. Therefore, the satisfaction level of 
two-level employees on promotion3 is insignificantly different. The t value for promotion4 
is 2.07 and the p-value is 0.041. Therefore, the satisfaction level of two-level employees 
on promotion4 is significantly different. The t value for promotion5 is 2.36 and the p-value 
is 0.25. Therefore, the satisfaction level of two-level employees on promotion5 is 
insignificantly different. The t value for promotion6 is 2.41 and the p-value is 0.018. 
Therefore, the satisfaction level of two-level employees on promotion6 is significantly 
different. 
 According to table 12, the t value for training1 is 0.59, and the p-value is 0.559. 
Therefore, the satisfaction level of two-level employees on training1 is insignificantly 
different. The t value for training2 is 1.94 and the p-value is 0.055. Therefore, the satisfaction 
level of two-level employees on training2 is significantly different. The t value for training3 
is 1.23 and the p-value is 0.22. Therefore, the satisfaction level of two-level employees on 
training3 is insignificantly different. The t value for training4 is -0.05, and the p-value is 0.957. 
Therefore, the satisfaction level of two-level employees on training4 is insignificantly 
different. The t value for training5 is 0.51 and the p-value is 0.61. Therefore, the satisfaction 
level of two-level employees on training5 is insignificantly different. The t value for training6 
is 0.41 and the p-value is 0.68. Therefore, the satisfaction level of two-level employees on 
training6 is insignificantly different. 
 According to table 13, the t value for work-life balance1 is 1.17 and the p-value is 
0.245. Therefore, the satisfaction level of two-level employees on work-life balance1 is 
insignificantly different. The t value for work-life balance2 is 1.34 and the p-value is 0.182. 
Therefore, the satisfaction level of two-level employees on work-life balance2 is 
insignificantly different. The t value for work-life balance3 is 1.56 and the p-value is 0.123. 
Therefore, the satisfaction level of two-level employees on work-life balance3 is 
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insignificantly different. The t value for work-life balance4 is 0.53 and the p-value is 0.597. 
Therefore, the satisfaction level of two-level employees on work-life balance4 is 
insignificantly different. The t value for work-life balance5 is -0.64 and the p-value is 0.523. 
Therefore, the satisfaction level of two-level employees on work-life balance5 is 
insignificantly different. The t value for work-life balance6 is 0.51 and the p-value is 0.134. 
Therefore, the satisfaction level of two-level employees on work-life balance6 is 
insignificantly different. 

Recommendations 

For autonomy:  71% of supervisor level employees and 50% of operative staff satisfy 
their job because of autonomy within their department. However, we 
have to think about the rest of the 50% operative staff. We should allow 
employees to work their job with their decisions more than now.  If the 
employees are qualified, autonomy lead to be more efficient and 
effective in the job. A centralized system declines in performance 
because the employees lack the motivation to implement decisions 
taken by top-level managers without the input of lower-level 
employees. Moreover, it delays the work because employees rely on 
the information communicated to them from the top. Therefore, the top 
management level and supervisor level employees in the Project 
Appraisal and Progress Reporting Department should decentralize power 
to the lower ranks. However, they have to evaluate the quality of 
employees before the power decentralization. 

For promotion: 88% of supervisor level employees and 59% of operative staff satisfy the 
promotion system of the department. In my opinion, the promotion 
system must be merit-based and should be more transparent than the 
current situation. The managerial level should announce the rules and 
regulations, criteria, requirements, and promotion opportunity (how 
many people can promote at each rank?)  to the employees, clearly and 
in detail. Then, they should work with integrity to harmonize the rules 
and regulations. If we see the people who break the rules and 
regulations at the promotion examination, we must investigate and 
punish this person seriously.  

For training: 71% of supervisor level employees and 70% of operative staff satisfy the 
training programs that hold/offer from the department. In the Project 
Appraisal and Progress Reporting Department, the managerial level 
arranges many training programs for the career development of 
employees. Every employee has the chance to attend the training 
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programs equally, however, the employees have to sit entrance 
examinations for some training programs. Managerial level announces 
the training programs and collects the desire of employees who want to 
attend or not. Then, they support employees who want to attend the 
training. This is good practice and they should sustain this situation. 
Besides, the managerial level and HR division of the department should 
know the requirement of employees to do their work efficiently and 
effectively. Then, they should offer/implement the training programs 
suitable for the employees.  

For work-life balance: 71% of supervisor level employees and 68% of operational level 
employees think that they have the quality time between work, 
personal, and family. I think the working hours of the department are 
optimal. It cannot affect on work-life balance practice of employees. I 
think that the work-life balance of employees links the above three 
variables. If the employees have autonomous power, a fair promotion 
system, effective training, they will be satisfied, effective, and efficient in 
their work. Then, the work will be done within office hours without 
wasting time and resources. Finally, the employees will have work-life 
balance and more satisfied with their job. 
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ของครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

A Study of the Relationship Between Socioeconomic Factors Affecting Household Debt 
and Household Savings in Northeastern Thailand. 
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Abstract 
 The purpose of this research was to 1) Study the economic and social factors of 
households in the northeast region in 2019. 2) Study the average debt level of households in 
the northeast region in 2019. 3) Study the average debt level of households in the northeast 
region in 2019. 4) Study the relationship between economic and social factors affecting 
household debt and household savings in the northeast region in 2019. Demographic groups 
are Head of the household Population of the northeastern region of Thailand. The tools used 
are Statistical analysis data from Statistical Office data, analyzed from Socio - Economic Survey 
(SES) data, year 2019. By using statistical programs to test relationships Presented by descriptive 
method to analyze T-test, F-test and Multiple Regression. 
 From the results of the study, it is found that. 1) The different gender of household 
heads affects the average monthly debt of households in the Northeast. 2) The different age 
range of household heads affects the average monthly debt of households in the northeast 
region. 3)  The different marital status of the head of household affects the average monthly 
debt of the households in the northeast region. 4) The number of different members of the 
household affects the average household debt in the Northeast. 5) Different household 
incomes have a positive effect on both the savings and the average monthly debt of the 
household and Different household expenses have a negative effect on the average monthly 
savings and debt of households in the northeast. 

Keywords: Household Debt, Savings, Northeast region 
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1. บทนำ 

 ปัญหาหนี้สินครัวเรือนในประเทศไทยที่อยู่ในระดับสูงนั้น เป็นประเด็นที่ทำให้ผู้ดำเนินนโยบายทาง
เศรษฐกิจมีความกังวลอย่างต่อเนื่อง เพราะปัญหาหนี้สินครัวเรือนนั้นส่งกระทบต่อความยั่งยืนของการ
เติบโตทางเศรษฐกิจใน 2 มิติด้วยกัน มิติแรก คือเรื่องการใช้รายได้ในอนาคต หรือก็คือการก่อหนี้ เพ่ือ
นำมาใช้บริโภคในปัจจุบันมากจนเกินไป ส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตได้ดีในระยะแรก แต่ก็จะลดลงภายหลัง
ตามภาระหนี้จ่ายที่สูงขึ้น และมิติที่สอง คือเรื่องเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจการเงิน โดยหนี้ที่สูงขึ้นจะ
สะท้อนถึงความเปราะบางทางการเงินของครัวเรือน ทำให้ขาดภูมิคุ้มกัน และอยู่ในสถานะที่อ่อนไหวต่อ
ความผันผวนทางเศรษฐกิจมากจนเกินไป เช่น เมื่อรายได้ที่เราได้รับนั้นไม่เป็นไปตามความคาดหวังไว้ ส่งผล
ทำให้เราไม่สามารถจ่ายชำระหนี้ได้ อาการขาดภูมิคุ้มกันดังกล่าว มีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจจะเผชิญกับปัญหา
การผิดนัดชำระหนี้ในวงกว้าง ซึ่งจะส่งผลทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวรุนแรง หรือบางกรณีอาจลุกลามไปสู่
วิกฤตทางเศรษฐกิจในที่สุด ดังนั้นการก่อหนี้ที่มากจนเกินไปนั้นมีข้อเสียมากกว่าข้อดี จุดสมดุลของการก่อ
หนี้ที่ดีคือ ระดับของหนี้จะต้องไม่สร้างปัญหาการผิดนัดชำระหนี้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต หรือก็คือ ถ้า
หากครัวเรือนในประเทศไทยมีฐานะทางการเงินที่เข้มแข็ง การก่อหนี้ก็จะไม่สร้างปัญหาต่อเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ และก็จะได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงแหล่งสินเชื่อที่มากขึ้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ (ธนาคาร
แห่งประเทศไทย, 2562) 
 ครัวเรือนไทย เป็นหนี้สูง เป็นหนี้กันเร็ว และเป็นหนี้นานตลอดช่วงชีวิต ข้อมูลจากแบบสำรวจ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (Socio-Economic Survey: SES) พบว่า ครัวเรือนไทยมีอัตราการ
ออมลดลงในทุกกลุ่มรายได้ในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) ดังภาพที่ 1 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 1 สัดส่วนการออมต่อรายได้ของครัวเรือนไทยแยกตามกลุ่มรายได้ 
ที่มา : แบบสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ (2560) 
 
 ความเปราะบางของครัวเรือนกระจุกตัวมากข้ึนในครัวเรือนที่มีหนี้ ในขณะที่ครัวเรือนที่ไม่มีหนี้นั้น
มีความเปราะบางลดลงต่อเนื่อง ข้อมูลจากแบบสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (Socio-
Economic Survey: SES) ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ชี้ว่า สัดส่วนครัวเรือนที่มีหนี้ลดลงจากร้อยละ 61 
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ในปี 2552 อยู่ที่ร้อยละ 51 ในปี 2560 (ดังภาพที่ 2) แต่ระดับหนี้เฉลี่ยต่อครัวเรือนกลับเพิ่มสูงขึ้นเกือบ 2 
เท่า (ดังภาพที่ 3) สะท้อนให้เห็นว่า หนี้ที่สูงจะกระจุกตัวอยู่กับครัวเรือนรายเดิม (สำนักงานสถิติแห่งชาติ , 
2560) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 สัดส่วนครัวเรือนที่มีหนี้ 
ที่มา : แบบสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ (2560) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3 มูลค่าหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนจำแนกตามกลุ่มอายุ 
ที่มา : แบบสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ (2560) 
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 หนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ครัวเรือนอาจต้องก่อหนี้ก็คือ การที่ครัวเรือนมีรายได้ผันผวน ไม่สามารถ
ประเมินรายได้ในอนาคตได้ดีเท่าที่ควร และสร้างปัญหาในการบริหารเงินจนนำไปสู่การก่อหนี้ อย่างไรก็
ตามครัวเรือนไทยมีสัดส่วนรายได้ที่มั่นคงเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง ทั้งกลุ่มที่มีหนี้และไม่มีหนี้ หรือกลุ่มที่มีปัญหาและ
ไม่มีปัญหาทางการเงิน ทำให้เห็นว่า ครัวเรือนไทยไม่ได้มีปัญหาด้านรายได้ที่ผันผวนเหมือนในอดีต เป็น
เพราะราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลทำให้แรงงานเคลื่อนย้ายจากภาคการเกษตร
ไปสู่การเป็นลูกจ้างในภาคการบริการกันมากขึ้น และการที่ภาคครัวเรือนมีแหล่งรายรับที่มั่นคงมากขึ้น จะ
ส่งผลให้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ดีขึ้น เพราะสถาบันการเงินจะให้เครดิตกับผู้กู้ที่มีรายได้มั่นคง
มากกว่า ถือได้ว่า การเพิ่มขึ้นของรายได้ที่มั ่นคงเป็นปัจจัยที่เอื ้อให้เกิดการก่อหนี้สิน (สำนักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2560) 
 ยิ่งครัวเรือนมีสัดส่วนรายได้มั่นคงสูงขึ้นก็จะมีการใช้จ่ายที่มากขึ้น ขณะที่อัตราการออมจะลดลง
สะท้อนถึงการขาดความระมัดระวังในการใช้จ่าย หลังจากคุมลักษณะและปัจจัยต่าง ๆ ของครัวเรือนให้คงที่ 
ครัวเรือนที่มีสัดส่วนรายได้มั่นคงสูงจะมีค่าใช้จ่ายรวม (ไม่รวมภาระหนี้) สูงขึ้นตามไปด้วย และมีอัตราการ
ออมที่ลดลงเมื่อเทียบกับครัวเรือนที่มีรายได้ผันผวน อาจชี้ให้เห็นถึงความชะล่าใจของครัวเรือนที่มีรายได้
มั่นคงสูงจึงมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายน้อยกว่าครัวเรือนที่มีรายได้ผันผวน โดยเมื่อเทียบกับครัวเรือนที่
มีสัดส่วนรายได้มั่นคงต่ำกว่าร้อยละ 20 แล้ว ครัวเรือนที่มีสัดส่วนรายได้มั่นคงสูงเกินกว่าร้อยละ 80 จะมี
รายจ่ายสูงกว่าประมาณร้อยละ 6.5 ต่อเดือน ขณะที่อัตราการออมจะต่ำกว่าประมาณร้อยละ 2.0 ต่อเดือน 
(สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) 
 ครัวเรือนรุ่นใหม่มีการใช้จ่ายมากกว่ารุ่นก่อนค่อนข้างมาก การใช้จ่ายของครัวเรือนที่มีปัญหาทาง
การเงินเพิ่มสูงขึ้นกว่าในอดีต โดยเฉพาะกลุ่มครัวเรือนที่มีอายุเฉลี่ย 0 - 30 ปี การใช้จ่ายเร่งขึ้นสูงในปี 
2560 โดยเพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 30 เทียบกับปี 2554 ในขณะที่กลุ่มครัวเรือนที่มีอายุเฉลี่ย 31 - 50 ปี มี
การใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกว่า ในทางกลับกัน กลุ่มครัวเรือนที่มีหนี้แต่ไม่มีปัญหาทางการเงิน จะมี
การใช้จ่ายลดลงต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปีก่อนๆ (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) 
 การเพ่ิมรายได้เพ่ือแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนจะขาดประสิทธิผลหากครัวเรือนไม่ปรับพฤติกรรมการใช้
จ่ายตามหลักคิดของ Marginal Propensity to Consume และหากครัวเรือนนำรายได้ที่เพิ่มขึ้นไปชำระ
หนี้ หากครัวเรือนนำรายได้ที่เพิ่มขึ้นไปชำระหนี้ ครัวเรือนที่มีหนี้และมีปัญหาทางการเงินจะนำรายได้ส่วน
ใหญ่ไปใช้จ่าย โดยเฉพาะ Gen Y ที่จะนำเงินไปใช้จ่ายถึงประมาณ 3 ใน 4 และนำไปจ่ายภาระหนี้ในส่วนที่
เหลือ แต่ในขณะเดียวกันครัวเรือนที่มีหนี้แต่ไม่มีปัญหาทางการเงินจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งเก็บออมไว้อย่างน้อย 
1 ใน 3 ของเงินที่เพ่ิมข้ึน (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) 
 เศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเผชิญกับปัญหาในลักษณะที่คล้ายกับของประเทศ และมี
แนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบที่รุนแรงกว่า เนื่องจากแรงงานเกินกว่าครึ่งมีอาชีพเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม 
สามารถสร้างรายได้เพียงร้อยละ 16.3 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภูมิภาค (GRP at Current Market 
Price) ในปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมที่มีแรงงานน้อยกว่า ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได้ติดตามและวิเคราะห์ความเสียงของหนี้ครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่ปี 2552 
ถึง ไตรมาส 3 ปี 2561 ทั้งหมด 12,608,591 บัญชี พบว่ามีลูกหนี้ทั้งหมด 4,270,311 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.5 ของจำนวนประชากรทั ้งหมดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบคลุมหนี้สินครัวเรือนที ่สำคัญ 
ประกอบด้วย สินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล 
บัตรเครดิต และสินเชื่ออ่ืน ๆ และในไตรมาส 3 ปี 2561 พบว่า ประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีหนี้
เฉลี่ยต่อบัญชี (สัญญาเงินกู้) เท่ากับ 144,673 บาท คิดเป็นปริมาณหนี้เฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ 427,165 บาท ปรับ
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เพ่ิมข้ึนและกระจายตัวมากขึ้นเมื่อเทียบกับ 10 ปีที่ผ่านมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณหนี้คงค้างใน
ไตรมาส 3 ปี 2561 รวมทั้งหมด 1,824.1 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 จากปี 2560 ส่วนใหญ่เป็น
สินเชื่อส่วนบุคคล คิดเป็นร้อยละ 28.1 สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ คิดเป็นร้อยละ 20.7 และสินเชื่อเพื่อที่อยู่
อาศัย คิดเป็นร้อยละ 18.3 ตามลำดับ แตกต่างจากภาพรวมของประเทศที่ส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อเพื่อที่อยู่
อาศัย คิดเป็นร้อยละ 34.3 สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ คิดเป็นร้อยละ 20.3 และสินเชื่อส่วนบุคคล คิดเป็นร้อยละ 
18.5 ตามลำดับ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561) ดังภาพที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 ปริมาณหนี้คงค้างในไตรมาส 3 ปี 2561 
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย (2561) 
 
 สถานการณ์หนี้ครัวเรือนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาณหนี้อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ เมื่อ
เปรียบเทียบกับภาคอื่น ทั้งปริมาณหนี้ต่อคน และหนี้ต่อบัญชี สอดคล้องกับสัดส่วนหนี้ผิดนัด (ค้างชำร ะ
ตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป) ต่อหนี้คงค้างของภาคอีสานที่ต่ำสุดเมื่อเทียบกับภาคอื่น โดยปริมาณหนี้คงค้างส่วน
ใหญ่เป็นสินเชื่อบุคคล คิดเป็นร้อยละ 28.1 ขณะที่หนี้ผิดนัดส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ คิดเป็นร้อย
ละ 27.7  รองลงมาเป็นสินเชื่อส่วนบุคคล คิดเป็นร้อยละ 20.3 และสินเชื่อเบิกเกินบัญชี คิดเป็นร้อยละ 7.7 
สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางทางการเงิน เนื่องจากต้องแบกรับภาระอัตราดอกเบี้ยที่สูงจากสินเชื่อที่ไม่
มีหลักประกันเป็นสำคัญ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561) ดังภาพที่ 5 ถึง 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5 ปริมาณหนี้คงค้าง(ล้านบาท) ปี 2557 ถึง ไตรมาส 3 ปี 2561 
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย (2561) 
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ภาพที่ 6 ปริมาณหนี้ผิดนัดต่อหนี้คงค้าง ปี 2557 ถึง ไตรมาส 3 ปี 2561 
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย (2561) 
 

 
ภาพที่ 7 ปริมาณหนี้ต่อบัญชี ปี 2557 ถึง ไตรมาส 3 ปี 2561 
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย (2561) 
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ภาพที่ 8 ปริมาณหนี้ต่อหัว ปี 2557 ถึง ไตรมาส 3 ปี 2561 
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย (2561) 
 

 
 
ภาพที่ 9 ปริมาณหนี้คงค้าง และหนี้ผิดนัดภาคอีสาน ไตรมาส 3 ปี 2561 
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย (2561) 
 
 และถ้าพิจารณาปริมาณหนี้ต่อคนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แยกตามเพศและอายุ ไตรมาส 3 
ปี 2561 จะพบว่า กลุ่มที่อยู่ในวัยเริ่มทำงานช่วงอายุ 21-25 ปี แม้ปริมาณหนี้ต่อคนจะไม่สูงเมื่อเทียบกับ
กลุ่มอ่ืน แต่สัดส่วนคนที่เป็นหนี้เสีย (Default rate) กลับสูงกว่าช่วงอายุอื่นอย่างชัดเจนทั้งเพศชายและเพศ
หญิง สะท้อนให้เห็นถึงการขาดการวางแผนทางการเงินที่ดี และวินัยทางการเงินที่ต่ำของคนวัยเริ่มท่างาน 
นอกจากนี้ ยังอีกประเด็นที่น่าเป็นห่วงก็คือ กลุ่มที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ซึ่งเกษียณอายุจากการทำงานแล้ว 
แต่หนี้ไม่ได้ลดลง อาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในวัยเกษียณที่จ่าเป็นต้องใช้จ่ายด้านสุขภาพมากขึ้น ขณะที่
ความสามารถในการหารายได้ลดลง (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561) ดังภาพที่ 10 และ 11 
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ภาพที่ 10 ปริมาณหนี้ต่อคนเพศชาย แยกตามอายุ ในไตรมาส 3 ปี 2561 
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย (2561) 
 

 
 
ภาพที่ 11 ปริมาณหนี้ต่อคนเพศหญิง แยกตามอายุ ในไตรมาส 3 ปี 2561 
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย (2561) 
 
 ถึงแม้ว่าปริมาณหนี้ต่อคน สัดส่วนหนี้ผิดนัด (ค้างชำระตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป) ต่อหนี้คงค้าง และ
สัดส่วนคนที่เป็นหนี้เสียของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในภาพรวมจะค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับภาคอื่น แต่
เรื่องหนี้ครัวเรือนยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะกลุ่มวัยเริ่มท่างาน และกลุ่มที่เกษียณอายุงาน
แล้ว ซึ่งมีความเปราะบางมากกว่ากลุ่มอื่น และนอกจากนี้หนี้สินส่วนใหญ่ของภาคอีสานยังเป็นสินเชื่อส่วน
บุคคลที่ไม่มีหลักประกัน ซึ่งมีภาระในการผ่อนชำระสูง และอาจจะได้รับผลกระทบหากสถาบันการเงินปรับ
เพ่ิมอัตราดอกเบี้ยในระยะต่อไป (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561) 
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 เห็นได้ว่า ภาระหนี้สินของครัวเรือนเป็นปัญหาสำคัญท่ีต้องการการแก้ไขอันดับต้น ๆ ของประชากร
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงส่งผลให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการออมกับหนี้
ครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2562 
 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1) เพื่อศึกษาปัจจัยเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 2) เพื่อศึกษาระดับหนี้สินโดยเฉลี่ยของครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 3) เพื่อศึกษาระดับการออมของครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเศรษฐกิจและสังคมที่มีต่อหนี้ครัวเรือนและการออมของ
ครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
3. ขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้จะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ สถานภาพสมรส จำนวนสมาชิกในครัวเรือน รายได้
เฉลี่ยของครัวเรือน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของครัวเรือน การออมของครัวเรือน และหนี้สินครัวเรือน ของสำนักงาน
สถิติแห่งชาติ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ หัวหน้าครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจำนวนครัวเรือน
ตัวอย่างทั้งสิ้น 12,037 ครัวเรือน 
 
4. ทบทวนวรรณกรรม  
4.1 แนวคิดและทฤษฎีการออม 
 การออม ตามความหมายของในพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน ให้นิยามไว้ว่า การออม คือ การ
ประหยัด การเก็บหอมรอบริบ การถนอม และการสงวน สิ่งที่จะประหยัด หรือเก็บหอมรอบริบ ได้แก่ 
ทรัพย์สินเงินทอง การออม จึงมีความหมายกว้าง คือหมายถึง การใช้สิ่งมีค่ามีคุณทั้งหลายอย่างระมัดระวัง 
อย่างไม่ประมาท อย่างมีเหตุมีผล ทั้งในตนและนอกตน คือ ตนเอง ชีวิตของตนเองซึ่ง แต่ละคนจะต้องถือว่า 
มีความหมายสูงสุด สำคัญสูงสุด จึงต้องรู้จักตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต ไม่ปล่อยปละละเลยให้ ตกต่ำให้ไร้
ค่า พยายามรักษาและพัฒนาให้เจริญให้ได้ ในขณะเดียวกัน ทรัพย์สินเงินทอง ข้าวของที่เป็นปัจจัยในการ
ดำรงชีพ ก็ต้องให้ความสำคัญ ต้องรู้จักเก็บรู้จักใช้ ไม่ปล่อยปละละเลย (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) 
 การออม คือ การสะสมเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายของหน่วยเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่ผู้ให้กู้ยืมหรือผู้ออม 
อันได้แก่ ภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ ภาครัฐบาล และภาคต่างประเทศ แบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ  (สำนัก
เศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง, 2560) ได้แก่ (1) การออมทางตรง คือ เงินออมที่อยู่ในตลาดการเงิน
ประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้แห่งประเทศไทย และ
ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (2) การออมทางอ้อม คือ การออมแบบผูกพันและไม่ผูกพันประเภทต่าง ๆ โดยการ
ออมแบบผูกพันนั้นสามารถจำแนกออกเป็นการออมที่อยู่ในระบบเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคมแบบ
ต่าง ๆ ได้ และการออมแบบไม่ผูกพันหมายถึง เงินออมประเภทต่าง ๆ ที่อยู่ในสถาบันการเงินประเภทต่างๆ 
ของระบบเศรษฐกิจ เป็นต้น 
 การออม ในทัศนะของ John Maynard Keynes หมายถึง ส่วนที่ไม่ได้จับจ่ายใช้สอยไปไม่ว่าด้วย
เหตุใด ๆ หรือส่วนออมคือส่วนเหลือของรายได้ (ดาราภรณ์ โคสิริวิวัฒน์, 2558) 
 John Maynard Keynes (1936) ได้แสดงทัศนะให้เห็นอย่างเด่นชัดถึงความสัมพันธ์ระหว่างการ
ออมกับรายได้โดยการอธิบายผ่านทางความโน้มเอียงในการบริโภค (Propensity to consume) ที่ว่าการ
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เพิ่มขึ้นของระดับรายได้พึงใช้จ่ายจะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นในการบริโภค หากแต่การเพิ่มขึ้นในการบริโภค จะ
น้อยกว่าการเพิ่มขึ้นของระดับรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงว่าค่าความโน้มเอียงในการบริโภคหน่วยสุดท้าย 
(Marginal propensity to consume) มีค่าน้อยกว่าหนึ่งแต่จะมากกว่าศูนย์เสมอ และค่าความโน้มเอียง
เฉลี่ยในการบริโภค (Average propensity to consume) จะลดลงเมื่อระดับรายได้เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน
รายได้ส่วนที่เหลือจากค่าใช้จ่ายในการบริโภคซึ่งก็คือการออมนั้นก็จะเพิ่มขึ้นทุกๆระดับรายได้ที่เพิ่มขึ้น 
ดังนั้น การออมของครัวเรือนจะขึ้นอยู่กับระดับรายได้พึงใช้จ่ายที่แท้จริงในปัจจุบัน และปัจจัยที่ทำให้คนมี
เงินออม มีหลายปัจจัยด้วยกัน ได้แก่ (วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน, 2549) 

1. การออมจากการวางแผนการใช้จ่ายในชีวิต (Life-Cycle Motive) 
2. การออมเพ่ือเป็นมรดก (Bequest Motive) 
3. การออมจากการเปลี่ยนแปลงรสนิยมการใช้จ่าย (Improvement Motive) 
4. การออมเพ่ือต้องการซื้อสินค้าคงทน (Down Payment Motive) 
5. การออมเน ื ่องจากผลตอบแทนและการเพ ิ ่มค ่าข ึ ้นของส ินทร ัพย ์  ( Inter Temporal 

Substitution Motive) 
6. การออมเพ่ือลงทุนทางธุรกิจ (Enterprise Motive) 
7. การออมเพ่ือป้องกันความไม่แน่นอนในชีวิต (Precautionary Motive) 
8. การออมจากการมีลักษณะนิสัยตระหนี่ (Avarice Motive) 
9. การออมเพ่ือต้องการมีอิสระทางการเงิน (Independence Motive) 

 แนวคิดการออมกับกระแสรายได้และรายจ่าย การออมนั้นก็คือ การออมทรัพย์ ซึ่งการออมทรัพย์
ของครัวเรือนจะมีความสัมพันธ์กับรายได้ที่สามารถจับจ่ายใช้สอยได้จริงและการบริโภคของครัวเรือนเป็น
อย่างมากอย่างมาก ด้วยเหตุผลที่ว่า หลังจากที่ครัวเรือนได้รับรายได้มา แล้วเมื่อนำไปหักภาษีออก รายได้
ดังกล่าวจะเป็นรายได้ที่ครัวเรือนสามารถนำไปใช้สอยได้จริง ครัวเรือนจะจัดสรรรายได้ส่วนนี้ไปใช้เพื่อการ
บริโภค ส่วนที่เหลือจึงค่อยเก็บออมไว้เป็นเงินสะสม เรียกการออมเงินส่วนที่เหลือนี้ว่า “การออมทรัพย์” 
หากพิจารณาดูแล้ว จะพบว่า ในการออมเปรียบเป็นส่วนร่วม ของวงจรการหมุนเวียนของกระแสรายได้ 
ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งมีค่าไม่เท่ากับกระแสรายจ่ายในช่วงเวลานั้น สามารถเขียนสมการแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่าง รายได้ที่สามารถจับจ่ายใช้สอยได้จริง ค่าใช้จ่าย และปริมาณการออมได้ดังนี้ (สำนัก
เศรษฐกิจการคลัง, 2560) 

 
 
 

 
โดยที่ Y คือ รายได้ที่สามารถจับจ่ายใช้สอยได้จริง 
         S คือ ปริมาณการออม 

           C คือ ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภค 
  
 ทฤษฎีการบริโภคในวัฏจักรชีว ิต (Life-Cycle Theory of Consumption) ตามแนวคิดของ 
Franco Modigliani (2004) เชื่อว่าปริมาณการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคในงวดเวลาหนึ่งจะขึ้นอยู่กับการ
คาดคะเนของรายได้ตลอดช่วงอายุขัยทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต หากพิจารณาการกระจายรายได้และ

Y = S + C 
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ปริมาณ การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคในวัฏจักรชีวิตที่ควรจะเป็นของบุคคลหนึ่ง ๆ (สำนักงานเศรษฐกิจการ
คลัง, 2560) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 12 ทฤษฎีการบริโภคในวัฏจักรชีวิต (Life-Cycle Theory of Consumption) 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (2560) 
 

จากภาพที่ 12 จะได้เห็นว่าในช่วงชีวิตของบุคคลขณะที่มีอายุน้อย จะมีระดับรายได้อยู่ในระดับต่ำ 
และจะมีรายได้สูงขึ้นเมื่อมีอายุมากขึ้น ต่อมาเม่ือเข้าสู่วัยสูงอายุก็จะกลับมีรายได้ลดลงอีกครั้ง การกระจาย
รายได้ตลอดช่วงอายุขัยจึงมีลักษณะเป็นไปตามเส้น yy ส่วนปริมาณการใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคของบุคคลจะ
สูงขึ้นเป็นลำดับตามอายุขัยโดยมีลักษณะของการกระจายปริมาณการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคตามเส้น cc 
เมื่อทำการเปรียบเทียบกันระหว่างเส้น yy และ cc แล้ว จะพบว่าในช่วงต้นของชีวิต บุคคลจะมีรายได้ไม่
เพียงพอต่อการบริโภค ดังนั้นบุคคลจึงต้องประพฤติตนเป็นผู้ก่อหนี้ ต่อมาในช่วงกลาง ของชีวิตจึงจะเริ่มที่
จะมีรายได้เหลือจ่ายจนสามารถชดใช้หนี้เดิมได้และเก็บเงินสะสมไว้สำหรับช่วงปลายของชีวิต เงินสะสม
ส่วนนี้ก็คือส่วนของเงินออม 

 
4.2 แนวคิดและทฤษฎีหนี้ครัวเรือน 
 หนี้ (obligation) เป็น ความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป แต่ละฝ่ายจะ
มีก่ีคนก็ได้ และด้วยความสัมพันธ์อันนี้ ฝ่ายที่เรียกว่า "เจ้าหนี้" มีสิทธิบังคับฝ่ายที่เรียกว่า "ลูกหนี้" ให้กระทำ
การหรืองดเว้นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์ของฝ่ายเจ้าหนี้ได้ หรือกล่าวอีกทำนองหนึ่ง คือ 
ฝ่ายลูกหนี้มีหน้าที่ต้องกระทำการหรืองดเว้นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือประโยชน์ของฝ่ายเจ้าหนี้ 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) 
 ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้อธิบายว่า หนี้ครัวเรือน คือเงินที่สถาบันการเงินต่างๆ ให้คนทั่วไป
อย่างเราๆ กู้ยืมมา แต่ต้องเป็นคนที่อยู่ในประเทศเท่านั้น ซึ่งเราจะเอาเงินไปใช้ซื้อของ หรือเพ่ือไปทำธุรกิจ
ก็ได้ แล้วแต่ความต้องการของแต่ละคน (กรุงเทพธุรกิจ, 2563) 
 ทฤษฎีการบริโภคตามสมมติฐานรายได้เปรียบเทียบ (Relative Income Hypothesis) ตาม
แนวคิดของ Jame S. Duesenberry (1949) เชื่อว่าระดับราคาสินค้าและบริการเพื่อการบริโภค จะขึ้นอยู่
กับรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในสังคม และยังเชื่ออีกว่าระดับราคาสินค้าและบริการเพื่อการบริโภคใน
ปัจจุบัน จะแปรผันตรงกับระดับราคาสินค้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคในอดีต (สำนักเศรษฐกิจการคลัง, 2560) 
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S = eY +
dY2

Yp
 

 
 โดยที่ S คือ ปริมาณการออม 

 e  คือ  ค่าความโน้มเอียงเฉลี่ยในการออม 
   Y  คือ  รายได้ที่สามารถใช้จ่ายได้จริง 
   d  คือ ค่าสัมประสิทธิ์ที่แสดงถึงความชันของเส้นแสดงความสัมพันธ์ 
     ระหว่าง APC และ Y/Yp 

   Y คือ  ระดับรายได้ในงวดปัจจุบัน 
   Yp คือ  ระดับรายได้สูงสุดที่ครัวเรือนเคยได้รับในงวดเวลาก่อน 
 
 ทฤษฎีการบริโภคแบบระหว่างเวลาหรือแบบข้ามช่วงเวลา Irving Fisher และ Roy Harrod 
(1950) ได้กล่าวว่า แนวคิดเก่ียวกับการบริโภคข้ามเวลานี้เริ่มจากความจริงที่ว่า ผู้บริโภคทุกคนจะพยายาม
เลือกทำการบริโภคเพื่อทำให้ตนเองได้รับอรรถประโยชน์สูงสุดภายใต้เงื่อนไขที่ว่าผู้บริโภคจะเลือกบริโภค
สินค้าในปัจจุบันหรือสินค้าในอนาคต หากต้องการบริโภคสินค้าในอนาคตมากขึ้นก็จำเป็นต้องลดการ
บริโภคสินค้าในปัจจุบันลง ทำให้มีการออมเพ่ิมมากขึ้นหรือสามารถนำเงินไปลงทุนอย่างอ่ืนได้ หากต้องการ
บริโภคสินค้าในปัจจุบันมากขึ้นก็จำเป็นต้องลดการบริโภคในอนาคตลง หรือกู้ยืม (คมสัน เจริญวงค์, 2553) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 13 การบริโภคข้ามช่วงเวลา 
ที่มา : คมสัน เจริญวงค์ (2553) 
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 จากภาพที่ 13 เป็นการแสดงการบริโภค 2 ช่วงเวลา โดยสมมติให้รายได้ในช่วงเวลาที่ 1 เท่ากับ Y1 
และรายได้ในช่วงเวลาที่ 2 เท่ากับ Y2 และสมมติให้ราคาสินค้าเท่ากับ 1 บาท แสดงว่ามีรายได้เท่าใดก็
บริโภคเท่านั้น ถ้าไม่มีการบริโภค ข้ามเวลาในช่วงเวลาที่ 1 จะบริโภคเท่ากับ Y1 และช่วงเวลาที่ 2 จะ
บริโภคเท่ากับ Y2 โดยใช้งบประมาณท่ีจุด A จุดเดียว แต่ถ้ามีการบริโภคข้ามเวลา คือผู้บริโภคสามารถออม
เงินในเวลาปัจจุบันไว้ใช้บริโภคในอนาคต หรือก็ยืมมาเพื่อบริโภคในปัจจุบัน เส้นงบประมาณจะเป็นเส้น 
MN โดยที่จุด N หมายถึงผู้บริโภคจะบริโภคทั้งหมดในช่วงเวลาที่ 1 ที่จุด N โดยจะมีการบริโภค ที่ช่วงเวลา

ที ่ 1 คือ  
𝑌2 + 𝑌1 

(1+𝑟)
 เท่ากับรายได้ปัจจุบันรวมกับการกู ้ยืมเงินในอนาคตมาใช้คือ Y2 เป็นรายไดข้อง

ช่วงเวลาถัดไปและหารด้วย 1+r โดยที่ r หมายถึงอัตราดอกเบี้ย และจุด M หมายถึงการบริโภคช่วงเวลาที่ 

2 เท่านั้น โดยบริโภคเท่ากับ 
𝑌2 + 𝑌1 

(1+𝑟)
  แสดงว่า ออมเงินทั้งหมดที่ได้ในช่วงเวลาที่ 1 ไปบริโภคในช่วงเวลา

ที ่ 2 การบริโภคทั ้งหมดเท่ากับ 
𝑌2 + 𝑌1 

(1+𝑟)
  การออมเงินเพื ่อไปบริโภคในช่วงเวลาที ่ 2 จะได้เส้น 

Intertemporal Budget Constrain เป็นเส้นงบประมาณระหว่างเวลาที ่จุด A โดยที่ถ้าผู ้บริโภคเลือก
บริโภคอยู่ในช่วง AN แสดงว่าผู้บริโภคทำการกู้ยืมมาบริโภค และหากผู้บริโภคเลือกบริโภคช่วง AM แสดง
ว่าผู้บริโภคออมเงินในช่วงเวลาที่ 1 ไว้ใช้บริโภคในอนาคต 

Jame S. Duesenberry (1959) ได้ให้แนวคิดว่า การบริโภคไม่ได้มีความสัมพันธ์เฉพาะกับรายได้
สัมบูรณ์เท่านั้น แต่ยังมีความสัมพันธ์กับรายได้เปรียบเทียบ (Relative Income) พื้นฐานของข้อสมมติ
รายได้เปรียบเทียบใน 2 ลักษณะที่มีอิทธิพลต่อการบริโภค คือ (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2560) 

1. พฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคแต่ละคนจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมากกว่าการบริโภค
ของตนเองเพียงคนเดียว โดยผู้บริโภคแต่ละคนจะทำการเปรียบเทียบรายได้ของตนเองกับคนอื่นๆในสังคม 
โดยผู้บริโภคจะพยายามรักษามาตรฐานการครองชีพของตนเอง ให้ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานของสังคม 
และผู้บริโภคจะพยายามเลียนแบบพฤติกรรมการบริโภคของคนอ่ืน ๆ ในสังคม 

2. การบริโภคในปัจจุบันถูกกำหนดโดยแบบแผนของการบริโภคในอดีต กล่าวคือ ผู้บริโภคจะ
พยายามรักษามาตรฐานการบริโภคของตนเองกับระดับรายได้สูงสุดที่เคยได้รับมาก่อน แล้วเมื่อใดก็ ตามที่
รายได้ของตนเองลดลงต่ำกว่ารายได้สูงสุดที่ตนเองเคยได้รับมาก่อน ผู้บริโภคจะไม่ลดระดับการบริโภคของ
ตนเองมากนัก เพราะมีความเคยชินกับมาตรฐานการบริโภคแบบเดิม 
 
4.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ธารทิพย์ จินดาคำ (2557) ได้ศึกษาลักษณะการออม และปริมาณการออมของครัวเรือนที ่มี
ประชากรรุ่นเกิดล้าน รวมทั้งปัจจัยด้านครัวเรือนที่ส่งผลต่อการออมของครัวเรือนที่มีประชากรรุ่นเกิดล้าน 
ศึกษาโดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2554 สำรวจโดยสำนักงาน
สถิติแห่งชาติ ผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา พบว่า ครัวเรือนที่มีประชากรรุ่นเกิดล้าน ร้อยละ 70 
จะมีการออมเฉลี่ยอยู่ที่ 6,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 23 ของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แต่ครึ่งหนึ่งของ
ครัวเรือนทั้งหมดจะมีการออมต่ำกว่า 2,100 บาทต่อเดือน อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ สาเหตุมาจาก อัตราการออม
สำหรับภาคครัวเรือนไทยในอดีตจะอยู่ที่ร้อยละ 30 ของรายได้ครัวเรือน มีผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ
การออมของครัวเรือนไทยที่มีประชากรรุ่นเกิดล้าน โดยใช้สมการถดถอยโลจิสติคแบบสองกลุ่ม พบว่า มีตัว
แปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กับการออมทั้งหมด 9 ตัว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ จำนวนสมาชิกใน
ครวัเรือน จำนวนผู้ที่ทำงานหารายได้ จำนวนเด็ก จำนวนผู้ที่เป็นภาระทั้งหมดในครัวเรือน จำนวนผู้สูงอายุ
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ในครัวเรือน จำนวนสมาชิกในครัวเรือนที่มีการศึกษาสูงกว่ามัธยม เขตที่อยู่อาศัย ภูมิภาค และหนี้สิน และ
เมื่อนำรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมาวิเคราะห์ร่วมกับตัวแปรอิสระทั้งหมด พบว่า มีตัวแปรอิสระ 8 ตัว ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กับการออมโดยไม่นำรายได้มาร่วมวิเคราะห์ ยกเว้น จำนวนสมาชิกในครัวเรือน และภูมิภาค 
และมีที่เพ่ิมข้ึนมาก็คือ อาชีพหลักของครัวเรือน กับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน 
 รัชพันธุ์ เชยจิตร (2554) ได้ทำการศึกษาเรื่อง หนี้สินและการออมในครัวเรือนผู้สูงอายุไทย เพ่ือ
ศึกษาและเปรียบเทียบระดับของหนี้สินและเงินออมในครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุ โดยการใช้ข้อมูลจากการ
สำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2547 และ 2549 จัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
พบว่า ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุ จะมีรายได้ประจำและค่าใช้จ่ายทั้งหมดเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือนจะต่ำกว่า
ครัวเรือนที่ไม่มีผู ้สูงอายุ การวิเคราะห์การออมพบว่า ครัวเรือนที่มีผู ้สูงอายุ จะมีเงินออมเฉลี่ยสูงกว่า
ครัวเรือนที่ไม่มีผู้สูงอายุเล็กน้อย การวิเคราะห์ด้านหนี้สิน พบว่า ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุ จะมีหนี้สินเฉลี่ยต่อ
ครัวเรือนต่ำกว่าครัวเรือนที่ไม่มีผู้สูงอายุ ทำให้ระยะเวลาในการชำระหนี้ของครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุ จะสั้น
กว่าครัวเรือนที่ไม่มีผู้สูงอายุ 
 พรทิพย์ วงษ์วานิช (2555) ได้ศึกษาพฤติกรรมการออมและการกู้ยืมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยศึกษาพฤติกรรมการออม การกู้ยืม และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ลักษณะทางประชากรศาสตร์และสภาพทางเศรษฐกิจ กับพฤติกรรมการออมและการกู้ยืม ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลจากผู ้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 36 - 45 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สถานภาพสมรส ปัจจุบันปฏิบัติงานในกลุ่มงานปริญญา มีสมาชิกที่มีภาระต้องอุปการะ 1 - 2 คน เป็น
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มาแล้วมากกว่า 10 ปี มีรายได้ต่อเดือน มากกว่า 40,000 บาท และมีรายจ่ายต่อ
เดือนมากกว่า 30,000 บาท โดยรายได้มีความสมดุลกับรายจ่าย ส่วนใหญ่จะมีการวางแผนทางการเงิน และ
ออมทั้งประเภททุนเรือนหุ้นและเงินฝากกับสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมีการสะสมทุนเรือนหุ้นโดยประมาณ
มากกว่า 1,000 บาทต่อเดือน มีความต้องการออมและต้องการผลตอบแทนหรือเงินปันผล มีปริมาณการ
ฝากเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ยอยู่ที่ 10,000 ถึง 50,000 บาทต่อปี ส่วนใหญ่เลือกประเภทเงินฝากออม
ทรัพย์พิเศษ เพ่ือนำไปเป็นทุนการศึกษาของบุตรหลาน ลักษณะการใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดหนี้สินคือ การซื้อบ้าน
หรือที่อยู่อาศัย กู้ยืมเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์เพราะได้รับความสะดวกกว่าสถาบันการเงินอื่น และผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ ระดับการศึกษา และรายได้รวมต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับรูปแบบของการ
ออม อายุสถานภาพสมรส และรายได้รวมต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับปริมาณการฝากเงินกับสหกรณ์ออม
ทรัพย์เฉลี่ยต่อปีและวัตถุประสงค์ในการฝากเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ อายุตำแหน่งงานและรายได้รวมต่อ
เดือน มีความสัมพันธ์กับการสะสมทุนเรือนหุ้นกับสหกรณ์โดยประมาณต่อเดือน รายได้รวมต่อเดือนมี
ความสัมพันธ์กับการวางแผนทางการเงิน และอายุสถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการกู้ยืมเงิน
กับสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 ซานียะฮ์ ช่างวัฒนกุล (2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชน
จังหวัดสตูล โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสตูลจำนวน 400 คน ใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา โดยอัตราส่วนร้อยละ และการแจกแจงความถี่ และใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณ โดย Ordinal logistic regression และ Multinomial logistic regression พบว่า ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนจังหวัดสตูล ประกอบด้วย รายได้ รายจ่าย ภาระหนี้สิน อัตรา
เงินเฟ้อ อัตราผลตอบแทนจากการออม และระยะเวลาในการออม 
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5. กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ภาพที่ 14 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
6. วิธีการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Method) ระหว่างเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยใช้
ข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ของสำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2562 แล้วนำมา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 
 6.1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การค้นคว้าครั้งนี้จะเป็นการศึกษาโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการสำรวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ของสำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2562 โดยใช้ข้อมูลจากแบบสอบถาม
เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย หนี้สิน และข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน 
 6.2 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 วางแผนการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ของสำนักงานสถิติ
แห่งชาติปี 2562 มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในการ
อธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าต่ำสุด ค่าสู งสุด
และใช้สถิติเชิงอนุมาน เพ่ือทดสอบสมมติฐาน T-test F-test และ Multiple Regression ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตัวแปร ระดับการวัด วิธีการวัด 
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

1. อัตราส่วนการออมของครัวเรือนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
2. การมีหนี้สินของครัวเรือนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
3. จำนวนหนี้สินของครัวเรือนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
Ratio Scale 

 
 

Ratio Scale 
 
 

Ratio Scale 

 
รายได้ – ค่าใช้จ่าย 
 
 
0 = ไม่มีหนี้สิน 
1 = มีหนี้สิน 
 
0 - 999,9999 บาท 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 

1. เพศของหัวหน้าครัวเรือน 
2. อายุของหัวหน้าครัวเรือน 
3. สถานภาพการสมรสของหัวหน้าครัวเรือน 
4. จำนวนสมาชิกของครัวเรือน 
5. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน 
6. ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน 

การออมของครัวเรือนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

หนี้สินครัวเรือนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพสมรส 
4. จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน 
6. ค่าใช้จ่าเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน 

 
Nominal Scale 
Ordinal Scale 
Nominal Scale 
Ordinal Scale 
Ratio Scale 
Ratio Scale 

 
T-Test 
One-way ANOVA (F-test) 
One-way ANOVA (F-test) 
One-way ANOVA (F-test) 
Multiple regression 
Multiple regression 

 
7. ผลการศึกษา 
 7.1 สมมติฐาน 
 1) เพศของหัวหน้าครัวเรือนที่ต่างกันน่าจะมีผลต่อหนี้สินของครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ต่างกัน 
 2) เพศของห ัวหน ้าคร ัว เร ือนท ี ่ ต ่ างก ันน ่าจะม ีผลต ่อการออมของคร ัว เร ือนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่ต่างกัน 
 3) อายุของหัวหน้าครัวเรือนที่ต่างกันน่าจะมีผลต่อหนี้สินของครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ต่างกัน 
 4) อาย ุของห ัวหน ้าคร ัว เร ือนท ี ่ ต ่ างก ันน ่าจะม ีผลต ่อการออมของคร ัว เร ือนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่ต่างกัน 
 5) สถานภาพสมรสของหัวหน้าครัวเรือนที ่ต่างกันน่ าจะมีผลต่อหนี้สินของครัวเรือนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่ต่างกัน 
 6) สถานภาพสมรสของหัวหน้าครัวเรือนที่ต่างกันน่าจะมีผลต่อการออมของครัวเรือนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่ต่างกัน 
 7) จำนวนสมาช ิกของคร ัว เร ือนท ี ่ต ่ างก ันน ่าจะม ีผลต ่อหน ี ้ส ินของคร ัว เร ือนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือท่ีต่างกัน 
 8) จำนวนสมาช ิกของคร ัวเร ือนท ี ่ต ่างก ันน ่าจะม ีผลต ่อการออมของคร ัวเร ือนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่ต่างกัน 
 9) รายได ้เฉล ี ่ยของหัวหน้าคร ัวเร ือนมีอ ิทธ ิพลเช ิงบวกกับหนี ้ส ินของคร ัวเร ือนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 10) รายได้เฉลี ่ยของหัวหน้าครัวเรือนมีอิทธิพลเชิงบวกกับการออมของครัวเรือนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 11) ค่าใช้จ่ายเฉลี ่ยของหัวหน้าครัวเรือนมีอิทธิพลเชิงบวกกับหนี้สินของครัวเรือนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 12) ค่าใช้จ่ายเฉลี ่ยของหัวหน้าครัวเรือนมีอิทธิพลเชิงลบกับการออมของครัวเรือนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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 7.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตารางท่ี 1 การทดสอบเพื่อเปรียบเทียบระดับการออมและระดับหนี้สินโดยเฉลี่ยต่อเดือน จำแนกตามเพศ 

ตัวแปรตาม เพศ �̅� S.D. t Sig. 
การออม เพศชาย 4,412.49 20,479.22 -1.015 0.310 
 เพศหญิง 5,841.98 117,709.12 
หนี้สิน เพศชาย 409.97 1,573.46 2.102* 0.036 
 เพศหญิง 342.58 1,919.13 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเป็นเพศชายมีการออมเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 
4,412.49 บาท และหัวหน้าครัวเรือนที่เป็นเพศหญิงมีการออมเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 5,841.98 บาท ในส่วน
ของหนี้สินเฉลี่ยของครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเป็นเพศชายมีหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 409.97 บาท 
และหัวหน้าครัวเรือนที่เป็นเพศหญิงมีหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 342.58 บาท 
 จากการคำนวณความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ T-test พบว่า เพศท่ีแตกต่างกันของหัวหน้าครัวเรือนไม่มี
ผลต่อการออมเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (t = -1.015, Sig = 0.310) และเพศ
ที่แตกต่างกันของหัวหน้าครัวเรือนมีผลต่อหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.050 (t = 2.102, Sig = 0.036) 
 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการออมและระดับหนี้สินโดยเฉลี่ยต่อเดือน  

   จำแนกตามอายุ 
ตัวแปรตาม อายุ �̅� S.D. F Sig. 

การออม ต่ำกว่า 20 ปี - 433.11 2,175.69 0.315 0.905 
20 - 30 ปี 2,180.04 10,451.47 
31 - 40 ปี 3,508.04 11,166.01 
41 - 50 ปี 5,322.21 47,303.17 
51 - 60 ปี 5,323.82 19,596.36 
61 ปีขึ้นไป 5,167.40 110,698.85 
รวม 4,973.14 75,424.70 

หนี้สิน ต่ำกว่า 20 ปี 1.30 13.70 7.852** 0.000 
20 - 30 ปี 168.27 447.12 
31 - 40 ปี 347.99 779.63 
41 - 50 ปี 510.66 2,284.17 
51 - 60 ปี 454.36 1,033.62 
61 ปีขึ้นไป 310.15 1,955.79 
รวม 383.54 1,717.59 

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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 จากตารางที่ 2 พบว่า การออมเฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มหัวหน้าครัวเรือนที่มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี 
เป็นกลุ่มที่มีการออมเฉลี่ยต่อเดือนสูงที่สุดอยู่ที่ 5,323.82 บาท รองลงมาคือกลุ่มหัวหน้าครัวเรือนที่มีอายุ
ระหว่าง 41 – 50 ปี มีการออมเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 5,322.21 บาท และกลุ่มหัวหน้าครัวเรือนที่มีอายุต่ำกว่า 
20 ปี เป็นกลุ่มครัวเรือนที่ยังไม่มีการออม ซึ่งมีการใช้จ่ายที่มากกว่ารายได้เฉลี่ย 433.11 บาทต่อเดือน และ
พบว่าการออมเฉลี่ยของครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจำนวน 4,973.14 บาท ในขณะที่จำนวน
การออมต่อเดือนที่สูงที่สุดของครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่ 500,043 บาท และต่ำสุดคือไมม่ี
การออมเลย และยังมีการใช้จ่ายที่มากกว่ารายได้ถึง 512,220 บาทต่อเดือน ในเรื่องของหนี้สินเฉลี่ยต่อ
เดือน กลุ่มหัวหน้าครัวเรือนที่มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี เป็นกลุ่มที่มีหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนสูงที่สุดอยู่ที่ 
510.66 บาท รองลงมาคือกลุ่มหัวหน้าครัวเรือนที่มีอายุระหว่าง 51 - 60 ปี ที่มีหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 
454.36 บาท และกลุ่มที่มีหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนน้อยที่สุดคือกลุ่มหัวหน้าครัวเรือนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี อยู่ที่ 
1.30 บาท และพบว่าหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวน 383.54 บาท 
ในขณะที่จำนวนหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนที่สูงที่สุดของครัวเรือนในภาคใต้อยู่ที่ 83,333.17 บาท และต่ำสุดคือ
ไม่มีหนี้สินเลย 
 จากการคำนวณความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ One way ANOVA (F-test) พบว่าช่วงอายุที่แตกต่างกัน
ของหัวหน้าครัวเรือนไม่มีผลต่อการออมเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ (F = 
0.315, Sig = 0.905) และช่วงอายุที่แตกต่างกันของหัวหน้าครัวเรือนมีผลต่อหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนของ
ครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.010 (F = 7.852, Sig = 0.000) 
 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการออมและระดับหนี้สินโดยเฉลี่ยต่อเดือน  

   จำแนกตามสถานภาพสมรส 
 

ตัวแปรตาม สถานภาพ �̅� S.D. F Sig. 
การออม โสด 5,043.87 64,781.06 0.143 0.966 

แต่งงาน 4,078.08 22,249.48 
หม้าย 5,650.39 151,683.11 
หย่าร้าง 3,478.44 13,553.21 
แยกกันอยู่ 2,581.72 12,200.83 
รวม 4,975.24 75,440.30 

หนี้สิน โสด 282.25 2,779.26 8.146** 0.000 
แต่งงาน 449.95 1,509.54 
หม้าย 261.25 1,962.17 
หย่าร้าง 273.39 616.28 
แยกกันอยู่ 171.33 397.24 
รวม 383.70 1,717.92 

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกลุ่มที่มีการออมเฉลี่ยต่อเดือนสูงที่สุดอยู่ในกลุ่ม
หัวหน้าครัวเรือนที่เป็นหม้าย มีการออมเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที ่ 5,650.39 บาท รองลงมาคือกลุ่มหัวหน้า
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ครัวเรือนที่โสด มีการออมเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 5,043.87 บาท และที่น้อยที่สุดคื อกลุ่มหัวหน้าครัวเรือนที่
แยกกันอยู่ มีการออมเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 2,581.72 บาท ในขณะที่กลุ่มที่มีหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนสูงที่สุดอยู่ใน
กลุ่มหัวหน้าครัวเรือนที่แต่งงานแล้ว มีหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 449.95 บาท รองลงมาคือกลุ่มหัวหน้า
ครัวเรือนที่โสด มีหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือน 282.25 บาท และท่ีน้อยที่สุดคือกลุ่มหัวหน้าครัวเรือนที่แยกกันอยู่ มี
หนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 171.33 บาท  
 จากการคำนวณความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ One way ANOVA (F-test) พบว่า สถานภาพที่แตกต่าง
กันของหัวหน้าครัวเรือนไม่มีผลต่อการออมเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (F = 
0.143, Sig = 0.966) และสถานภาพที่แตกต่างกันของหัวหน้าครัวเรือนมีผลต่อหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนของ
ครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.010 (F = 8.416, Sig = 0.00) 
 
ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการออมและระดับหนี้สินโดยเฉลี่ยต่อเดือน  

    จำแนกตามจำนวนสมาชิกในครัวเรือน 
ตัวแปรตาม จำนวนสมาชิก �̅� S.D. F Sig. 

การออม 1 – 3 คน 4,646.74 86,197.66 0.676 0.509 
4 – 6 คน 5,410.45 39,654.57 
7 คนขึ้นไป 9,583.23 34,615.73 

รวม 4,973.14 75,424.70 
หนี้สิน 1 – 3 คน 313.77 1,412.72 25.624** 0.000 

4 – 6 คน 533.07 2,337.08 
7 คนขึ้นไป 736.80 1,423.26 
รวม 383.54 1,717.59 

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

 จากตารางที่ 4 พบว่า กลุ่มครัวเรือนที่มีจำนวนสมาชิก 7 คนขึ้นไป มีการออมเฉลี่ยต่อเดือนมาก
ที่สุด มจีำนวน 9,583.23 บาท รองลงมาคือครัวเรือนที่มีจำนวนสมาชิก 4 – 6 คน มีจำนวน 5,410.45 บาท 
และกลุ่มที่น้อยที่สุดคือกลุ่มครัวเรือนที่มีจำนวนสมาชิก 1 – 3 คน มีจำนวน 4,646.74 บาท ในขณะที่กลุ่ม
ครัวเรือนที ่มีจำนวนสมาชิก 7 คนขึ ้นไปมีการก่อหนี้เฉลี ่ยต่อเดือนมากที่สุด มีจำนวน 736.80 บาท 
รองลงมาคือครัวเรือนที่มีจำนวนสมาชิก 4 - 6 คน มีจำนวน 533.07 บาทต่อ และกลุ่มที่น้อยที่สุดคือกลุ่ม
ครัวเรือนที่มีจำนวนสมาชิก 1 – 3 คน มีจำนวน 313.77 บาท 
 จากการคำนวณความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ One way ANOVA (F-test) พบว่า จำนวนสมาชิกที่
แตกต่างกันของครัวเรือนมีไม่มีผลต่อการออมของครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (F = 0.676, Sig = 
0.509) และจำนวนสมาชิกที ่แตกต่างกันของครัวเร ือนมีผลต่อหนี ้ส ินเฉลี ่ยของครัวเร ือนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.010 (F = 25.624, Sig = 0.000) 
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ตารางท่ี 5 แสดงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณในการพยากรณ์ 
ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ B S.E. Beta t Sig. 

การออม ค่าคงที ่ 3.565 0.000  0.000 1.000 
รายได้ 1.000 0.000 1.033 5,986,867,069** 0.000 
ค่าใช้จ่าย - 1.000 0.000 - 

0.186 
- 

1,077,699,369** 
0.000 

R = 1.000  R2 =  1.000  Adjust R2 = 1.000, F = 0.000, Sig. = 0.000 
หนี้สิน ค่าคงที ่ - 

415.591 
21.093  - 6.902** 0.000 

รายได้ 0.011 0.000 2.490 61.570** 0.000 
ค่าใช้จ่าย 0.016 0.001 0.133 16.749** 0.000 

R = 0.541  R2 =  0.292  Adjust R2 = 0.292, F = 2,487.040, Sig. = 0.000 
** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
 จากตารางที่ 5 เป็นการทดสอบโดยใช้สถิติ Multiple Regression พบว่า ทั้งด้านรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนมีอิทธิพลเชิงบวกกับการออมของครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างมีนัยส ำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.001 ส่วนด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของหัวหน้าครัวเรือนมีอิทธิพลเชิงลบกับการออมของ
ครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยปัจจัยรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของหัวหน้าครัวเรือน และค่าใช้จ่ายต่อ
เดือนสามารถทำนายการออมของหัวหน้าครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ร้อยละ 100.000 โดย
เรียงลำดับความสำคัญได้ดังนี้ รายได้ต่อเดือน และค่าใช้จ่ายต่อเดือน นอกจากนี้ยังพบว่า ทั้งด้านรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของหัวหน้าครัวเรือน มีอิทธิพลเชิงบวกกับหนี้สินเฉลี่ยต่อ
เดือนของครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยปัจจัยรายได้
เฉล ี ่ยของหัวหน้าคร ัวเร ือน สามารถทำนายหนี ้ส ินเฉล ี ่ยต ่อเด ือนของหัวหน้าคร ัวเร ือนในภา ค
ตะวันออกเฉียงเหนือได้ร้อยละ 29.200  โดยเรียงลำดับความสำคัญได้ดังนี้ รายได้ต่อเดือน และค่าใช้จ่าย
ต่อเดือน 
 

8. สรุป 
1) ผลการศึกษาด้านเพศของหัวหน้าครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ในปี 2562  

หัวหน้าครัวเรือนที่เป็นเพศหญิง จะมีการออมเฉลี่ยต่อเดือนมากกว่าหัวหน้าครัวเรือนที่เป็นเพศชาย แต่
หัวหน้าครัวเรือนที่เป็นเพศชายจะมีหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนมากกว่าหัวหน้าครัวเรือนที่เป็นเพศหญิง และผล
การศึกษาด้านสถานภาพสมรสของหัวหน้าครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ในปี 2562 หัวหน้า
ครัวเรือนที่เป็นหม้าย จะมีการออมเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุด และหัวหน้าครัวเรือนที่แต่งงานแล้ว จะมีหนี้สิน
เฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุด สอดคล้องกับ สอดคล้องกับการศึกษาของพรทิพย์ วงษ์วานิช (2555) ที่ได้ศึกษา
พฤติกรรมการออมและการกู้ยืมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย
ศึกษาพฤติกรรมการออม การกู้ยืม และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์และสภาพ
ทางเศรษฐกิจ กับพฤติกรรมการออมและการกู้ยืม ซึ่งพบว่า เพศ และสถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์กับ
รูปแบบของการออม 
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 2) ผลการศึกษาด้านอายุของหัวหน้าครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ในปี 2562 
หัวหน้าครัวเรือนที่อยู่ในช่วงอายุ 51 – 60 ปี จะมีการออมเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุด และหัวหน้าครัวเรือนที่
อยู่ในช่วงอายุ 41 – 50 ปี จะมีหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุด สอดคล้องกับการศึกษาของ รัชพันธุ์ เชยจิตร 
(2554) ที่ได้ทำการศึกษาเรื่องหนี้สินและการออมในครัวเรือนผู้สูงอายุไทย พบว่า ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุจะมี
เงินออมและหนี้สินเฉลี่ยสูงกว่าครัวเรือนที่ไม่มีผู้สูงอายุ 
 3) ผลการศึกษาด้านจำนวนสมาชิกในครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ในปี 2562 
ครัวเรือนที่มีจำนวนสมาชิก 7 คนขึ้นไป จะมีการออมและหนี้สินเฉลี่ยต่ อเดือนมากที่สุด สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ธารทิพย์ จินดาคำ (2557) ที่ได้ศึกษาลักษณะการออม และปริมาณการออมของครัวเรือนที่
มีประชากรรุ่นเกิดล้าน รวมทั้งปัจจัยด้านครัวเรือนที่ส่งผลต่อการออมของครัวเรือนที่มีประชากรรุ่นเกิดล้าน 
พบว่า จำนวนสมาชิกในครัวเรือน จำนวนผู้ที่ทำงานหารายได้ จำนวนเด็ก จำนวนผู้ที่เป็นภาระทั้งหมดใน
ครัวเรือน จำนวนผู ้สูงอายุในครัวเรือน และจำนวนสมาชิก ในครัวเรือนที ่มีการศึกษาสูงกว่ามัธยม มี
ความสัมพันธ์กับการออม 
 4) ผลการศึกษาด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และค่าจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน ของหัวหน้าครัวเรือนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ในปี 2562 รายได้และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนมีผลต่อทั้งการออมและหนี้สิน
เฉลี่ยต่อเดือน สอดคล้องกับการศึกษาของ ซานียะฮ์ ช่างวัฒนกุล (2559) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการออมของประชาชนจังหวัดสตูล พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากต่อพฤติกรรมการออมของ
ประชาชนจังหวัดสตูล ประกอบไปด้วย รายได้ รายจ่าย ภาระหนี้สิน อัตราเงินเฟ้อ อัตราผลตอบแทนจาก
การออม และระยะเวลาในการออม 
 

9. ข้อเสนอแนะ 
9.1 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 จากผลการศึกษาในภาพรวม พบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส และจำนวนสมาชิกในครัวเรือน    
มีผลโดยตรงต่อหนี้สินครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือเผชิญกับปัญหาใน
ลักษณะที่คล้ายกับของประเทศไทย และมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบที่รุนแรงกว่า ดังนั้นภาครัฐควรให้
ความสำคัญกับปัญหาหนี้สินครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอันดับต้น ๆ โดยเบื้องต้นควรให้
คำแนะนำเกี่ยวกับวินัยในการใช้จ่าย วินัยในการออม วินัยในการก่อหนี้ และวินัยในการปลดหนี้ เพื่อสร้าง
การรับรู้ให้กับคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การแก้ไขปัญหาหนี้สินจะประสบความสำเร็จได้ต้องเกิดจาก
การให้ความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้ สถาบันการเงิน เจ้าหนี้ และหน่วยงานกลาง 
และที่สำคัญที่สุดก็คือลูกหนี้เองก็สร้างวินัยการใช้จ่าย ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต และไม่ก่อภาระหนี้สิน
เพ่ิมเติม 
9.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 เนื่องจากที่การวิจัยครั้งนี้จัดทำขึ้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid – 19 ทำให้ไม่
สามารถที่จะลงพื้นที่เก็บข้อมูลได้ จำเป็นต้องใช้ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นหลัก จึงมีข้อเสนอแนะ
ในการวิจัยครั้งต่อไปคือ การลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ระเอียดและครอบคลุมมากขึ้น โดยการ
ทำแบบสอบถามในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นเชิงลึกมากขึ้น ทั้งในเรื่องของทักษะความรู้ทางการเงิน
ของครัวเรือน และปัญหาความเลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่งเป็นเรื่องท่ีกำลังได้รับความสนใจของสังคมในปัจจุบัน 
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การจัดการห่วงโซ่อุปทานเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านจากจีนสู่การจัดจำหน่ายในไทย 
The Home Electrical Supply Chain from China to Distribution in Thailand 

 
อัซมี นูร์มะหะหมัด* 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาเรื่อง การจัดการห่วงโซ่อุปทานเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านจากจีนสู่การจัดจำหน่ายในไทย เป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ และการศึกษาค้นคว้า
จากเอกสาร งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ผลการศึกษาพบว่า 1) โครงสร้างการสั่ง
เข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านจากจีนมาไทย มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการที่เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านจาก
จีนได้รับความนิยมในตลาดประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มเครื่องปรับอากาศ และเครื่องฟอกอากาศ  
2) ด้านกลไกห่วงโซ่อุปทาน ในการนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าจากจีนนั้น ต้องเป็นไปตามกฎหมายที่กระทรวง
พาณิชย์เป็นคนกำหนดไว้ และการห้ามใช้สารเคมีต้องห้ามในการประกอบสินค้าต่าง ๆ ที่ประเทศไทยกำหนด 
และได้รับเครื่องหมาย มอก. 3) ด้านกระบวนจัดการห่วงโซ่ มีการมอบหมายให้ผู้กระจายสินค้าในประเทศไทย 
เป็นผู้ดูแลหลัก และต้องนำเข้าจากประเทศจีนในสินค้าบางรายการ โดยใช้วิธีการขนส่งสิงค้าทางเรือ เทียบท่า
เทียบเรือแหลมฉบัง นอกจากนั้นยังมีผู้จัดจำหน่ายในไทยทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อกระจายสินค้าเข้าสู่
ร้านค้าปลีกตามพ้ืนที่ชุมชนทั่วประเทศ ผู้กระจายสินค้าในไทยเป็นผู้ทำสื่อการโฆษณาและการตลาดให้กับ
สินค้าเป็นหลัก ซึ่งในการทำการตลาดของสินค้าในแต่ละชนิดนั้น จะมีการทำการตลาด หรือมีการส่งเสริม
การตลาดโดยอ้างอิงจากฤดูกาลในประเทศไทย ซึ่งหากจะพัฒนาให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ต้องอาศัย
การศึกษาและการพัฒนาในด้านการนำเข้าและพัฒนาสินค้าใหม่ๆที่เหมาะกับสังคมที่เป็น smart technology 
มากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับกับความต้องการของตลาดคนรุ่นใหม่ที่สนใจสินค้าที่มีความเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่มี
ความทันสมัย รวมถึงการพัฒนาในด้านของคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีความทนทานและแข็งแรงมากยิ่งขึ้น เพ่ือ
สามารถยืดอายุการใช้งานออกไปได้นานขึ้น และยังเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์สินค้าที่มาจากจีนว่า
เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ทนทาน และ การจัดการในเรื่องของระบบการสั่งสินค้าเข้ามาในแต่ละครั้ง ให้สามารถ
รองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง 
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Abstract 
 Education subject Managing the home electrical supply chain from China to 
distribution in Thailand Is a qualitative research Which is data collection through in-depth 
interviews from key informants of the company, Haier Electric (Thailand) Public Company 
Limited, Media Electric Trading (Thailand) Company Limited, Skyworth (Thailand) Co., Ltd., 
Electric appliance wholesaler And electronics retailers And from the study of documents 
Various related research Including information from the internet The results of the study 
are as follows: 1) Structure of the order of electrical appliances in the home from China to 
Thailand The proportion is increasing steadily due to the fact that household electrical 
appliances from China are very popular in the Thai market. Especially the air conditioner 
group and air purifiers. 2) The supply chain mechanism in the import of electrical appliances 
from China Must comply with the laws stipulated by the Ministry of Commerce and the 
prohibition of the use of prohibited chemicals in the assembly of various products as 
specified by Thailand and received the symbol. 3) The chain management process with a 
distributor in Thailand (Distributor) is the main administrator. With the parent company 
controlled by China and have to import from China on some products By means of 
transportation of goods by boat Laem-Chabang Jetty In addition, there are large and small 
distributors in Thailand. In order to distribute the products to retailers in community areas 
around the country Which the transportation system used to deliver goods in the country 
is land transportation by using the truck of the main company The product distributors in 
Thailand mainly produce advertising and marketing media. In which the marketing of each 
type of products There will be marketing or with marketing promotions based on seasons 
in Thailand. 

Keywords: Home Electrical, Supply Chain, Distribution 
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1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
ปัจจุบันมีการนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าจากจีนมาขายในประเทศไทยค่อนข้างแพร่หลายและได้รับความ

นิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากราคาที่ถูกกว่าราคาตลาด และคุณภาพการใช้งานก็ไม่แพ้แบรนด์ของประเทศอ่ืน 
เช่นญี่ปุ่น เกาหลีเป็นต้น ทำให้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในตลาดผู้บริโภคเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย 
นอกจากนี้ยังกระแสของแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่มีความ
อัจฉริยะมากขึ้น (smart home) เพื่อตอบโจทย์ชีวิตความเป็นอยู่ที่ทันสมัย ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันก็
ต้องมีการพัฒนาฟังก์ชั่น หรือรูปแบบการใช้งานที่มีความฉลาดมากยิ่งขึ้น ตอบโจทย์การใช้งานของคนรุ่นใหม่ 
และเป็น Niche Market คือ “ตลาดเฉพาะกลุ่ม” หรือ การทำตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
เฉพาะบุคคลมากยิ่งขึ้น แตกต่างในอดีตซึ่งเน้นตลาดแบบ Mass ที่เน้นการผลิตทีละมาก ๆ ดังนั้นส่งผลให้ความ
ต้องการใช้งานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โลกมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปเป็นการใช้งานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขั้นที่
สูงขึ้น ในขณะที่สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ไทยผลิตยังเป็นสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีที่ไม่สูงและไม่มีความซับซ้อนมาก
นักซึ่งทำให้สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ไทยไม่สามารถแข่งขันได้ทันสินค้าที่มาจากจีนได้  

นอกจากนี้ ค่านิยมของคนไทยมี่มีต่อสินค้าที่มาจากประเทศจีนนั้น เป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้นแตกต่าง
จากในอดีตที่มองว่าสินค้าจีนไร้คุณภาพ เนื่องจากจีนได้เข้ามาเป็นเจ้าของแบรนด์ดังระดับโลกในปัจจุบัน จึงทำ
ให้ได้เห็นมุมมองของการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพออกมาในตลาดโลกอยู่อย่างต่อเนื่องรวมถึงประเทศไทยด้วย 
ดังนั้นจึงทำให้แบรนด์จากจีนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตประจำวันของคนไทยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะใน
กลุ่มของเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่แบรนด์จากประเทศจีนได้คิดค้นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมาเพ่ือตอบโจทย์การใช้ชีวิตของ
คนในสังคมมากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถควาบคุมราคาให้ออกในระดับที่ทุกคนเอ้ือมถึง 

ซึ่งจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นผู้ศึกษามีความสนใจต้องการที่จะศึกษาถึงการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านจากจีนสู่การจัดจำหน่ายในไทย ว่ามีกระบวนการลักษณะเป็นอย่างไร ตั้งแต่กระบวนการ
ผลิตสินค้าจนถึงการเข้ามาจัดจำหน่ายและทำการตลาดในประเทศไทยเพ่ือนำมาวิเคราะห์ถึงผลต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
สำหรับการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดวัตถุประสงค์เพ่ือทำการศึกษา 3 ประเด็นดังนี้ 
2.1 เพ่ือศึกษาโครงสร้างการสั่งเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านจากจีนมาไทย 
2.2 เพ่ือศึกษากลไกห่วงโซ่อุปทาน 
2.3 เพ่ือศึกษากระบวนจัดการห่วงโซ่ 

3. ขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษาการจัดการห่วงโซ่อุปทานเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านจากจีนสู่การจัดจำหน่ายในไทย  ได้
กำหนดขอบเขตด้านเนื้อหาไว้ไว้ 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) โครงสร้างการสั่งเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านจากจีนมา
ไทย 2) กลไกห่วงโซ่อุปทาน และ 3) กระบวนจัดการห่วงโซ่ โดยกำหนดขอบเขตคือการศึกษาการนำเข้า
เครื่องใช้ไฟฟ้าจากประเทศจีนในช่วง พ.ศ. 2560-2563 
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4. ระเบียบวิธีการศึกษา     
การศึกษาเรื่อง การจัดการห่วงโซ่อุปทานเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านจากจีนสู่การจัดจำหน่ายในไทย  ผู้

ศึกษาได้กำหนดแหล่งข้อมูลในการศึกษา  ดังนี้ 
 1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้ทำการวิจัยได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
โดยการใช้แบบสัมภาษณ์เจาะลึกเพื่อผู้ที่ให้ข้อมูลสำคัญ  บริษัท ไฮเออร์ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด 
(มหาชน), บริษัท มีเดีย อิเล็คทริค เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ,ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ บริษัท สกายเวิร์ท (ไทย
แลนด์) จำกัด, ผู้ค้าส่งเครื่องใช้ไฟฟ้า และผู้ค้าปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้า เกี่ยวกับ กระบวนจัดการห่วงโซ่ ซึ่งได้แก่ 
การผลิตสินค้าในจีน, การจำหน่ายในประเทศจีน, การประเมินความเสี่ยงของคู่ค้า, การสั่งเข้าสินค้าและ
ขนส่งมาไทย, การจำหน่ายสินค้าให้ตัวแทนรายใหญ่, การจัดจำหน่ายสินค้ารายย่อย และการทำสื่อโฆษณา
และการตลาด  

2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู้ทำการวิจัยทำจากการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลดังนี้ (1) 
เอกสาร รายงานการประชุม บทความ หนังสือทางวิชาการ วารสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจัยต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (2) ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และ อินทราเน็ต (3) เอกสาร คู่มือ และ
รายงานต่าง ๆ ของบริษัท 
 การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ค ุณภาพใช ้ผสมหลายว ิ ธี  ได ้แก่  การว ิ เคราะห ์ เน ื ้ อหา (Content - Analysis) และการต ี ความ 
(Interpretation) 

5. ทบทวนวรรณกรรม 
 การทบทวนวรรณกรรมในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญคือ (1) สถานการณ์การใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของไทย (2) กลไกการจัดการห่วงโซ่อุปทานของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของไทย และ 
(3) แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

5.1 สถานการณ์การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของไทย  
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ปี 2562 มีปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ 3.00 

(%yoy) โดยกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าขยายตัวร้อยละ 3-4 (%yoy) เนื่องจากสินค้ามีแนวโน้มกลับมาฟื้นตัวดีขึ้น 
โดยเฉพาะตลาดเครื่องปรับอากาศในประเทศ ขณะที่กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัวไม่มากนักที่ร้อยละ  2-3 
(%yoy) เนื่องจากยังมีปัจจัยบั่นทอนจากการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัว และผลกระทบ
จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ทั้งนี้ในระยะยาวอุตสาหกรรมจะเผชิญความเสี่ยงจากแนวโน้ม
โครงสร้างความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะความต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเทคโนโลยีล้าสมัย 
(IoT) และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการควรเตรียมความพร้อม
รองรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ (อรรถสิทธิ์ แจ่มฟ้า, 2562) 

แนวโน้มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทย ปี 2563 – 2565 ปริมาณความ
ต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศระยะ 3 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มขยายตัวเฉลี่ย 1-3% ผลจากตลาดที่อยู่อาศัย
ที่คาดว่าจะกระเตื้องขึ้นบ้างจากปี 2562 กอปรกับผู้บริโภคบางส่วนที่เร่งซื้อเครื่อ งใช้ไฟฟ้าในช่วงหลายปี 
ก่อนจะกลับมามีความต้องการเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ตาม Replacement cycle1/ และความต้องการ
เครื่องปรับอากาศจะยังเติบโต เนื่องจากสภาพอากาศที่คาดว่าจะมีอุณหภูมิสูงขึ ้นจากภาวะโลกร้อน 
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ประกอบกับคาดว่าผู้ผลิต จะทำตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่สามารถควบคุมการทำงานผ่านการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตเพ่ิมข้ึนควบคู่กับการจัดโปรโมชั่นกระตุ้นยอดขายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเพ่ิมช่องทางการจัด
จำหน่ายผ่านการทำตลาดสินค้าออนไลน์ ทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลและตัดสินใจซื้อได้สะดวกมาก
ขึ้น (อรรถสิทธิ์ แจ่มฟ้า, 2562) 

มูลค่าส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าช่วง 3 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ย 1 - 3% ทั้งนี้ การกีดกันทาง
การค้าระหว่างประเทศอาจเป็นโอกาสในการส่งออก เครื่องใช้ไฟฟ้าของไทยไปยังสหรั ฐฯ ได้เพิ่มขึ้น เพ่ือ
ทดแทนการนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าบางประเภทจากจีน โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศ (ครึ่งแรกของปี 2562 
สัดส่วนส่งออกไปตลาดสหรัฐฯ อยู่ที่ 7% ของมูลค่าส่งออก เครื่องปรับอากาศทั้งหมดของไทย เพิ่มขึ้นจาก 
5.8% ในปี 2561) และความต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้าในตลาดเอเชียที่ยังเติบโต สะท้อนจากอัตราการถือ
ครอง เครื่องใช้ไฟฟ้าในระดับต่ำ กอปรกับกลุ่มคนชั้นกลางมีทิศทางเพิ่มขึ้นจะช่วยหนุนให้ความต้องการ
บริโภคขยายตัว (อรรถสิทธิ์ แจ่มฟ้า, 2562) 

5.2 กลไกการจัดการห่วงโซ่อุปทานของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของไทย 
 การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมสู่กิจกรรมสร้างมูลค่าในอนาคต ค่าแรงที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงต้นทุน
วัตถุดิบอื่นๆ ที่ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน จะเป็นปัจจัยผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยลงทุนในกิจกรรมที่สร้าง
มูลค่าการผลิตที่ มากกว่าแค่การผลิตชิ้นส่วนและการประกอบคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือ  อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การวิจัยและการพัฒนา การคิดค้นนวัตกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์ การตลาด การ
สร้างแบรนด์สินค้า และการบริการก่อนและ หลังการขาย การขยาย/ย้ายฐานการผลิต การปรับโครงสร้าง
อุตสาหกรรมสู่กิจกรรมสร้างมูลค่า ผู้ประกอบการไทยอาจใช้ประโยชน์จากการขยาย หรือเคลื่อนย้ายฐาน
การผลิตที่จำเป็นต้องใช้แรงงานจำนวนมากในการผลิต (โดยเฉพาะแรงงานไร้ฝีมือ) ไปยัง ประเทศที่มี
ทรัพยากรดังกล่าวมากมายอย่างกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนา, การใช้ประโยชน์จากความร่วมมือทาง
ธุรกิจ (M&A/JV) ผู้ประกอบการไทยอาจเข้าไปเจรจากับนักลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อใช้ ประโยชน์
จากความเชี่ยวชาญ (ความรู้และความพร้อมในการลงทุน ในการบริหาร/จัดการ) และศักยภาพ (โรงงาน 
เครื่องจักร นวัตกรรม การออกแบบ เทคโนโลยี การผลิตฯลฯ) ของนักลงทุนที่ร่วมทุนด้วย  (วิมล ปั้นคง, 
2558) 

5.3 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพลิกผันทางเทคโนโลยี Disruptive innovation เป็นนวัตกรรมที่นำไปสู่

การเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน ซึ่งสามารถทำให้คนจำนวนมากสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือการบริการได้ง่ายขึ้น
กว่าเดิม สามารถสร้างความเติบโตให้กับองค์กรธุรกิจ อย่างยั่งยืน โดยอาศัยการใช้นวัตกรรมและการสร้าง
ความแตกต่างจากผู้นำตลาด ตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เข้ามาลบล้างเครื่อง
เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer) ที่มีขนาดใหญ่ และราคาแพงมาก ซึ่งในอดีตจะใช้ในเฉพาะ
บริษัทใหญ่ๆ สถาบันวิจัย หรือมหาวิทยาลัย เท่านั้น แต่ปัจจุบันบุคคลทั่วไป ก็สามารถเป็นเจ้าของคอมพิวเตอร์
ที่มีราคาถูกและมีความสามารถสูงกว่าเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ ด้วยซ้ำไป (เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ, 2560) 
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5.3.1 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคการบริโภค  
พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคทำการค้นหา การซื้อ การใช้ การสอบถามผลิตภัณฑ์หรือการ

บริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง (ศิริรรณ เสรีรัตน์, 2541) การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค
ทำไว้เพื่อ 2 ประการ คือ พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อกลยุทธ์ทางการตลาด และ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิด
ทางการตลาดที่ว่า ควรทำให้ลูกค้าพึงพอใจ (ธรวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ, 2545) 

พฤติกรรมของผู้บริโภค หมายถึง เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้อง กับบุคคลหรือกลุ่มในการจัดหา การ
เลือกสรร การซื้อ การใช้ และการจัดการภายหลังการบริโภคผลิตภัณฑ์/บริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ (ปณิศา มีจินดา, 2553) 

พฤติกรรมผู้บริโภค คือ กระบวนการที่เกี่ยวกับการค้นหาข้อมูล การซื้อ การใช้การประเมินผลใน
สินค้าหรือบริการ จากความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคนี้ สามารถแยก ได้ดังนี้ 

- มีการแสดงกิริยาอาการของบุคคล ด้วยการเดินทางไปจับจ่ายหาซื้อและใช้สินค้าหรือบริการตาม
ความต้องการของบุคคล 

- พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นกระบวนการที่เกี ่ยวกับการเปิดรับสื่อ การพิสูจน์ความต้องการ การ
ตรวจสอบ การแสวงหาข่าวสาร การจับจ่าย และการพูดคุยเพ่ือค้นหาคำยืนยัน 

- บุคคลที่เกี ่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้บริโภคคนสุดท้ายที่เป็นครอบครัวแม่บ้าน หรือซื้อไปเป็น
ของขวัญให้บุคคลอ่ืน 

พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความคิดและความรู้สึกที่ผู้บริโภคมี 3 รูปแบบ 
(กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ และพรทิพย์ สัมปัตตะวนิช, 2553) 

1. พฤติกรรมผู้บริโภคแปรเปลี่ยนได้ (Dynamic) เนื่องจากความเปลี่ยนแปลง ของสภาพแวดล้อม
ภายนอก เช่น การสื่อสาร เทคโนโลยี สังคม ฯลฯ ทำให้มีผลกระทบต่อปัจจัยด้านความคิด ความรู้สึกของ
ผู้บริโภคด้วย และพฤติกรรมผู้บริโภค ได้รับผลกระทบมาจากปัจจัยภายใน และภายนอก จึงทำให้พฤติกรรม
ผู้บริโภคไม่หยุดนิ่งอยู่เหมือนเดิม แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลา 

2. พฤติกรรมผู้บริโภคเกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างความคิดความรู้สึกและการ
กระทำ กับสิ่งแวดล้อมภายนอก ดังนั้น ความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคจึงต้องศึกษาทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกว่า ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้า/บริการอะไร อย่างไร และทำไม 

3. พฤติกรรมบริโภคเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน (Exchanges) หมายความว่า ผู้บริโภคมีพฤติกรรม
เพื่อแลกเปลี่ยนคุณค่าบางอย่างกับบางคน ในกรณีนี้คือการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ซื้อ(ผู้บริโภค) กับผู้ขาย
(เจ้าของสินค้า) เพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง  

5.3.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความต้องการ  
ความต้องการของมนุษย์เป็นเครื่องกระตุ้นและแรงผลักดันให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง

ออกมาในอันที่จะปฏิบัติงานให้สำเร็จบนพื้นฐานความเชื่อหรือสมมุติฐานว่ามนุษย์มีความต้องการ และ
พฤติกรรมของมนุษย์จากความต้องการทางจิตวิทยาที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์ที่เป็นที่
ยอมรับโดยทั่วไปก็คือ French and Bell กล่าวว่า มนุษย์มีความต้องการและมีความหวังในการใช้เหตุผลของ
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ตนเองและใช้ความพยายามปฏิบัติงานในองค์การให้ดีที่สุด จึงต้องมีมโนทัศน์ที่กว้างไกลในการวางแผนพัฒนา
คือ มนุษย์สามารถพัฒนาได้ในด้านส่วนตัวและสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน ผู้นำการเปลี่ยนแปลงจึงมีบทบาท
ในการที่จะทำให้คนทำงานร่วมกัน (Collaboration) ตั้งเป้าหมาย (Goal setting) วินิจฉัยและแก้ปัญหา
(Diagnosing and solving problems) และนำแผนไปปฏิบัติ (Implementing plan) 

ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of need) กล่าวว่า มนุษย์ว่าจะมี
ความต้องการเป็นระดับต่าง ๆ ซึ่งกรอบความคิดที่สำคัญของทฤษฎีมาสโลว์ ระบุว่าบุคคลมีความต้องการ
เรียงลำดับจากพ้ืนฐานไปยังระดับสูงสุด ซึ่งถือเป็นฐานคิดหรือสมมติฐานของทฤษฎี(เมธา หริมเทพาธิป, 2560) 

1. มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความต้องการอยู่เสมอและไม่มีวันสิ้นสุด และมากขึ้นเรื่อย ๆ สิ่งที่มนุษย์
ต้องการขึ้นอยู่กับสิ่งที่เขาได้รับ หรือมีอยู่แล้ว เมื่อความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งได้รับการตอบสนองแล้วก็ยัง
มีความต้องการนั้นต่อไป เช่น ความต้องการในปัจจัยที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เป็นต้น 

2. ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็นสิ่งจูงใจพฤติกรรมของมนุษย์อีก แต่ความ
ต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองจะเป็นสิ่งจูงใจต่อไป 

3. ความต้องการของมนุษย์มีลำดับของความสำคัญแตกต่างกัน ความต้องการมีหลายด้าน บุคคลมี
การแบ่งระดับความสำคัญ ความเร่งด่วนต่อชีวิตแตกต่างกัน และจะแสดงพฤติกรรมที่นำไปสู่ความต้องการที่มี
ความสำคัญมากกว่าก่อนเสมอ  

5.3.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการห่วงโซ่อุปทาน โซ่อุปทาน (Supply Chain) หรือ คือ การ
ใช้ระบบของหน่วยงาน คน เทคโนโลยี กิจกรรม ข้อมูลข่าวสาร และทรัพยากร มาประยุกต์เข้าด้วยกัน เพ่ือการ
เคลื่อนย้ายสินค้าหรือบริการ จากผู้จัดหาไปยังลูกค้า กิจกรรมของโซ่อุปทาน จะแปรสภาพทรัพยากรธรรมชาติ 
วัตถุดิบ และวัสดุอ่ืน ๆให้กลายเป็นสินค้าสำเร็จ แล้วส่งไปจนถึงลูกค้าคนสุดท้าย (ผู้บริโภค) วิทยา สุหฤทดำรง 
(2559) ได้รวบรวมความหมายของโซ่อุปทานซึ่งจะมีความหมายที่แตกต่างกันไป ดังนี้ 

ห่วงโซ่อุปทานในแง่ของการกระจายสินค้าตั้งแต่วัตถุดิบจากผู้จัดส่งวัตถุดิบ (Supplier) ไปยังผู้ผลิต 
(Manufacturer) เพ่ือดำเนินการผลิตสินค้า และกระจายไปยังผู้บริโภคต่อไป (Jone และ Riley,1985) 

ห่วงโซ ่อ ุปทานคืออน ุกรมของกิจกรรมต่าง ๆ ที่ เช ื ่อมต่อกัน โดยเร ิ ่มต ั ้ งแต ่การวางแผน                    
การประสานงาน การทำงานร่วมกัน และการควบคุมวัตถุดิบ และสินค้าจากผู้จัดส่งวัตถุดิบไปยังผู้บริโภค ซึ่ง
จะเห็นได้ว่า Steven ให้ความสำคัญในการเชื ่อมโยงของกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการสื่อสารกั นในอนุกรม
กิจกรรมทั้งหมด (Steven, 1989) 
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ภาพที่ 1 รูปองค์ประกอบโดยรวมของการบริหารโซ่อุปทาน ตามแนวคิด วิทยา สุหฤทดำรง 

จากภาพที่ 1 แสดงให้เห็นได้ว่า การบริหารโซ่อุปทานนั้นจำเป็นต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับ
ระบบการบริหารอื่น ๆเนื่องจากโซ่อุปทานเป็นเครือข่ายที่ครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดที่มีความเชื่อมโยงกัน
ในการดำเนินธุรกิจที่อาศัยการสื่อสาร การประสานงาน เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว (Agility) เพ่ือการไหลของ
วัตถุดิบจากผู้จัดส่งวัตถุดิบสู่ผู้ผลิตและผู้บริโภคข้ันสุดท้ายตามลำดับ โดยมีต้นทุนที่เหมาะสม (วิทยา สุหฤท
ดำรง, 2546) 

โดยทั่วไปแล้ว จุดเริ ่มต้นของโซ่มักจะมาจากทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทาง
ชีววิทยาหรือนิเวศวิทยา ผ่านกระบวนการแปรรูปโดยมนุษย์ผ่านกระบวนการสกัด และการผลิตที่เกี่ยวข้อง 
เช่น การก่อโครงร่าง, การประกอบ หรือการรวมเข้าด้วยกัน ก่อนจะถูกส่งไปยังโกดัง หรือคลังวัสดุ โดยทุก
ครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย ปริมาณของสินค้าก็จะลดลงทุกครั้ง และไกลกว่าจุดกำเนิดของมัน และท้ายที่สุดก็
ถูกส่งไปถึงมือผู้บริโภค 

การแลกเปลี่ยนแต่ละครั้งในโซ่อุปทาน (Supply Chain) มักจะเกิดขึ้นระหว่างบรรษัทต่อบรรษัท 
ที่ต้องการเพิ่มผลประกอบการ ภายใต้สภาวะที่พวกเขาสนใจ แต่ก็อาจจะมีความรู้น้อยนิด/ไม่มีเลย เกี่ยวกับ
บริษัทอื่น ๆ ในระบบ ปัจจุบันนี้ ได้เกิดบริษัทจำพวกบริษัทลูก ที่แยกออกมาเป็นเอกเทศจากบริษัทแม่ มี
จุดประสงค์ในการสรรหาทรัพยากรมาป้อนให้บริษัทแม่ (วิทยา สุหฤทดำรง, 2546) 

แนวคิดที่เกี่ยวกับการกระจายสินค้า และการบริหารจัดการกระจายสินค้า  
การกระจายสินค้า (Physical Distribution) หมายถึง “กิจกรรมที่เกี ่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายตัว

สินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม” หรืออาจหมายถึง “การขนส่งและการเก็บรักษาตัว
สินค้าภายในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งและระบบช่องทางการจัดจำหน่ายของธุรกิจนั้น” จากความหมายนี้จะเห็นว่า
งานที่เกี่ยวข้องกับการกระจายตัวสินค้า 

การบริหารการกระจายตัวสินค้า (Physical Distribution Management) เป็นการพัฒนาและ
ดำเนินงานระบบการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพดังนั้นการเคลื่อนย้ายสินค้าจึงประกอบด้วย 
(ชัยวัฒน์ ชูตระกูร, 2557)             
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• การเคลื่อนย้ายสินค้าสำเร็จรูปจากแหล่งผลิตไปยังลูกค้าขั้นสุดท้าย 

• การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตจากแหล่งเสนอขายมายังแหล่งการผลิต 
องค์ประกอบของการกระจายตัวสินค้ามี 5 ระบบย่อย 

1) ทำเลที่ตั ้งคลังสินค้าและการคลังสินค้า (Inventory Location and Warehousing) ทำเลที ่ตั้ง
คลังสินค้าเป็นงานที่เกี ่ยวข้องการเลือกสถานที่ตั ้งของคลังสินค้าว่าควรจะเก็บสินค้าไว้ที ่ไหน ส่วนงานที่
เกี่ยวข้องกับการคลังสินค้า (Warehousing) เป็นกิจกรรมของการกระจายตัวสินค้าที่ประกอบด้วยการเก็บ
รักษา การจัดหมวดหมู่ การแบ่งแยกและการเตรียมผลิตภัณฑ์เพ่ือการขนส่ง” ธุรกิจมีทางเลือกที่จะดำเนินงาน
โดยมีคลังส ินค้าของตนเอง (Private Warehouse)หรือไปใช้บริการของคลังส ินค้าสาธารณะ (Public 
Warehouse) 

2) การจัดการวัสดุ (Material Handing) เป็นการเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่เหมาะสมในการจัดการ
วัตถุดิบและปัจจัยการผลิตเครื่องมือ อุปกรณ์ที่เหมาะสมสามารถทำให้เกิดการสูญเสียที่เกิดจากการแตกหัก 
เน่าเสียและขโมยน้อยที่สุด อุปกรณ์เครื่องมือมีประสิทธิภาพสามารถทำให้ลดต้นทุนและเวลาที่ต้องใช้ในการ
จัดการดังกล่าว อุปกรณ์เครื่องมือในการจัดการวัสดุได้แก่ สายพาน รถยก ล้อเลื่อน ลิฟท์ ตู้เก็บสินค้า 
(Container) เป็นต้น 

3) การควบคุมสินค้าคงเหลือ (Inventory Control) หมายถึง กิจกรรมในการเก็บรักษาสินค้าคงเหลือ
ให้มีขนาดและประเภทของสินค้าในปริมาณที่เหมาะสม สินค้าคงเหลือสำหรับหลายบริษัทจะแสดงถึงขนาด
ของการลงทุน เป้าหมายของการควบคุมสิ้นค้าคงเหลือคือ การควบคุมการลงทุนและการขึ้นลงของสิ้นค้าให้
เกิดน้อยที่สุดโดยสามารถรับคำสั่งซื้อของลูกค้าได้ทันทีและถูกต้อง 

4) การดำเนินงานเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ(Order Processing) เป็นขั้นตอนในการจัดการตามใบสั่งซื้อของ
ลูกค้าประกอบด้วยการจัดทำเอกสารการขาย การให้สินเชื่อ การจัดเตรียมในการเก็บสินค้า การเก็บหนี้ที่ต้อง
ชำระ 

5) หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการขนย้ายสินค้าไปยังลูกคา ฝ่ายบริหารต้องตัดสินใจถึงประเภทของการ
ขนส่งและพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง วิธีการขนส่งหลักที่นิยมในปัจจุบันมี 5 ประเภท ดังนี้ 
           (1) การขนส่งโดยรถบรรทุก (Truck) เป็นการขนส่งทางบกที ่นิยมใช้มาก โดยเฉพาะการขนส่ง
ภายในประเทศเพราะสะดวก รวดเร็ว มีเวลาให้เลือกมาก 

(2) การขนส่งโดยรถไฟ (Railroads) เหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าที่มีน้ำหนักมาก ขนาดใหญ่มี
ปริมาณมาก และต้องมีการขนส่งระยะทางไกล เพราะค่าใช้จ่ายถูก ความปลอดภัยสูง สินค้าที่นิยมใช้บริการ
รถไฟได้แก่ ปูนซีเมนต์ หินทราย น้ำมัน เป็นต้น 

(3) การขนส่งทางเครื่องบิน (Airlines) เป็นการขนส่งทางอากาศที่ถือว่ารวดเร็วที่สุดและค่าขนส่งสูง
ที่สุด เหมาะสำหรับสินค้าที่เสียง่าย หรือมีราคาแพง เช่น ดอกไม้ เพชร ฯลฯ 

(4) การขนส่งทางเรือ (Water Way) เป็นการขนส่งทางน้ำที่ประหยัดค่าขนส่ง เหมาะสำหรับสินค้าที่
คนกลางในช่องทางการจัดจำหน่ายหรือคลังสินค้าที่อยู่ใกล้ทางน้ำ เช่น ซุง ข้าวเปลือก แร่ ถ่าน ฯลฯ 

(5) การขนส่งทางท่อ (Pipelines) เป็นการขนส่งสินค้าทีเ่ป็นของเหลวหรือแก๊ส เช่น น้ำมัน น้ำ แก๊ส 
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นอกจาก 5 วิธี อาจมีการขนส่งโดยใช้หลายวิธีต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นร่วมกันดังนี้ 
(1) พิกกี้แบ๊ค (Piggy Back) เป็นการขนส่งต่อเนื่องระหว่างรถไฟและรถบรรทุก 
(2) ฟิชชี่แบ๊ค (Fishy Back ) เป็นการขนส่งต่อเนื่องระหว่างเรือและรถบรรทุก  
การกระจายสินค้าเป็นเรื่องของการกระจายสินค้าที่เชื่อมโยงลูกค้าเข้ากับห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งจะเป็น

กิจกรรมที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้า การกระจายสินค้ามักเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลายกัน
ออกไปตามประเภทของผลิตภัณฑ์และตลาด ช่องทางการตลาดแบบดั้งเดิมจะมีการกระจายสินค้าที่ไม่ขึ้นกับ
กิจกรรมใด ๆ มีการประสานงานกันอย่างหลวม ๆ ในการส่งมอบสินค้าให้กับผู้บริโภคขั้นสุดท้าย ซึ่งระบบนี้
ต้องลงทุนสูงมากกับสินค้าคงคลัง ผลลัพธ์คือต้นทุนของสินค้าคงคลังที่สูงเพ่ิมขึ้น 

ปัจจุบันนี้ต้องใช้การกระจายสินค้าเพื่อปฏิบัติงานเพิ่มเติมเช่น การจัดเก็บ และรวบรวมสินค้าหรือ
วัสดุที่ใช้แล้ว ซึ่งจะสร้างแรงกดดันให้กับบริษัทผู้ผลิต และผู้กระจายสินค้ามีการนำเอาระบบโลจิสติกส์มาใช้
เพื่อส่งสินค้าแล้วกลับคืนในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่เริ่มบริโภคจนกระทั่งเลิกใช้ผลิตภัณฑ์นั้น(ชัยวัฒน์ ชูตระกูร, 
2557)             

5.3.4 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง  
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะทำให้เกิดความสูญเสีย (Possibility of Loss ; J.R. Taylor, 

1994) โดยพิจารณาจากผลเสียหาย หรือความรุนแรงาของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับโอกาสที่จะทำให้เกิด
ความเสียหายได ้

เมื่อกล่าวถึงการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหารองค์กร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานทุกคนในองค์กร
ควรจะต้องเข้าใจในพื้นฐานของแนวความคิดของการบริหารความเสี่ยงที่ทุกคนในองค์กรต้องทำความเข้าใจ
ร่วมกัน เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงบรรลุเป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร ผู้เขียนจึงได้กล่าวถึง
แนวคิดการบริหารความเสี่ยงไว้กว้าง ๆ ดังนี้ 

การบริหารความเสี ่ยง (Risk Management) เป็นกลวิธีที ่เป็นเหตุเป็นผลที ่นำมาใช้ในการบ่งชี้ 
วิเคราะห์ ประเมิน จัดการ ติดตาม และสื่อสารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหน่วยงาน/ฝ่ายงาน หรือ
กระบวนการดำเนินงานขององค์กร เพ่ือช่วยลดความสูญเสียในการไม่บรรลุเป้าหมายให้เหลือน้อยที่สุดและเพ่ิม
โอกาสแก่องค์กรมากที่สุด การบริหารความเสี่ยงยังหมายความถึงการประกอบกันอย่างลงตัวของวัฒนธรรม
องค์กร กระบวนการและโครงสร้างองค์กร ซึ่งมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการบริหาร และผลได้ผลเสียของ
องค์กรอีกด้วย การบริหารความเสี่ยงขององค์กรโดยรวม (Enterprise Wide Risk Management) คือการ
บริหารความเสี่ยงโดยมีโครงสร้างองค์กร กระบวนการ และวัฒนธรรมองค์กร ประกอบเข้าด้วยกันและมี
ลักษณะสำคัญ (เมธา สุวรรณสาร, 2542) ดังนี้ (1) ผสมผสานและเป็นส่วนหนึ่งของ องค์กร เพราะเป็นกลไก
ส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนไปสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์และการเติบโตอย่างยั่งยืนของ
องค์กร และเป็นที ่พอใจของผู ้มีผลประโยชน์ร่วม (2) การบริหารความเสี ่ยงควรสอดคล้องกับแผนการ
ดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กร เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ การตัดสินใจ และสามารถนำไปใช้กับองค์ประกอบอื่น ๆ 
ในการบริหารขององค์กรได้เป็นอย่างดี (3) พิจารณาความเสี่ยงทั้งหมด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับกลยุทธ์ การดำเนินงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการเงิน ซึ่งความเสี่ยง
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เหล่านี้อาจทำให้เกิดความเสียหาย ความไม่แน่นอน และโอกาส รวมถึงการมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และ
ความต้องการของผู้มีผลประโยชน์ร่วม 

ความเสี่ยงโดยรวมของทุกองค์กร ได้แก่ (1) ความเสี่ยงเกี่ยวกับกลยุทธ์ (Strategic Risk) (2) ความ
เสี่ยงเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน(Operational Risk) (3) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
รายงานทุกประเภท รวมทั้งรายงานทางการเงิน (Financial Risk) และ (4) ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ คำสั่งต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้อง (Compliance Risk) ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจทำให้เกิดความ
เสียหาย ความไม่แน่นอน และการสูญเสียโอกาสการสร้างคุณค่าเพิ่ม รวมถึงการมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ 
และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียอย่างสำคัญ 

การบริหารความเสี่ยงมีความคิดแบบมองไปข้างหน้า โดยบ่งชี้ปัจจัยของความเสี่ยงว่า เหตุการณ์ใดที่
อาจจะเกิดขึ้นที่มีผลทางลบ หากเกิดขึ้นจริงจะมีผลกระทบอย่างไรต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เพ่ือให้
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจัดให้มีแนวทางป้องกันและการจัดการที่เหมาะสม ก่อนเกิดปัญหาจริง ๆ ในภายหน้า 

การบริหารความเสี ่ยงได้ร ับการสนับสนุนและมีส ่วนร่วม โดยทุกคนในองค์กร  ตั ้งแต่ระดับ
กรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง เพื่อความสำเร็จ
ของเป้าประสงค์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กร การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญของการ
กำกับดูแลกิจการ เพ่ือช่วยให้องค์กรทั่วไป บรรลุวัตถุประสงค์หรือกลยุทธ์ทางธุรกิจที่กำหนดไว้ ช่วยให้เกิดผล
การดำเนินงานที่ดี และปฏิบัติงานตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (เมธา สุวรรณสาร, 2542) 

สวินทร์ พงษ์เก่า (2559) กล่าวว่า ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ตราบใดที่ยั งไม่ทราบอนาคต เพราะว่า
ผลกระทบที่เลวร้ายได้เกิดขึ้นกับคนนับตั้งแต่เวลาแรกเริ่ม บุคคล , กลุ่ม หรือ สังคม จึงได้พัฒนาวิธีต่าง ๆ ใน
การบริหาร หรือจัดการกับความเสี่ยง เนื่องจาก ไม่มีใครทราบอนาคตอย่างแน่ชัด ทุกคนจึงเป็นผู้บริหารความ
เสี่ยงที่จำเป็นโดยแท้จริง (by sheer necessity) ไม่ใช่โดยการเลือก (not by choice) 

การบริหารความเสี่ยง เป็นการตัดสินใจที่เกี่ยวกับความเสี่ยง และดำเนินการภายหลังการตัดสินใจนั้น 
ระบบการบริหารช่วยให้เกิดการธำรงรักษาอย่างต่อเนื่อง เมื่อผู้บริหารเปลี่ยนไป ระบบยังคงดำเนินอยู่ต่อไปได้
ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ระบบบริหารเป็นเส้นทางของโครงสร้างสำหรับ 

• การปรับปรุงการติดต่อเสื่อสาร 

• การบรรลุจุดหมายขององค์กร 

• พัฒนาบุคลากร 

• ปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ 
ระบบที่มีประสิทธิภาพจะทำให้ความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น การบริหารความเสี่ยง จะ

ผสมผสานร่วมกันระหว่างคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย การผลิต การเงิน 
และการคลัง และอ่ืน ๆ ในความพยายามที่จะค้นหา ชี้บ่ง ระบุ ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น และระบุสิ่งวิกฤติใน
การปฏิบัติงาน 
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การบริหารควบคุมความเสี่ยงนำการปฏิบัติอย่างเป็นระบบเพื่อค้นหา ชี้บ่งความเสี่ยงที่เป็นไปได้ 
ประเมินความเสี่ยง ตัดสินใจในวิธีการควบคุมที่เหมาะสม ดำเนินการควบคุม และมีระบบติดตามเฝ้าระวังเพ่ือ
ควบคุมความเสี่ยง 

5.3.5 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดจำหน่าย แนวคิดทางการตลาดของ Philip Kotler ที่ได้นำเสนอ
การนำหลักการตลาดทั้งหลายไปประยุกต์ใช้ในโลกปัจจุบัน ทั้งทางด้านธุรกิจทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-
Business) รูปแบบทางการตลาดขององค์กรและคุณค่าต่อลูกค้าและเป็นที่ปรึกษาในด้านของการวางแผนและ
กลยุทธ์ทางการตลาด การวางผังองค์กรทางด้านการตลาดและการตลาดระหว่างประเทศ ให้กับบริษัท IBM, 
General Electric, AT&T, Honeywell, Bank of America, SAS Airlines, Michelin, Motorola และ Ford 

Philip Kotler เป็นผู้ที่เปลี่ยนการอธิบายทางด้านการตลาด จากกิจกรรมไปสู่การให้ความสำคัญที่การ
สร้างความเข้าใจว่าการตลาดคืองานทางด้านการผลิต และยังได้ต่อยอดความคิดของ Peter F. Drucker ในการ
เปลี่ยนความคิดทางการตลาดจากเดิมที่มุ่งเน้นที่ด้านราคาและการกระจายสินค้า เปลี่ยนไปเน้นที่ความต้องการ
ของลูกค้า ประโยชน์ที่จะได้รับจากผลิตภัณฑ์และบริการเป็นหลัก และ Philip Kotler เป็นผู้ขยายขอบเขตของ
การตลาดให้กว้างขึ้น จากการรับรู้เดิมในมิติของการตลาดว่าเกี่ยวข้องสัมพันธ์ขบวนการสื่อสารและแลกเปลี่ยน 
หากแต่ Philip Kotler ได้ขยายกรอบความคิดเหล่านี้ให้ได้เห็นว่าการตลาดนั้น สามารถเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
เรื่องอ่ืนใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจได้เช่นกัน เช่น การกุศล พรรคการเมือง เป็นต้น (Philip Kotler, 1971) 

Sheldon (1911) ได้พัฒนา AIDAS มาจาก AIDA ของ St. Elmo Lewis (1898) ว่าเป็นทฤษฎีที่
เน้นหนักด้านผู้ขายว่าต้องปฏิบัติการตามลำดับขั้นให้ถูกต้องตามกาลเทศะ เพ่ือผลสำเร็จในการเสนอขาย 

1. ความเอาใจใส่ (Attention) ขั้นแรกพนักงานขายต้องหาโอกาสที่จะทำให้ผู้คาด ว่าเป็นลูกค้าตื่นตัว 
พร้อมที่จะรับฟังการเสนอขาย เช่น การขอนัดพบล่วงหน้า หรือบอกเหตุผลในการมาหรือขออภัยที่รบกวนเวลา
เขา การที่จะทำให้เขาเกิดความเอาใจใส่ที่จะรับฟังการเสนอขายอาจเป็นผลมาจาก บุคลิกท่าทาง การแต่งกาย
เรียบร้อย การยิ้ม การพูดจาสุภาพนิ่มนวล พนักงานขายจะต้องแน่ใจว่าสามารถทำได้สำเร็จ ซึ่งเท่ากับเป็นการ
เริ่มต้นการขายที่มีประสิทธิภาพ และทำให้ผ่านไปสู่ขั้นตอนอ่ืน ๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น 

2. ความสนใจ (Interest) เมื่อเห็นว่า ลูกค้าพร้อมที่จะรับฟังการเสนอขาย พนักงานขายก็ต้องเริ่ม
สร้างความสนใจ มีวิธีการให้ลูกค้าเกิดความสนใจ กล่าวถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ โดยอาจเสนอตัวอย่าง
สินค้า แค๊ทตาล๊อก รูปภาพ หรืออ่ืน ๆ มาช่วยเร่งเร้าความสนใจให้เกิดเร็วขึ้น หนักที่สำคัญก็คือ พนักงานขาย
ต้องพยายามหาความต้องการของลูกค้า (ในด้านทัศนคติและความรู้สึก) โดยวิธีการตั้งคำถาม ทดสอบความ
สนใจเพ่ือทราบถึงความรู้สึก ทัศนคติ หรือท่าทีซึ่งบางครั้งลูกค้าอาจจะบอกมาเองก็ได้ 

3. ความปรารถนา (Desire) เป็นขั้นที่พนักงานขายต้องพยายามจูงใจให้ลูกค้าเกิดความรู้สึก อยากท่ี
จะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอยู่ ขั้นนี้เป็นระยะหัวเลี้ยวหัวต่อของการขายเพราะลูกค้ามักจะตั้งข้อ
ตำหนิ ติเตียน สงสัย โต้แย้งต่าง ๆ ซึ่งทำให้เป็นอุปสรรคในการขาย พนักงานขายต้องเตรียมพร้อมที่จะรับ
สถานการณ์ พยายามควบคุมสติอารมณ์ ปรับตัวให้เข้ากับลักษณะลูกค้าแต่ละรายจนสามารถแก้ข้อสงสัยต่างๆ 
ไปได้ โดยทำให้ลูกค้าเข้าใจและยอมรับหรือพอใจในคำตอบ บางครั้งจะเป็นการประหยัดเวลาได้มากถ้านักงาน
ขายจะกล่าวถึงคำถามที่เขามักจะ ได้รับเสียเอง โดยอาศัยประสพการณ์ท่ีผ่านมาและก่อนที่จะดำเนินการต่อไป
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ก็ควรสรุปสาระสำคัญ ๆ ที่ได้กล่าวแล้วเพื่อกระตุ้นเตือนความสนใจของลูกค้า การตกลงใจที่จะซื้อ (Action) 
หากการเสนอขายได้กระทำอย่างถูกต้องแล้ว ย่อมทำให้ผู้คาดว่าจะเป็นลูกค้าพร้อมที่จะตกลงซื้อ อย่างไรก็ตาม
การตกลงซื้อไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติจะต้องอาศัยการชี้ชวนของ พนักงานขายด้วย พนักงานขายที่ดีจะปิดการ
ขายเมื่อเห็นแน่นอนว่าลูกค้าเกิดความอยากซื้ออย่าง แรงกล้า โดยทั่วไปไม่นิยมถามตรง ๆ ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อ 
แต่มักใช้คำถามเลี่ยงๆ เช่นว่าจะให้ส่งสินค้ามาเมื่อไหร่ จำนวนเท่าไหร่ 

4. ตกลงใจซื้อ (Action) เป็นขั้นตอนที่ลูกค้าตกลงใจซื้อสินค้าที่เสนอขายแต่ผู้ซื้ออาจจะไม่สั่งซื้อทันที 
การปิดการขายจึงไม่ควรที่จะตั้งคำถามให้ลูกค้าตอบว่า "ซื้อ" หรือ "ไม่" แต่ควรจะเลี่ยงด้วยการถามว่า 
"ต้องการสีอะไร" "จะให้จัดส่งเมื่อใด" "ต้องการจ่ายเป็นเงินสดหรือใช้บัตรเครดิต" เป็นต้น 

5. ความพอใจ (Satisfaction) พนักงานขายต้องเสริมสร้างความพอใจให้กับลูกค้าโดยการแสดงความ
ขอบคุณ และแสดงให้ลูกค้ารู้สึกว่า ได้ตัดสินใจถูกต้อง เหมาะสมที่สุดแล้ว ทั้งให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและ
พอใจที่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ขาย ขั้นนี้ควรทำให้เร็วท่ีสุดหลังการขาย พนักงานขายปลีก อาจจะเห็นว่าใน
ขั้นนี้อาจจะเสนอขายสินค้าอ่ืน ๆ เพ่ิมได้อีกด้วย 

5.3.6 แนวคิดทฤษฎีเกี ่ยวกับการโฆษณาและส่งเสริมการตลาดในยุคพลิกผันทางเทคโนโลยี  
ความสำคัญในการโฆษณาสินค้าคือการสามารถทำให้สินค้าจำหน่ายได้มากขึ้นทั้งนี้เพราะเชื่อในแนวคิดของ 
การสื่อสารคือที่มาแห่งอำนาจ (Communication is power) และการนำเสนอให้เป็นที่รู้จักจะเป็นกุญแจสู่
ความสำเร็จ (Visibility is a key to success) ในขณะที่ วิไลลักษณ์ ซ่อนกลิ่น และ ศิริชัยสุวรรณประภา 
(2550) ได้กล่าวถึงความสำคัญของการโฆษณาไว้ 4 ประการได้แก ่

1. การโฆษณาเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร การแจ้งข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า คุณสมบัติของ
สินค้า ประโยชน์ของสินค้าที่ผู ้บริโภคจะได้รับ ซึ่งมีความแตกต่างไปจากสินค้าของคู่แข่งขัน และเพื่อให้
ผู้บริโภคได้รู้จักเกิดความสนใจ อยากได้เป็นเจ้าของและตัดสินใจซื้อในที่สุด 

2. การโฆษณาช่วยในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากการโฆษณามีส่วนช่วยให้
สินค้าเข้าสู่ตลาดอย่างกว้างขวาง ทำให้มีการขายมากขึ้น ความต้องการด้านวัตถุดิบ แรงงาน วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
มีมากตามไปด้วย ส่งผลให้มีการจ้างงาน รายได้มีมากขึ้น โรงงานขยายตัวมากขึ้น รับสมัครพนักงานเพ่ิมมากขึ้น 

3. การโฆษณาช่วยยกระดับมาตรฐานการครองชีพของคนในสังคม โดยเฉพาะการช่วยกระตุ้นให้เกิด
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ขึ้นมา เกิดเป็นสินค้ารูปแบบใหม่ๆ สู่ผู้บริโภค ประชาชนมีรายได้มากขึ้น ช่วย
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

4. การโฆษณาทำให้เกิดการแข่งขันระหว่างธุรกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เกิด
เป็นนวัตกรรมใหม่สู่ตลาด มีการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ เกิดการแข่งขันในธุรกิจ เกิดผลดีต่อการพัฒนาประเทศ 

อย่างไรก็ตาม การโฆษณาเป็นกระบวนการ (process) ซึ่งมีหลายขัน้ตอน ต้องใช้ภาษาในการแต่งเรื่อง
ประกอบ ใช้เทคนิคและแสงสีอย่างประณีตสวยงานจึงจะได้งานที่ดีออกมา (เสรี วงษ์มณฑา, 2540) 

สื่อโฆษณา (Advertising Media) เป็นเครื่องมือในการนำพาข่าวสารจากผู้ขายสินค้าไปสู่กลุ่มผู้บริโภค
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ปรัชญาของการซื้อสื่อโฆษณาคือ “การเข้าถึงที่ได้มากที่สุดตามความเหมาะสม 
ความถี่สูงสุดที่เหมาะสม และการสูญเปล่าน้อยที่สุด ในงบประมาณที่จำกัด” ดังนั้นสื่อโฆษณาจึงมีความสำคัญ
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เป็นอย่างยิ่ง ต่อการเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย แบ่งสื่อโฆษณาออกเป็น 4 ประเภท (เสรี วงษ์
มณฑา, 2540) คือ 1. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก ่สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ เป็นสื่อที่นิยมมากที่สุด และสามารถเข้าถึง
ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นสื่อที่มีทั้งภาพและเสียง อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคอาจมีกิจกรรมอื่น ๆ ทำ
ควบคู่ไปกับการดูโทรทัศน์ หรือฟังวิทยุ ทำให้ความสนใจในข่าวสารที่สื่อสารจากสื่อดังกล่าวมีไม่มาก 2. สื่อ
สิ่งพิมพ์ ได้แก่ สื่อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร อาจหมายความถึงสื่อทุกชนิดที่ใช้การพิมพ์ ภาพ ข้อความลงไป เช่น 
เสื้อยึด หมวก เป็นต้น สื่อสิ่งพิมพ์มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นสื่อที่ให้รายละเอียดของสินค้าได้ดี และ
ผู้อ่านต้องใช้ความพยายามในการเปิดรับสื่อคือการอ่าน ทำให้เกิดการจดจำได้ดีกว่าสื่ออื่นๆ 3. สื่อปฏิสัมพันธ์ 
ได้แก่ สื่ออินเตอร์เน็ต เป็นสื่อที่กลุ่มเป้าหมายสามารถมีการโต้ตอบกลับได้ทันที่ที่เปิดรับข่าวสารทางสื่อ การ
ติดต่อสามารถติดต่อได้อย่างรวดเร็วและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายได้เป็นอย่างดี และ 4. สื่อสนับสนุน 
ได้แก่ โรงภาพยนตร์ สื่อนอกบ้าน สื่อ ณ จุดขาย สื่อสนับสนุนนี้ใช้เพื่อสื่อสารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
เฉพาะที่สื่ออ่ืน ๆ ไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ยังมีสื ่อใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นมากมายที่แวดล้อมตัวเรา เรียกว่า สื่อแวดล้อม เช่น เอทีเอ็ม 
โทรศัพท์มือถือ สื่อในห้องน้ำสาธารณะ เป็นต้น การโฆษณาในปัจจุบันจะต้อง ผสมผสานในการใช้สื่อต่าง ๆ 
เพ่ือทำให้เชื่อมโยงการสื่อสารระหว่างผู้โฆษณา หรือเจ้าของสินค้ากับผู้บริโภค เป็นการสื่อสารสองทางเพ่ือแจ้ง
ข่าวสารและโน้มน้าวใจผู้บริโภคโดยได้รับปฏิกิริยาโต้ตอบจากผู้บริโภคด้วย (กัลป์ยกร วรกุลลัฎฐานีย์ และ พร
ทิพย์ สัมปัตตะวนิช, 2551) 
6. กรอบแนวความคิดในการศึกษา 

การศึกษาเรื่องการจัดการห่วงโซ่อุปทานเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านจากจีนสู่การจัดจำหน่ายในไทย เพ่ือให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มศึกษาตั้งแต่ความต้องการสินค้าของลูกค้าในตลาดประเทศไทย ว่ามีความ
ต้องการสินค้าในกลุ่มสินค้าประเภทอะไร หรือว่าสินค้าประเภทไหนสามารถทำการตลาดในประเทศไทยได้ตาม
ทฤษฎีการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ทำไว้เพ่ือ 2 ประการ คือ พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อกลยุทธ์ทาง
การตลาด และ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดทางการตลาดที่ว่า ควรทำให้ลูกค้าพึงพอใจ (ธรวรรณ แสงสุวรรณ 
และคณะ, 2545) ในด้านต่อมาด้านห่วงโซ่อุปทานเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นการศึกษาการกระจายสินค้า
ตั้งแต่วัตถุดิบจากผู ้จัดส่งวัตถุดิบ (Supplier) ไปยังผู้ผลิต  เพื่อดำเนินการผลิตสินค้า และกระจายไปยัง
ผู้บริโภคต่อไป (Jone และ Riley,1985) รวมถึงการการบริหารการกระจายตัวสินค้า  ที่เป็นการพัฒนาและ
ดำเนินงานระบบการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ (ชัยวัฒน์ ชูตระกูร, 2557)  โดยมีการบริหาร
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เพื่อช่วยลดความสูญเสียในการไม่บรรลุเป้าหมายให้เหลือน้อยที่สุดและเพิ่มโอกาสแก่
องค์กรมากที่สุด (เมธา สุวรรณสาร, 2542) โดยมีการจัดจำหน่ายตามแนวคิด AIDAS ของ Sheldon (1911)  ที่
เน้นหนักด้านผู้ขายว่าต้อง ปฏิบัติการต่าง ๆ ตามลำดับขั้นให้ถูกต้องตามกาลเทศะ เพื่อผลสำเร็จในการเสนอ
ขาย โดยให้ความสำคัญในการโฆษณาสินค้า ตามแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการโฆษณา ที่มองว่า การสื่อสารคือ
ที่มาแห่งอำนาจ และการนำเสนอให้เป็นที่รู้จักจะเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ (วิไลลักษณ์ ซ่อนกลิ่น และ ศิริชัย
สุวรรณประภา, 2550) 
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จากการวิเคราะห์และทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงสามารถสังเคราะห์การจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านจากจีนสู่การจัดจำหน่ายในไทย ซึ่งกรอบการวิจัยแสดงได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

7. ผลการศึกษา 
ผลการศึกษาสามารถวิเคราะห์ได้ใน 7 ประเด็นหลักคือ (1) ข้อมูลทั ่วไปผู ้ให้ข้อมูลสำคัญ            

(2) โครงสร้างการสั่งเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านจากจีนมาไทย (3) ด้านกลไกห่วงโซ่อุปทานของเครื่องใช้ไฟฟ้า
จากจีน (4) ด้านกระบวนการจัดการห่วงโซ่ (5) การกระจายสินค้าให้ตัวแทนรายใหญ่ในประเทศไทย        
(6) การกระจายสินค้าให้ตัวแทนรายย่อยในประเทศไทย และ (7) ด้านการทำสื่อโฆษณาและการตลาด 

7.1 ข้อมูลทั่วไปผู้ให้ข้อมูลสำคัญ  
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย  

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ชื่อบริษัทผู้ให้ข้อมูล จำนวน 

โรงงานผลิตในประเทศจีน  
Manufacturer  

บริษัท ไฮเออร์ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) 
บริษัท มีเดีย อิเล็คทริค เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) 
บริษัท สกายเวิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด 

1 
1 
1 

ผู้กระจายสินค้าในประเทศจีน  
Distributor 
ผู้กระจายสินค้าไทย 
Distributor 
ผู้จัดทำโฆษณาและการตลาด 

กลไกห่วงโซ่อุปทาน 
......................................................................................... 

• โรงงานผลิตในประเทศจีน 
• ผู้กระจายสินค้าในจีน 
• ผู้กระจายสินค้าในไทย 
• ผู้จัดจำหน่ายในไทย (รายใหญ่) 
• ผู้จัดจำหน่ายในไทย (รายย่อย) 
• ผู้จัดทำโฆษณาและการตลาด 
 

กระบวนจัดการห่วงโซ่ 
........................................ 

• การผลิตสินค้าในจีน 
• การจำหน่ายในประเทศจีน 
• การประเมินความเสี่ยงของคู่ค้า 
• การสั่งเขา้สินค้าและขนส่งมาไทย 
• การจำหน่ายสินค้าให้ตัวแทนรายใหญ่ 
• การจัดจำหน่ายสินค้ารายย่อย 
• การทำสื่อโฆษณาและการตลาด 

โครงสร้างการสั่งเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้า
ในบ้านจากจีนมาไทย 

........................................................................................ 

• เครื่องปรับอากาศ 
• เครื่องฟอกอากาศ 
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กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ชื่อบริษัทผู้ให้ข้อมูล จำนวน 

ผู้จัดจำหน่ายในไทย (รายใหญ่) 
Dealer 

บจก.วีเอ็นพี วอซ์ท แอนด์ อีเล็คทริค 
บริษัท สินสมบูรณ์ เทรดดิ้ง จำกัด 

1 
1 

ผู้จัดจำหน่ายในไทย (รายย่อย) 
Sub Dealer 

ร้านจุฬาการไฟฟ้า 
ร้านสุธีการไฟฟ้า 

1 
1 

รวม 7 
 
7.2 โครงสร้างการสั่งเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านจากจีนมาไทย 

ศึกษาโครงสร้างการสั่งเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านปีจากจีนมาไทย ซึ่งประกอบด้วย จำนวนของ
โรงงานหรือบริษัทขนาดใหญ่ มูลค่าการนำเข้าสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าจากจีน และประเภทการนำเข้าสินค้า ซึ่ง
มีรายละเอียดดังนี้ 

โครงสร้างการสั่งเข้า
เครื่องใช้ไฟฟ้า 

โรงงาน / 
บริษัทขนาดใหญ่ 

มูลค่าการนำเข้า 
ประเภทสินค้านำเข้า 

จำนวน 2562 2563 

โรงงานผลิตในประเทศ
จีนผู้กระจายสินค้าในจีน 
ผู้กระจายสินค้าในไทย 

20 แห่ง 
46,180.0 
ล้านบาท 

(ม.ค.-เม.ย.) 

43,202.5 
ล้านบาท  

(ม.ค.-เม.ย.) 

เครื่องปรับอากาศ 
เครื่องฟอกอากาศ 
เครื่องจักรไฟฟ้า 

เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า 
และส่วนประกอบของ
เครื่องดังกล่าว เครื่อง

บันทึก และเครื่อง
ถอดภาพ และเสียง
ทางโทรทัศน์ รวมทั้ง
ส่วนประกอบและ

อุปกรณ์ประกอบของ
เครื่องดังกล่าว 

 

ผลการศึกษาจากข้อมูลกระทรวงพาณิชย์พบว่า ด้วยข้อกำกัดหลายประการจากสถาณการ์ในปัจจุบัน
ทำให้ยอดการนำเข้าสินค้าจากจีนลดลง หากแต่ความต้องการสินค้ายังมีอยู่ ซึ่งจากการศึกษาได้ย้อนไปดูในปี 
2560-2562 พบว่าการนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าจากจีน มีสัดส่วน7% 8% 9% ตามลำดับ ซึ่งเป็นตัวเลขที่แสดงให้
เห็นถึงการเพิ่มสัดส่วนมากขึ้นทุกปี ดังนั้นนักศึกษาจึงเล็งเห็นว่า ถ้าหากสถาณการณ์โรคระบาดดีขึ้น คาดว่า
การนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านจากจีนจะกลับมาขยายตัวมากขึ้นมากกว่าเดิมอย่างแน่นอน เนื่องจาก
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กระแสเครื่องใช้ในบ้านจากจีน ยังคงได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าที่
มีความเป็น smart home หรือกลุ่มที่เป็นเทคโนโลยีใหม ่ซึ่งตอบโจทย์ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในขณะนี้ 

ในส่วนของเครื่องปรับอากาศนั้น ซึ่งเป็นสินค้าในตลาดหลักที่ขับเคลื่อนให้ตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้า
โดยรวมที่มีมูลค่า 9.7-9.8 หมื่นล้านบาท เติบโตจากการเป็นกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสัดส่วนรายได้สูงที่สามารถ
เติบโตได้อีกไกล ซึ่งปี 2562 ที่ผ่านมามาตลาดเครื่องปรับอากาศนอกจากถูกอากาศที่ร้อนเร่งให้เกิดการเติบโต
แล้ว ปัญหาฝุ่น PM2.5 เป็นตัวเร่งให้ผู้บริโภคตัดสินใจติดเครื่องปรับอากาศที่บ้านเพิ่มเติมเร็วขึ้น และใช้ชีวิต
อยู่ในบ้านด้วยการปิดประตู หน้าต่าง และเปิดแอร์เพื่อลด PM2.5 เข้ามาในบ้าน การแข่งขันของตลาด
เครื่องปรับอากาศในปัจจุบัน นอกจากจะแข่งขันกันเรื่องความเย็นที่เย็นฉ่ำสม่ำเสมอแล้ว ในช่วงหลายปีที่ผ่าน
มา ยังแข่งขันในเรื่องของการประหยัดพลังงานผ่านเทคโนโลยี Inverter และนวัตกรรมต่าง ๆ  เช่น นวัตกรรม
ที่ตอบโจทย์ด้านสุขภาพ เป็นต้น 

การแข่งขันในตลาดของแบรนด์เครื่องปรับอากาศในกลุ่ม Inverter กับการผลิตที่ได้ Economy of 
Scale ที่ให้ต้นทุนการผลิตต่ำลง เป็นเรื่องที่มีความท้าทายมาก เพราะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มีการเข้ามารุก
ตลาดของเครื่องปรับอากาศแบรนด์จีน ที่เข้ามาแข่งขันด้านราคาเป็นหลัก ผู้แข่งขันเดิมบางราย จึงได้รับ
ผลกระทบจากการเสียส่วนแบ่งตลาดไปให้กับแบรนด์จีนไป ดังนั้น จากการศึกษาพบว่า เครื่องปรับอากาศ 
นับเป็นเป็นสินค้าประเภทหนึ่งที่ตัวเลขการนำเข้าจากประเทศจีน ยังคงสูงต่อเนื่อง เนื่องจากต้องใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูงในการผลิตแผงควบคุม และมีการปรับลักษณะการใช้งานให้เหมาะสมกับประเทศไทยที่เป็นเมืองร้อน 
โดยจะต้องสามารถกระจายความเย็นได้ทั่วถึงยาวนาน และต่อเนื่อง เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็น
เมืองร้อน และมีอายุการใช้งานที่นาน นอกจากนั้นอุปกรณ์ต่าง ๆจะต้องเหมาะสมกับสภาพอากาศในประเทศ
ด้วยเช่นกัน เช่น คอยล์ร้อน หรือ Condensing unit จะต้องพัฒนาให้เหมาะกับสภาพอากาศด้วยเช่นกัน ซึ่ง
จะต้องใช้วัสดุที่เป็นทองแดง เพ่ือป้องกันแอร์รั่ว จากการได้สัมภาษณ์พบว่าเครื่องปรับอากาศ แบรนด์ที่มาจาก
จีนนั้น ได้รับความนิยมในปัจจุบันมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะเมื่อเทียบกับแบรนด์ญี่ปุ่น หรือเกาหลีนั้น พบกว่าแอร์
ทุกแบรนด์จากจีนใช้วัสดุที่มีความทนทาน ทำให้ยืดอายุการใช้งานเครื่องปรับอากาศได้นานยิ่งขึ้น 

นอกจากนั้น เครื่องฟอกอากาศที่มาจากจีนในปัจจุบัน ซึ่งนับว่าเป็นสินค้าใหม่ที่ค่อนข้างได้รับความ
นิยมอย่างแพร่หลายอย่างมากในตลาดปัจจุบัน เนื่องจากสถาณการณ์ฝุ่นที่มีค่าเกินมาตรฐาน ทำให้หลากหลาย
แบรนด์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าจีน ที่มีการทำตลาดในประเทศไทย นำเข้าสินค้าในส่วนของเครื่องฟอกอากาศเข้ามา
กันอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสามารถกรองสิ่งสกปรก ฝุ่น หรือควันพิษได้อย่างมีคุณภาพ และเมื่อเทียบกับราคา
แบรนด์จากประเทศอื่นในตลาดแล้ว พบว่ามีราคาต่ำกว่าแบรนด์ประเทศอื่นกว่าเท่าตัว ทำให้แต่ละบ้าน
สามารถซื้อเครื่องฟอกอากาศเอาไว้เพ่ือกรองฝุ่นหรือควันพิษต่าง ๆกันมากขึ้น จากที่ที่ในอดีต เครื่องฟอก
อากาศอาจนับเป็นสินค้าที่ไม่จำเป็น มีส่วนแบ่งในตลาดน้อยกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทอ่ืน ๆ  

7.3 ด้านกลไกห่วงโซ่อุปทานของเครื่องใช้ไฟฟ้าจากจีน 
 ศึกษาในด้านของกลไกห่วงโซ่อุปทานของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มาจากจีน ว่าต้องเป็นไปตามที่กฎหมาย
ของประเทศไทยกำหนด และศึกษาถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 



230 

 
 

กลไกห่วงโซ่อุปทาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปัญหาอุปสรรค 
โรงงานผลิตในประเทศจีน 

ผู้ค้าส่งในจีนผู้สั่งของเข้าไทย 
ต้องมีหนังสือรับรองมาตรฐานที่
ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มี
อำนาจของประเทศผู้ส่งออก 
หรือออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ
ของประเทศผู้ส่งออกให้การ
รับรอง มาแสดงต่อกรมศุลกากร
ประกอบการนำเข้ามาใน
ราชอาณาจักร 

หากต้นทางสินค้าจากจีนไม่
สามารถผลิตหรือขนส่งไปยัง
บริษัทเหล่านี้ได้ ด้วยเหตุสุดวิสัย
ต่าง ๆก็จะทำให้การขนส่งหรือ
การผลิตชะงัก 

ผู้จัดทำโฆษณาและการตลาด กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเรื่อง
การโฆษณา ประกอบด้วยการใช้
ภาพ ข้อความในสื่อใดสื่อหนึ่ง 
ทั้งนี้ข้อบังคับในการโฆษณา เพ่ือ
คุ้มครองผู้บริโภคให้เข้าใจอย่าง
ถูกต้อง และเป็นผลดีกับ
ผู้ประกอบการ เราจึงนำข้อมูล
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (เรื่อง
การโฆษณา) ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
พ.ศ.2522 

ข้อจำกัดด้านงบประมาณในการ
ลงทุนทำโฆษณาในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนแบ่งการตลาด
น้อย ไม่คุ้มทุน 

 

ผลการศึกษาพบว่า (อาคม สาล่าห์, สัมภาษณ์, 6 มิถุนายน 2563) ในการนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าจาก
จีนนั้น ต้องเป็นไปตามกฎหมายที่กระทรวงพาณิชย์เป็นคนกำหนดไว้ ซึ่งจะต้องผ่านการรับรองด้านข้อ
กฎหมายในเรื่องการนำเข้าสินค้า และรวมถึงการห้ามใช้สารเคมีต้องห้ามในการประกอบสินค้าต่าง ๆ เช่น 
ในกลุ่มเครื่องปรับอากาศ และตู้เย็น ต้องไม่มีสาร CFC เป็นส่วนประกอบ มิเช่นนั้นจะต้องห้ามนำเข้า
ประเทศไทย นอกจากนั้นสินค้าที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่ต้องการนำเข้า จะต้องได้รับการตรวจสอบ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือมีเครื่องหมายมอก.  ของประเทศไทยทุกชนิด นอกจากนั้นในการ
โฆษณาสินค้ายังต้องเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องการโฆษณา ห้ามโฆษณาเกินจริง 

การบริหารโซ่อุปทานนั้นจำเป็นต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับระบบการบริหารอ่ืน ๆเนื่องจากโซ่
อุปทานเป็นเครือข่ายที่ครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดที่มีความเชื่อมโยงกันในการดำเนินธุรกิจที่อาศัยการ
สื่อสาร การประสานงาน เพื่อให้เกิดความคล่องตัว (Agility) เพื่อการไหลของวัตถุดิบจากผู้จัดส่งวัตถุดิบสู่
ผู้ผลิตและผู้บริโภคข้ันสุดท้ายตามลำดับ โดยมีต้นทุนที่เหมาะสม 
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7.4 ด้านกระบวนการจัดการห่วงโซ่ 
 ด้านกระบวนการจัดการห่วงโซ่ ทำการศึกษาตั้งแต่กระบวนการผลิต การจัดแบ่งประเภทสินค้า 
วิธีการจัดส่ง รวมถึงปัญหาอุปสรรคที่พบในตลอดกระบวนการจัดการห่วงโซ่ ซี่งมีรายละเอียดดังนี้ 

กระบวนการ
จัดการห่วงโซ่ 

การผลิต สินค้า การจัดส่ง 
ปัญหา/
อุปสรรค 

โรงงานผลิตใน
ประเทศจีน 

ผู้กระจายสินค้าใน
จีน 

พัฒนาและผลิตสินค้า
ตามความต้องการของ
ตลาดลูกค้า โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
สภาวะภูมิอากาศใน
ประเทศจีน 

มีการแบ่งกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์
ออกเป็น 2 ตลาด 
เพ่ือรองรับลูกค้า
ตลาดบน และ
ตลาดล่าง 

มีการกระจาย
สินค้าด้วยระบบ
ขนส่งทางบก
ภายในประเทศ 

มีการแข่งขันใน
ตลาดค่อนข้าง
สูง 

ผู้กระจายสินค้าใน
ไทย 

มอบหมายให้ 
Distributor ของแต่ละ
ประเทศดูแลตัวเอง 
โดยบริษัทแม่ใน
ประเทศจีนควบคุม
ห่างๆ รวมถึงมีการตั้ง
ฐานการผลิตในไทย 
เพ่ือลดต้นทุนการผลิต
ของสินค้าบางรายการ 
โดยมีการปรับและ
พัฒนาเทคโนโลยีให้
เหมาะสมกับสภาวะ
ภูมิอากาศในประเทศ
ไทย 

เน้นสินค้าที่
สามารถควบคุม
ต้นทุนได้ เพ่ือเป็น
แรงจูงในในการ
กระตุ้นยอดขาย 

การกระจาย
สินค้ามายัง
ประเทศไทยทำ
การจัดส่งโดยใช้
วิธีทางเรือ  

ค่านิยมแบรนด์
เครื่องใช้ไฟฟ้า
จากจีนยังไม่
เป็นที่
แพร่หลาย ใน
ด้านการขนส่ง 
ยังไม่สามารถ
ควบคุมได้เนื่อง
ด้วยเป็น
เส้นทางท่ียัง
ต้องอิงตาม
สภาพอากาศ  

 
ผลการศึกษาพบว่า (ธ ีระพงศ์ หวังสุข, สัมภาษณ์, 5 มิถุนายน 2563) โดยส่วนมากบริษัท

เครื่องใช้ไฟฟ้าจากจีน จะมอบหมายให้ผู้กระจายสินค้าในประเทศไทย (Distributor) เป็นผู้ดูแลหลักในการ
ผลิตและจัดจำหน่ายสำหรับขายในประเทศไทย โดยมีบริษัทแม่ที่ประเทศจีนควบคุมอยู่ห่างๆ ซึ่งบริษั ท
เครื่องใช้ไฟฟ้าจากจีนหลายๆแห่งได้มีการจัดทำฐานการผลิตในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้
เพื่อความสะดวกในการผลิต และประหยัดงบประมาณที่ต้องใช้ในการนำเข้าสินค้า แต่ด้วยข้อจำกัดในดา้น
เทคโนโลยีบางประการของประเทศไทย จึงทำให้ยังคงต้องนำเข้าชิ้นส่วน หรือวัสดุบางประการจากประเทศ
จีนในการเข้ามาประกอบเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ และชิ้นส่วนของ
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สินค้าอื่นที่เป็นเทคโนโลยีที่ยังผลิตเองไม่ได้ ซึ่งในด้านการขนส่งสินค้านั้น จะใช้วิธีการขนส่งสิงค้าทางเรือ 
โดยใช้เทียบท่าเรือแหลมฉบังเป็นจุดเทียบท่าส่งสินค้าของประเทศไทย เพราะเป็นท่าเรือพานิชย์ที่มีขนาด
ใหญ่ โดยการสั่งสินค้าในแต่ละครั้งนั้น จะใช้วิธีการอ้างอิงจากผลประกอบการของในช่วงเวลาเดียวกันในปี
ก่อนเป็นตัววัด และหากต้องการให้ปีนี้มีสัดส่วนมากขึ้นเท่าไหร่ ก็จะสั่งของเพ่ิมมากขึ้นตามเป้าหมายที่ระบุ
ไว้ ซึ่งในกรณีที่เกิดเหตุการณ์สินค้าไม่พอจำหน่าย หรือผลิตไม่ทัน ก็ไม่สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที ทำให้
สินค้าขาดสต็อกยาว ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญพบว่า เหตการณ์ในลักษณะนี้เป็นเหตการณ์ที่พบ
เจอได้ค่อนข้างบ่อย กลายเป็นปัญหาที่ยังไม่สามารถแก้ไข้ให้หมดไปได้ เนื่องด้วยการขนส่งทางเรือนั้น
สามารถขนส่งในแต่ละครั้งได้ปริมาณมากก็จริง และมีอัตราค่าขนส่งถูกกว่าการขนส่งประเภทอ่ืน ซึ่งเหมาะ
กับการขนส่งสินค้าที่มีน้ำหนักมากที่ต้องขนส่งในระยะไกล แต่มีข้อจำกัดด้วยเช่นกัน ได้แก่ ใช้ระยะเวลาใน
การขนส่งมากกว่าการขนส่งประเภทอื่น อ้างอิงตามฤดูกาลเท่านั้น ได้อาจรับผลกระทบจากการเกิด
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น เกิดมรสุม น้ำแห้งหรือน้ำท่วม เป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องอาศัยการขนส่ง
ประเภทอ่ืนประกอบเพื่อส่งสินค้าถึงผู้รับสินค้า  

7.5 การกระจายสินค้าให้ตัวแทนรายใหญ่ในประเทศไทย 
 การกระจายสินค้าให้ตัวแทนรายใหญ่ในประเทศไทย สามารถแบ่งได้เป็น 2 วิธีหลัก ได้แก่ การ
กระจายในตลาด Traditional Trade และการกระจายสินค้าในตลาด Modern Trade ตามรายละเอียด
ดังนี้ 

การกระจายสินค้า Traditional Trade Modern Trade การขนส่ง 
ผู้กระจายสินค้าในไทย เป็นผู้จำหน่ายหลักของ

ประเทศไทย ทำหน้าที่
กระจายสินคา้ออกไปให้

ตัวแทนจำหน่ายราย
ใหญ่ ในภูมิภาคต่าง ๆ

ภายในประเทศ  
 

ทำหน้ากระจายสินค้า
ไปตลาดในการค้าขาย
ปลีกแบบสมัยใหม่ ช่วย
ให้เกิดความ
สะดวกสบายในการซื้อ
สินค้า เช่น ร้านสะดวก
ซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต และ
ไฮเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งส่ง
คำสั่งซื้อและรับ
ผลิตภัณฑ์จากกลุ่ม
บริษัทฯ โดยตรง เพื่อ
วางจำหน่ายในสาขาที่
เปิดให้บริการของตน 

ใช้การขนส่งสินค้าออก
ไปให้กับตัวแทน
จำหน่ายในประเทศโดย
รถของบริษัท 

ผู้จัดจำหน่ายในไทย  
(รายใหญ่) 

เป็นผู้จัดจำหน่ายราย
ใหญ่ (Dealer) ซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งจากบริษัท

- ใช้การขนส่งสินค้าออก
ไปให้กับตัวแทน
จำหน่ายในประเทศโดย
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การกระจายสินค้า Traditional Trade Modern Trade การขนส่ง 
หลัก โดยต้องปฎิบัติ
ตามกฏและมียอดคำสั่ง
ซื้อตรงตามเปา้หมายที่
ระบุไว้ ซึ่งมีการแบ่งตัว
แทนจำหน่ายออกเป็น
ภูมิภาคต่างๆท่ัว
ประเทศ 

รถของบริษัท โดยมีการ
สั่งซื้อในทุกเดือน และมี
การชำระเงินแบบ
เครดิต 30 วัน 

 
ผลการศึกษาพบว่า (นรา, สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2563) ผู้กระจายสินค้าในไทย (Distributor) เป็น

ช่องทางการขายและจัดจำหน่ายหลักผ่านตัวแทนที่ทำงานเชื่อมโยงกันในลักษณะเครือข่าย กล่าวคือ กลุ่ม
บริษัทฯ ดำเนินการหาและแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายในไทย (Dealer) ที่มีศักยภาพในด้านการจัดเก็บและขนส่ง
ทั่วถึงในระดับจังหวัด จากนั้นทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อหาตัวแทนจำหน่ายย่อยหรือร้านค้าส่งขนาด
ใหญ่ (Sub- Dealer หรือ ยี่ปั๊ว) ในระดับอำเภอเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์สามารถกระจายเข้าสู่ร้านค้าปลีกตามพ้ืนที่
ชุมชนทั่วประเทศ นอกจากนี้ผู้กระจายสินค้าในไทย (Distributor) ยังมีการขายสินค้าผ่านการขายแบบ 
Modern Trade อีกด้วย ซึ่งเป็นการค้าขายปลีกแบบสมัยใหม่ ซึ่งเป็นระบบการค้าที่มีประสิทธิภาพสูง และ
นอกจากนั้นยังมีการขายในช่องทาง Online อีกด้วยที่เพ่ิงได้รับความนิยมในยุคสมัยนี้ ซึ่งระบบขนส่งที่ใช้ส่ง
สินค้าในประเทศเป็นการขนส่งทางบกโดยใช้รถบบรรทุกของบริษัทหลัก ในการส่งสินค้าให้ผู้จัดจำหน่ายใน
ไทย ทั้งรายใหญ่และรายย่อย  

สอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับการกระจายสินค้าในวิธีการขนส่ง ที่กล่าวว่ามีวิธีการขนส่งหลักที่นิยม
ในปัจจุบันมี 5 ประเภท ดังนี้ (1) การขนส่งโดยรถบรรทุก (Truck) เป็นการขนส่งทางบกที่นิยมใช้มาก 
โดยเฉพาะการขนส่งภายในประเทศเพราะสะดวก รวดเร็ว มีเวลาให้เลือกมาก (2) การขนส่งโดยรถไฟ 
(Railroads) เหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าที่มีน้ำหนักมาก ขนาดใหญ่มีปริมาณมาก และต้องมีการขนส่ง
ระยะทางไกล เพราะค่าใช้จ่ายถูก ความปลอดภัยสูง สินค้าท่ีนิยมใช้บริการรถไฟได้แก่ ปูนซีเมนต์ หินทราย 
น้ำมัน เป็นต้น (3) การขนส่งทางเครื่องบิน (Airlines) เป็นการขนส่งทางอากาศที่ถือว่ารวดเร็วที่สุดและค่า
ขนส่งสูงที่สุดเหมาะสำหรับสินค้าที่เสียง่าย หรือมีราคาแพง เช่น ดอกไม้ เพชร ฯลฯ (4) การขนส่งทางเรือ 
(Water Way) เป็นการขนส่งทางน้ำที่ประหยัดค่าขนส่ง เหมาะสำหรับสินค้าที่คนกลางในช่องทางการจัด
จำหน่ายหรือคลังสินค้าท่ีอยู่ใกล้ทางน้ำ เช่น ซุง ข้าวเปลือก แร่ ถ่าน ฯลฯ (5) การขนส่งทางท่อ (Pipelines) 
เป็นการขนส่งสินค้าที่เป็นของเหลวหรือแก๊ส เช่น น้ำมัน น้ำ แก๊ส นอกจาก 5 วิธี อาจมีการขนส่งโดยใช้
หลายวิธีต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นร่วมกันดังนี้ (1) Piggy Back เป็นการขนส่งต่อเนื่องระหว่างรถไฟและ
รถบรรทุก (2) Fishy Back เป็นการขนส่งต่อเนื่องระหว่างเรือและรถบรรทุก เป็นต้น 
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7.6 การกระจายสินค้าให้ตัวแทนรายย่อยในประเทศไทย 
การกระจายสินค้าให้ผู้จัดจำหน่ายในไทย (รายย่อย) ซึ่งเป็นเรื่องเก่ียวข้องกับการขนส่ง และ

รับประกันสินค้า มีข้อมูลเป็นไปตามรายละเอียดดังนี้ 

การกระจายสินค้า การขนส่ง การรับประกันสินค้า 
ผู้จัดจำหน่ายในไทย (รายย่อย) ใช้การขนส่งโดยรถบรรทุก 

เนื่องจากใช้เงินลงทุนน้อย และมี
สะดวกและรวดเร็วส่งถึงร้านค้า 
ไม่ต้องผ่านตัวกลาง เรื่องจากมี

การแข่งขันกันมาก เพราะ
ผู้ประกอบการสามารถใช้ 

บริการขนส่งแบบนี้ได้มาก จึงทำ
ให้อัตราค่าขนส่งถูกลงไปด้วย 

บริษัทมีการรับประกันสินค้า
ให้กับผลิตภัณฑ์ทุกชนิด ผ่าน
ระบบการดูแลหลังการขาย โดย
สินค้าต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่
บริษัทได้กำหนด และมีหลักฐาน
ในการซื้อแนบทุกครั้ง 

 
ผลการศึกษาพบว่า (วินิจ บุญพันธ์, สัมภาษณ์, 1 มิถุนายน 2563) การกระจายสินค้าให้ตัวแทน

รายย่อยในประเทศไทย ใช้การขนส่งโดยรถบรรทุก เนื่องจากมีสะดวกและรวดเร็วส่งถึงร้านค้า ไม่ต้องผ่าน
ตัวกลาง กรณีสินค้ามีความเสียหาย หรือชำรุด อาจเนื่องจากการขนส่ง หรือจากการใช้ งาน บริษัทมีระบบ
ดูแลหลังการขาย ซ่อม เปลี่ยน สินค้าให้ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด โดยมีรอบการสั่งสินค้าในทุกเดือน และ
มีการให้เครดิตการชำระเงิน 60 วัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการบริหารจัดการกระจายสินค้าการกระจาย
สินค้า ที่เป็นการเรื่องของกิจกรรมการเคลื่อนย้ายสินค้าจากแหล่งผลิตไปสู่แหล่งของผู้บริโภค อุปโภค หรือ
ที่เราเรียกว่า “ลูกค้าคนสุดท้าย” ในประมาณที่ต้องการ ในจำนวนที่ถูกต้อง และในความเร็วที่ต้องการของ
ลูกค้าโดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ ของการกระจายสินค้า ไม่ว่าจะเป็น ทำเลที ่ตั ้งคลังสินค้าและการ
คลังสินค้า (Inventory Location and Warehousing) การจัดการวัสดุ (Material Handing) การควบคุม
สินค้าคงเหลือ (Inventory Control) และกิจกรรมหรือกระบวนการอื่น ๆ ฯลฯ โดยนำหลักในการบริหาร
จัดการมาใช้ในกระบวนการกระจายสินค้าเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกิจกรรมการเคลื่อนย้ายต่อครั้ง  

สอดคล้องกับการบริหารการกระจายตัวสินค้า ที่มีองค์ประกอบของการกระจายตัวสินค้ามี 5 
ระบบย่อย ได้แก่ 1) ทำเลที่ตั้งคลังสินค้าและการคลังสินค้า ( Inventory Location and Warehousing) 
ทำเลที่ตั้งคลังสินค้าเป็นงานที่เกี่ยวข้องการเลือกสถานที่ตั้งของคลังสินค้าว่าควรจะเก็บสินค้า ไว้ที่ไหน ส่วน
งานที่เกี่ยวข้องกับการคลังสินค้า (Warehousing) เป็นกิจกรรมของการกระจายตัวสินค้าที่ประกอบด้วย
การเก็บรักษา การจัดหมวดหมู่ การแบ่งแยกและการเตรียมผลิตภัณฑ์เพ่ือการขนส่ง” ธุรกิจมีทางเลือกที่จะ
ดำเนินงานโดยมีคลังสินค้าของตนเอง (Private Warehouse)หรือไปใช้บริการของคลังสินค้าสาธารณะ 
(Public Warehouse) 2) การจัดการวัสดุ (Material Handing) เป็นการเลือกใช้อุปกรณ์เครื ่องมือที่
เหมาะสมในการจัดการวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตเครื่องมือ อุปกรณ์ที่เหมาะสมสามารถท าให้เกิดการ
สูญเสียที่เกิดจากการแตกหัก เน่าเสียและขโมยน้อยที่สุด อุปกรณ์เครื่องมือมีประสิทธิภาพสามารถทำให้ลด
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ต้นทุนและเวลาที่ต้องใช้ในการจัดการดังกล่าว อุปกรณ์เครื่องมือในการจัดการวัสดุได้แก่ สายพาน รถยก 
ล้อเลื่อน ลิฟท์ ตู้เก็บสินค้า (Container) เป็นต้น 3) การควบคุมสินค้าคงเหลือ ( Inventory Control) 
หมายถึง กิจกรรมในการเก็บรักษาสินค้าคงเหลือให้มีขนาดและประเภทของสินค้าในปริมาณที่เหมาะสม 
สินค้าคงเหลือสำหรับหลายบริษัทจะแสดงถึงขนาดของการลงทุน เป้าหมายของการควบคุมสิ้นค้าคงเหลือ
คือ การควบคุมการลงทุนและการขึ้นลงของสิ้นค้าให้เกิดน้อยที่สุดโดยสามารถรับคำสั่งซื้อของลูกค้าได้ทันที
และถูกต้อง 4) การดำเนินงานเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ (Order Processing) เป็นขั้นตอนในการจัดการตามใบสั่ง
ซื้อของลูกค้า”ประกอบด้วยการจัดทำเอกสารการขาย การให้สินเชื่อ การจัดเตรียมในการเก็บสินค้า การ
เก็บหนี้ที่ต้องชำระ 5) หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการขนย้ายสินค้าไปยังลูกค้า ฝ่ายบริหารต้องตัดสินใจถึงประเภท
ของการขนส่งและพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง 

7.7 ด้านการทำสื่อโฆษณาและการตลาด 
 ในการทำสื่อโฆษณาและการตลาด ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก โดยทางบริษัทเล็งเห็นถึงการ
ทำสื่อการโฆษณา และการส่งเสริมการตลาดโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ผู้จัดทำโฆษณาและการตลาด การทำสื่อโฆษณา การส่งเสริมการตลาด 

ผู้กระจายสินค้าในไทย มีการทำโฆษณาในสื่อหลักเช่น 
วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต 
และหนังสือพิมพ์ 

มีกิจกรรมจัดการส่งเสริมการตลาด
ให้กับลูกค้าทั้งท่ีเป็นลูกค้ารายใหญ่
และรายย่อยโดยออกเป็นแพ็คสินค้า
ในราคาพิเศษ และสำหรับลูกค้าใน 
Modern Trade ที่เป็นลูกค้าปลีก 
จะมีโปรโมชั่นลด แลก แจก แถม 
ตามช่วงเวลา 

ผู้จัดจำหน่ายในไทย (รายใหญ่) 
ผู้จัดจำหน่ายในไทย (รายย่อย) 

มีการทำสื่อโฆษณาตามชุมชน 
เช่น การตกแต่งร้านค้า การ
ทำป้ายโฆษณา และตกแต่งรถ
แห่โฆษณาสินค้า เป็นต้น 

มีการจัดกิจกรรมลดราคาสินค้า
ให้กับลูกค้าปลีกในชุมชนตาม
ช่วงเวลา 

ผลการศึกษาพบว่า (ธีระพงศ์ หวังสุข, สัมภาษณ์, 5 มิถุนายน 2563) ผู ้กระจายสินค้าในไทย 
(Distributor) ที่เป็นตัวแทนหลักของประเทศ จะทำสื่อการโฆษณาและการตลาดให้กับสินค้าเป็นหลัก โดย
อ้างอิงจากส่วนแบ่งทางการตลาดของสินค้าชนิดนั้น ๆ หากมีส่วนแบ่งทางการตลาดมาก ก็จะมีงบประมาณ
ในการทำการตลาดมากด้วยเช่นกัน เช่นเครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ โทรทัศน์ เป็นต้น จึงนิยมใช้
ดาราหรือนักแสดงมาเป็นผู้โปรโมทสินค้าตัวนั้น แต่หากว่าเป็นสินค้าที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดน้อย หรือ
เป็นสินค้าที่มีราคาไม่สูงมากนัก มักจะใช้การโฆษณาที่อาจจะไม่ต้องใช้การลงทุนที่สูงมากนัก เป็นต้น 
นอกจากนี้ในการทำการตลาดของสินค้าในแต่ละชนิดนั้น จะมีการทำการตลาด หรือมีการส่งเสริมการตลาด
โดยอ้างอิงจากฤดูกาลในประเทศไทยเป็นหลัก เช่น หากเข้าสู้หน้าร้อน จะเน้นการโฆษณาเครื่องปรับอากาศ 
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ตู้เย็น หรือพัดลม หากเข้าหน้าฝน จะเน้นการโฆษณาเครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องซักผ้า เป็นต้น เพื่อตอบโจทย์
ชีวิตประจำวันของผู้คนตามฤดูกาลนั้น ๆ  

ซึ ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีเกี ่ยวกับการโฆษณาและส่งเสริมการตลาดในยุคพลิกผันทาง
เทคโนโลยี ด้กล่าวถึงความสำคัญของการโฆษณาไว้ 4 ประการได้แก่ (1) การโฆษณาเป็นเครื่องมือในการ
ติดต่อสื่อสาร การแจ้งข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า คุณสมบัติของสินค้า ประโยชน์ของสินค้าที่ผู้บริโภคจะ
ได้รับ ซึ่งมีความแตกต่างไปจากสินค้าของคู่แข่งขัน และเพื่อให้ผู้บริโภคได้รู้จักเกิดความสนใจ อยากได้เป็น
เจ้าของและตัดสินใจซื้อในที่สุด (2) การโฆษณาช่วยในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากการ
โฆษณามีส่วนช่วยให้สินค้าเข้าสู่ตลาดอย่างกว้างขวาง ทำให้มีการขายมากขึ้น ความต้องการด้านวัตถุดิบ 
แรงงาน วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ มีมากตามไปด้วย ส่งผลให้มีการจ้างงาน รายได้มีมากขึ้น โรงงานขยายตัวมาก
ขึ้น รับสมัครพนักงานเพิ่มมากขึ้น (3) การโฆษณาช่วยยกระดับมาตรฐานการครองชีพของคนในสังคม 
โดยเฉพาะการช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ขึ้นมา เกิดเป็นสินค้ารูปแบบใหม่ๆ สู่ผู้บริโภค 
ประชาชนมีรายได้มากขึ้น ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น (4) การโฆษณาทำให้เกิดการแข่งขันระหว่าง
ธุรกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่สู่ตลาด มีการลงทุนในธุรกิจ
ใหม่ๆ เกิดการแข่งขันในธุรกิจ เกิดผลดีต่อการพัฒนาประเทศอย่างไรก็ตาม การโฆษณาเป็นกระบวนการ 
(process) ซึ่งมีหลายขั้นตอน ต้องใช้ภาษาในการแต่งเรื่องประกอบ ใช้เทคนิคและแสงสีอย่างประณีตสวย
งานจึงจะได้งานที่ดีออกมา  

 
8. สรุป 

จากการศึกษาเรื่อง การจัดการห่วงโซ่อุปทานเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านจากจีนสู่การจัดจำหน่ายในไทย 
พบว่า 1) โครงสร้างการสั่งเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านจากจีนมาไทย มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทกุปี 
เหมือนเทียบจากปี 2560-2562 แต่ในไตรมาศแรกของปี 2563 การนำเข้าสินค้าจากจีนหยุดชะงัก 
เนื่องจากโรคระบาด ทำให้ตัวเลขปรับลดลง แต่คาดการณ์ว่าถ้าหากสถาณการณ์ดีขึ้น ตัวเลขจะสามารถเพ่ิง
สูงขึ้นอย่างแน่นอน ในส่วนของตัวสินค้า เครื่องปรับอากาศ ที่เป็นสินค้าในตลาดหลักที่ขับเคลื่อนให้ตลาด
เครื่องใช้ไฟฟ้าพบว่าเครื่องปรับอากาศแบรนด์จีนสามารถเข้ามามีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนั้นพบว่า เครื่องฟอกอากาศที่มาจากจีนในค่อนข้างได้รับความนิยม เนื่องจากสถาณการณ์
ฝุ่นที่มีค่าเกินมาตรฐาน เมื่อเทียบกับราคาแบรนด์จากประเทศอื่นในตลาดแล้ว พบว่ามีราคาต่ำกว่าแบรนด์
ประเทศอ่ืนกว่าเท่าตัว และมีคุณภาพดี 2) กลไกห่วงโซ่อุปทาน ในการนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าจากจีนนั้น ต้อง
เป็นไปตามกฎหมายที่กระทรวงพาณิชย์เป็นคนกำหนดไว้ และการห้ามใช้สารเคมีต้องห้ามในการประกอบ
สินค้าต่าง ๆ ที่ประเทศไทยกำหนด นอกจากนั้นสินค้าที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดจะต้องได้รับเครื่องหมาย
มอก.ของประเทศไทย และในการโฆษณาสินค้ายังต้องเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องการ
โฆษณา 3) กระบวนจัดการห่วงโซ่ บริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าจากจีน จะมอบหมายให้ผู้กระจายสินค้าในประเทศ
ไทยเป็นผู้ดูแลหลัก โดยมีบริษัทแม่ที่ประเทศจีนควบคุมอยู่ด้วยข้อจำกัดในด้านเทคโนโลยีบางประการ จึง
ทำให้ยังคงต้องนำเข้าชิ้นส่วนจากประเทศจีน ในด้านการขนส่งสินค้าจากประเทศจีนนั้น จะใช้วิธีการขนส่ง
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สิงค้าทางเรือ โดยการสั่งสินค้าในแต่ละครั้งจะใช้วิธีการอ้างอิงจากยอดขายของช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน 
นอกจากนั้นยังมีผู้จัดจำหน่ายในไทยทั้งรายใหญ่และรายย่อย กระจายสินค้าเข้าสู่ร้านค้าปลีกตามพื้นที่
ชุมชนทั่วประเทศ โดยระบบขนส่งที่ใช้ส่งสินค้าในประเทศเป็นการขนส่งทางบกโดยใช้รถบบรรทุกของ
บริษัทหลัก กรณีสินค้ามีความเสียหาย หรือชำรุด บริษัทมีระบบดูแลหลังการขาย ผู้กระจายสินค้าในไทย
เป็นผู้ทำสื่อการโฆษณาและการตลาดให้กับสินค้าเป็นหลัก โดยอ้างอิงจากส่วนแบ่งทางการตลาดของสินค้า
ชนิดนั้น ในการทำการตลาดของสินค้าในแต่ละชนิดนั้น จะมีการทำการตลาด หรือมีการส่งเสริมการตลาด
โดยอ้างอิงจากฤดูกาลในประเทศไทย 

9. ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาและสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลข้างต้น ผู้ศึกษามีข้อแนะนำสำหรับการศึกษาเรื่องการ

จัดการห่วงโซ่อุปทานเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านจากจีนสู่การจัดจำหน่ายในไทย ดังนี้  1) ด้านโครงสร้างการสั่ง
เข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านจากจีนมาไทย ควรพัฒนาในด้านการนำเข้าและพัฒนาสินค้าใหม่ๆที่เหมาะกับ
สังคมที่เป็น smart technology มากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับกับความต้องการของตลาดคนรุ่นใหม่ที่สนใจสินค้า
ที่มีความเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่มีความทันสมัย โดยดูจากเทรนด์เทคโนโลยีในปีนั้นๆ 2) ด้านกลไกห่วงโซ่
อุปทาน การพัฒนาในด้านของคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีความทนทานและแข็งแรงมากยิ่งขึ้น เพื่อสามารถยืด
อายุการใช้งานออกไปได้นานขึ้น และยังเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์สินค้าที่มาจากจีนว่าเป็น
สินค้าท่ีมีคุณภาพ ทนทาน และ 3) ด้านกระบวนจัดการห่วงโซ่ การพัฒนาในเรื่องของระบบการสั่งสินค้าเข้า
มาในแต่ละครั้ง จากการได้สัมภาษณ์พบว่าสินค้ามักมีการขาดตลาดบ่อยครั้ง และทำให้ต้องรอสินค้าเป็น
เวลานาน ทำให้ขาดโอกาสในการขายสินค้า นอกจากนั้น ควรมีการพัฒนาในด้านการทำสื ่อโฆษณา
การตลาด เพื่อทำให้ประชาชนได้มีความรับรู้และเข้าถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าจากจีนได้มากยิ่งขึ้นในแบบที่ถูกต้อง 
และทำให้แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าจากจีนเป็นที่จดจำและสามารถเข้ามาเป็นแบรนด์หลักในตลากประเทศไทย
ได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้น 
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การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยครัวเรือนกับอัตราการออมและหนี้สิน          
ครัวเรือนในภาคใต้ 

The Study of the Relationship Between Household Factors, Savings Rates, and 
Household Debt in the Southern of Thailand 

กรกนก รัตน์ประสาทพร* 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาหนี้สินของครัวเรือนในภาคใต้ของราชอาณาจักรไทยในปี 

พ.ศ. 2562  2)  เพื่อศึกษาการออมของครัวเรือนในภาคใต้ของราชอาณาจักรไทยในปี  พ.ศ. 2562 3) เพ่ือ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหนี้สินครัวเรือนและการออมของครัวเรือนในภาคใต้ของราชอาณาจักรไทยในปี 
พ.ศ. 2562 โดยประชากรได้แก่ หัวหน้าครัวเรือนประชากรของภาคใต้ เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย ข้อมูล
การวิเคราะห์สถิติจากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติโดยวิ เคราะห์จากข้อมูลจากการสำรวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (Socio-Economic Survey: SES) พ.ศ.2562 โดยใช้โปรแกรมทางสถิติ
ในการทดสอบความสัมพันธ์ และนำเสนอด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ผล 

การวิจัยพบว่า 1) สถานภาพการสมรสของหัวหน้าครัวเรือนมีความสัมพันธ์การออมของครัวเรือน 
2) รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับหนี้สินของครัวเรือน 3) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของครัวเรือนมี
ความสัมพันธ์การออมของครัวเรือน 4) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับหนี้สินของครัวเรือน
และ 5) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับการออมของครัวเรือน แต่เนื่องจากข้อกำจัดด้าน
เวลาและสถานการณ์การแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้เกิดข้อจำกัดในการสืบค้นข้อมูล อีกทั้ง
ในข้อเสนอแนะข้อที่สองเกี่ยวกับสถานภาพทางเพศของหัวหน้าครัวเรื อน ทำให้ผู้วิจัยไม่สามารถทำการ
สืบค้นข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับรายละเอียดความแตกต่างของปัจจัยด้านเพศของหัวหน้าครัวเรือน ดังนั้น
การศึกษาครั้งต่อไปควรมีศึกษาว่าเพราะเหตุใดครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเป็นเพศหญิงถึงมีรายได้น้อย
กว่าหัวหน้าครัวเรือนที่เป็นเพศชาย เพื่อจะได้นำมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ให้กับครัวเรือนในประเทศไทย 

ผลจากการศึกษา สามารถสรุปในภาพรวมของภาคใต้ พบว่า ครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเป็นเพศ
ชายมีการออมเฉลี่ยต่อเดือนมากกว่าครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือน เป็นเพศหญิง ในขณะเดียวกันก็มีการ
สร้างหนี้สินครัวเรือนมากกว่าครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเป็นเพศหญิง โดยช่วงอายุของหัวหน้าครัวเรือน
ที่มีการออมเงินสูงสุดคือช่วงอายุ 41-50 ปี และยังเป็นกลุ่มที่มีการก่อหนี้สินครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือนที่สูง
ที่สุดเช่นกัน สถานภาพของหัวหน้าครัวเรือนที่มีการออมเงินสูงสุดคือหัวหน้าครัวเรือนที่แต่งงานแล้ว 
สอดคล้องกับอัตราการก่อหนี้ของครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนที่สมรสแล้ว  ช่วงจำนวนของสมาชิก
ครัวเรือนที่มีการออมเงินมากที่สุดคือครัวเรือนที่มีจำนวนสมาชิกระหว่าง 4-6 คน ในขณะที่ครัวเรือนที่มีการ
ก่อหนี้สินครัวเรือนมากที่สุดอยู่ในช่วงจำนวน 7 คนข้ึนไป  
คำสำคัญ: หนี้สินครัวเรือน, การออม,  ภาคใต้ 

 
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร ์หลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์  
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  
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Abstract 
This study aims to study about household factors and household saving and debts 

in southern of Thailand in 2019. By using information of head of the Southern Household, 
the tool includes: Statistical analysis data from the Bureau of Statistics data based on Socio 
– Economic Survey (SES) 2019 by using statistical programs to test relationships. The 
research found that: Head household’s status affects savings and debts of household. 
Average household income affects savings and debts of household. And average household 
expense affects savings and debts of household.  

Due to the spread of the corona virus 2019 that caused limitations in data retrieval, 
so was not able to conduct in-depth study of detailed information about the gender 
differences of household heads. Therefore, the next study should respond to why 
households with female heads have lower incomes than male household heads. This might 
be guideline in formulating policies to reduce income inequality for households in Thailand.  

Results of the study can be summarized as follows; households with male leaders 
had an average monthly saving more than households with females. At the same time, 
males created more household debt than females. The age range of household heads with 
the highest savings is between 41 - 50 years, also with the highest average monthly 
household debt. The status of household leader with the highest savings is those of married 
households. The range of household members with the most savings is households with a 
membership between 4 - 6 people, while households making the most household debt 
are in the range of 7 or more. 

Keywords: Household Debt, Savings, Southern of Thailand 
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1. บทนำ 
 ในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอน ทั้งในแง่เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ตลอดไป
จนถึงภาวะวิกฤติเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 นักวิชาการและสถาบันทางเศรษฐกิจได้แสดงความ
คิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าสภาพเศรษฐกิจจะมีแนวโน้มไปในทางที่ ชะลอตัวลง รวมไปถึงหน่วย
เศรษฐกิจภาคครัวเรือนที่จะมีการชะลอการจับจ่ายใช้สอยเนื่องจากได้ รับความกระทบจากเหตุการณ์ที่
กล่าวมาข้างต้น อีกท้ังขณะเดียวกัน พบว่า หนี้สินภาคครัวเรือนของประเทศไทยมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ 
และอัตราหนี้เสียมีอัตราสูงขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบเชิงลบกับระบบเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศไทย
ในที่สุด (บีบีซีแผนกภาษาไทย, 2563)  

อัตราการเป็นหนี้ในภาคครัวเรือนมีอัตราสูงขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่องในระยะกว่า 10 ปีที่ผ่านมา 
และยังคงมีหนี้สินส่วนหนึ่งที่กลายเป็นหนี้เสีย หนี้ที่รอการปรับโครงสร้างหนี้ ที่เพ่ิ มสูงขึ้นอยู่อย่างก้าว
กระโดดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์เฉพาะโครงสร้างหนี้สินเพียงส่วนเดียวอาจไม่
สามารถช่วยให้ประเทศไทยสามารถข้ามผ่านปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศได้ โดย
ประเด็นที่น่าสนใจอีกด้านหนึ่งของปัญหาเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจคือการออมของครัวเรือนในประเทศไทย  
ซึ่งหากดูจากสถิติรายได้และค่าใช้จ่ายที่แม้จะมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นในทุก ๆ ปี  แต่อัตราการออมไม่ได้มีการ
เพิ่มขึ้นตามอัตรารายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยจากสถิติที่ผ่านมาจะพบว่าสถิติการออมของครัวเรือนจะมีทิศทางท่ี
เพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ หรือแทบจะคงที่ โดยวิธีการออม 5 อันดับแรกของครัวเรือนไทยคือ การฝากเงิน การ
เก็บเป็นเงินสด เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ต่าง ๆ สะสมในกองทุนต่าง ๆ และซื้อประกันชีวิตแบบ
สะสมทรัพย์ตามลำดับ ซึ่งปัญหาที่จะตามมาสำหรับประเทศไทยคือปัญหาโครงสร้างของประชากรไทยที่
เริ่มเข้าสูส่ังคมชราภาพ (กรุงเทพธุรกิจ, 2561) 

ปัญหาด้านเงินออม และหนี้สินครัวเรือน เป็นปัญหาสำคัญของประเทศที่ควรศึกษาและให้ความ
สนใจ ในงานวิจัยชิ้นนี้จะทำการศึกษาความเชื่อมโยงเกี่ยวกับปัจจัยภูมิหลังของครัวเรือนกับหนี้สินครัวเรือน
และอัตราการออมครัวเรือนโดยคำนวณจากรายได้ครัวเรือน และรายจ่ายครัวเรือน ซึ่งหากประชากรมีการ
ออมในระดับที่สูง ก็จะช่วยลดภาระของรัฐบาลในการกู้ยืมเงินทุนจากต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้ภาครัฐ
จำเป็นจะต้องจัดเก็บภาษีจากภาคประชาชนเพิ่มขึ้นในอนาคต (สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ, ม.ป.ป)  

จะเห็นได้ว่าปัญหาที่กล่าวข้างต้นนั้นชี้ให้เห็นถึงประเด็นที่น่าสนใจ เช่น การปัจจัยด้านหนี้สิน
ครัวเรือนมีผลต่ออัตราการออมเงินภาคครัวเรือน ผู้วิจัยคาดว่าผลจากการวิจัยครั้งนี้จะทำให้เกิดประโยชน์
ในการกำหนดนโยบายในการส่งเสริมการออมหรือลดปัญหาหนี้สินครัวเรือน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประโยชน์
และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีต่อประชาชนในประเทศไทย 

2. วัตถุประสงคข์องการวิจัย  
1) เพ่ือศึกษาหนี้ของครัวเรือนในภาคใต้ของราชอาณาจักรไทยในปี พ.ศ. 2562 
2) เพ่ือศึกษาการออมของครัวเรือนในภาคใต้ของราชอาณาจักรไทยในในปี พ.ศ. 2562 
3) เพื ่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหนี ้ส ินครัวเร ือนและการออมของครัวเร ือนในภาคใต้ของ 
ราชอาณาจักรไทยในปี พ.ศ. 2562 

3. ทบทวนวรรณกรรม 
3.1 รายได้ครัวเรือน ตามคำนิยามของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จำกัดประเภทของรายได้ครัวเรือน ไว้ 6 
ประเภท  

3.1.1 ค่าจ้าง เงินเดือน เงินรางวัลของบริกร(Tips) เงินโบนัส  
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3.1.2 กำไรจากการประกอบธุรกิจการเกษตรและธุรกิจอ่ืน ๆ  
3.1.3 รายได้ที่มาจากทรัพย์สิน  
3.1.4 เงินที่ได้รับจากการช่วยเหลือ บำเหน็จ บำนาญ ทุนการศึกษา  
3.1.5 รายได้ที่ได้มาโดยไม่ได้มูลค่าเป็นตัวเงิน 
3.1.6 รายรับที่เป็นตัวเงินอ่ืน ๆ เช่น เงินรางวัลต่าง ๆ เงินรายได้จากประกันชีวิตและสุขภาพ 

3.2 ค่าใช้จ่ายครัวเรือน มีคำจำกัดความไว้ 3 ประเภทตามคำนิยามของสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดย
ประเภทแรก หมายถึง เงินที่ครัวเรือนใช้จ่ายเพ่ือซื้อสินค้าและบริการในการอุปโภคและบริโภค 

3.2.1 ประเภทที่สอง คือ ค่าใช้จ่ายที่ครัวเรือนบริโภคและผลิตเอง 
3.2.2 ประเภทสุดท้ายคือรายจ่ายอ่ืน ๆ เช่น ค่าภาษี รายจ่ายที่ผิดกฎหมาย ค่าปรับ เงินสำรอง
เลี้ยงชีพ  

3.3 แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
3.3.1 Jame S. Duesenberry (1959) ระบุเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริโภคว่าไม่ได้มีความสมัพันธ์

เฉพาะกับรายได้สัมบูรณ์ แต่ยังมีความสัมพันธ์กับรายได้เปรียบเทียบ (Relative Income) โดย
พื้นฐานของข้อสมมติรายได้เปรียบเทียบใน 2 ลักษณะที่มีอิทธิพลต่อการบริโภค คือ (สำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง, 2546) 

3.3.2 พฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคแต่ละคนจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมากกว่าการ
บริโภคของตนเองเพียงคนเดียว โดยผู้บริโภคแต่ละคนจะทำการเปรียบเทียบรายได้ของตนเองกับคน
อื่นๆในสังคม โดยผู้บริโภคจะพยายามรักษามาตรฐานการครองชีพของตนเอง ให้ใกล้เคียงกับเกณฑ์
มาตรฐานของสังคม และผู้บริโภคจะพยายามเลียนแบบพฤติกรรมการบริโภคของคนอื่น ๆ ในสังคม
การบริโภคในปัจจุบันถูกกำหนดโดยแบบแผนของการบริโภคในอดีต กล่าวคือ ผู้บริโภคจะพยายาม
รักษามาตรฐานการบริโภคของตนเองกับระดับรายได้สูงสุดที่เคยได้รับมาก่อน แล้วเมื่อใดก็ตามที่
รายได้ของตนเองลดลงต่ำกว่ารายได้สูงสุดที่ตนเองเคยได้รับมาก่อน ผู้บริโภคจะไม่ลดระดับการ
บริโภคของตนเองมากนัก เพราะมีความเคยชินกับมาตรฐานการบริโภคแบบเดิม 

3.2.3 ทฤษฎีการบริโภคแบบระหว่างเวลาหรือแบบข้ามช่วงเวลา 
ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคและการออมในช่วงเวลาต่าง ๆ ของชีวิต เริ่มจาก

ความจริงที่ว่าผู้บริโภคทุกคนจะพยายามเลือกทำการบริโภคเพื่อทำให้ตนเองได้รับอรรถประโยชน์
สูงสุดภายใต้เงื่อนไขที่ว่า ผลรวมของปัจจุบันของค่าใช้จ่ายในการบริโภคตลอดช่วงชีวิตจะต้องไม่เกิน
มูลค่าปัจจุบันของรายได้ทีได้รับจากการทำงานตลอดช่วงชีวิต โดยมีสมมติฐานว่ าบุคคลได้รับราย
ได้มาจากการทำงานเท่านั้น หรือก็คือบุคคลไม่มีทรัพย์สินดังนั้นรายได้จากทรัพย์สินจะมีค่าเท่ากับ
ศูนย์ ผู้บริโภคสามารถนำเอารายได้ทั้งหมดที่คาดว่าจะได้รับจากการทำงานตลอดช่วงชีวิตมาจัดสรร
เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริโภคตลอดชีวิต โดยอาจจะใช้วิธีกู้ยืม (Borrowing) จากช่วงเวลาอ่ืน มา
ใช้บริโภคล่วงหน้าในช่วงเวลานี้ หรือลดการบริโภคในช่วงเวลานี้แล้วนำมาให้กู้ยืม (Lending) ไปใช้
บริโภคในช่วงเวลาอื่น ผลรวมของมูลค่าปัจจุบันของค่าใช้จ่ายในการบริโภคตลอดช่วงชีวิตจะต้องไม่
เกินมูลค่าปัจจุบันของรายได้ท่ีได้รับจากการทำงานตลอดชีวิต (ไพฑูรย์ ไกรพรศักดิ์, 2548) 
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ภาพที่ 1: การบริโภคข้ามช่วงเวลา 
ที่มา : ไพฑูรย์ ไกรพรศักดิ์ (2548) 

 
จากภาพ เป็นการแสดงการบริโภค 2 ช่วงเวลา โดยสมมติให้รายได้ในช่วงเวลาที่ 1 เท่ากับ 

Y1 และรายได้ในช่วงเวลาที่ 2 เท่ากับ Y2 และสมมติให้ราคาสินค้าเท่ากับ 1 บาท แสดงว่ามีรายได้
เท่าใดก็บริโภคเท่านั้น ถ้าไม่มีการบริโภค ข้ามเวลาในช่วงเวลาที่ 1 จะบริโภคเท่ากับ Y1 และ
ช่วงเวลาที่ 2 จะบริโภคเท่ากับ Y2 โดยใช้งบประมาณที่จุด A จุดเดียว แต่ถ้ามีการบริโภคข้ามเวลา 
คือผู้บริโภคสามารถออมเงินในเวลาปัจจุบันไว้ใช้บริโภคในอนาคต หรือก็ยืมมาเพื่อบริโภคใน
ปัจจุบัน เส้นงบประมาณจะเป็นเส้น MN โดยที่จุด N หมายถึงผู ้บริโภคจะบริโภคทั้งหมดใน

ช่วงเวลาที่ 1 ที่จุด N โดยจะมีการบริโภค ที่ช่วงเวลาที่ 1 คือ 
𝑌2 + 𝑌1 

(1+𝑟)
 เท่ากับรายได้ปัจจุบันรวม

กับการกู้ยืมเงินในอนาคตมาใช้คือ Y2 เป็นรายไดข้องช่วงเวลาถัดไปและหารด้วย 1+r โดยที่ r 
หมายถึงอัตราดอกเบี้ย และจุด M หมายถึงการบริโภคช่วงเวลาที่ 2 เท่านั้น โดยบริโภคเท่ากับ
𝑌2 + 𝑌1 

(1+𝑟)
 แสดงว่า ออมเงินทั้งหมดที่ได้ในช่วงเวลาที่ 1 ไปบริโภคในช่วงเวลาที่ 2 การบริโภค

ทั้งหมดเท่ากับ 
𝑌2 + 𝑌1 

(1+𝑟)
 การออมเงินเพื่อไปบริโภคในช่วงเวลาที่ 2 จะได้เส้น Intertemporal 

Budget Constrain เป็นเส้นงบประมาณระหว่างเวลาที่จุด A โดยที่ถ้าผู้บริโภคเลือกบริโภคอยู่
ในช่วง AN แสดงว่าผู้บริโภคทำการกู้ยืมมาบริโภค และหากผู้บริโภคเลือกบริโภคช่วง AM แสดงว่า
ผู้บริโภคออมเงินในช่วงเวลาที่ 1 ไว้ใช้บริโภคในอนาคต 
3.2.4 ทฤษฎีการออมตามสำนักเคนส์  

ระบุว่าการออม หมายถึง รายได้ส่วนที่เหลือจากการใช้จ่ายหลังจากการบริโภค ที่ไม่มีการ
นำมาจับจ่ายใช้สอย โดยการออมทรัพย์ของครัวเรือนจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรายได้ที่สามารถ
จับจ่ายใช้สอยได้จริง และการบริโภคของครัวเรือน โดยรายได้ดังกล่าวคือการจัดสรรรายได้ส่วนที่
เหลือจากการอุปโภค บริโภค ในช่วงอายุน้อย จะมีรายได้อยู่ในระดับต่ำ และรายได้จะมีแนวโน้มที่
สูงขึ้นตามอายุที่มากขึ้นแนวโน้มการออมเงินของประชากร ซึ่งในช่วงแรกของวัย จำนวนการออม
เงินจะมีไม่มากนัก แต่อัตราการออมจะมีสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งช่วงปลายที่ จะมีการนำเอาเงิน
ออมมาใช้ในช่วงปลายของชีวิต 
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ภาพที่ 2 : ทฤษฎีการบริโภคในวัฏจักรชีวิต 
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2557 
 

3.2.5 จากการสำรวจของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ( National Credit Bureau: 
NCB) ณ สิ้นปี 2561 พบข้อบ่งชี้ 6 ข้อหลักๆเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินของประชากรไทย ดังนี้  

3.2.5.1 การก่อหนี้ส่วนใหญ่เกิดจากหนี้บัตรเครดิตและหนี้ส่วนบุคคล โดยช่วงอายุที่
ก่อหนี้มากที่สุดคือช่วงอายุ 22-40 ปี และหากแบ่งตามปริมาณหนี้ที่แต่ละช่วงอายุก่อขึ้น
พบว่า ในช่วงอายุ 22-28 ปี มีการก่อหนี้เพื่อซื้อยานพาหนะเป็นหลัก และในช่วงอายุ 30-38 
ปี มีการก่อหนี้เพ่ือซื้ออสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก 

3.2.5.2 จากสินเชื่อทั้งหมด 68.7 ล้านบัญชี พบว่า 1 ใน 3 ของประเภทหนี้เป็น หนี้
ส่วนบุคคล (Personal Loan) และ 1 ใน 4 เป็นสินเชื่อบัตรเครดิต ซึ่งถือได้ว่าเป็นประเภท
สินเชื่อที่มีความเสี่ยงกว่าสินเชื่อประเภทอ่ืน ซึ่งอาจเพ่ิมความเปราะบางของสถานภาพของแต่
ละครัวเรือน 

3.2.5.3 เมื่อเปรียบเทียบจากสัดส่วนการก่อหนี้แล้ว พบว่าคนไทยอายุ 22-40 ปี เป็น
กลุ่มที่มีจำนวนหนี้เสียมากที่สุด โดยมีสัดส่วนของหนี้เสียอยู่ที่อัตราส่วน 1 ต่อ 5 ในกรณีของ
หนี้สินส่วนบุคคล และ 1 ใน 10 ของอัตราหนี้บัตรเครดิต  

3.2.5.4 ลักษณะของผู้เป็นหนี้ใหม่เริ่มมีสูงขึ้นและมีอายุของการเริ่มมีหนี้น้อยลง 
นอกจากหนี้ผู้กู้รายใหม่ยังมีการค้างชำระค่าบัตรเครดิตมากกว่า 1 บัญชีต่อหนึ่งคน โดยมี
อัตราเฉลี่ยที่ 1.36 บัญชีต่อคน 

3.2.5.5 พฤติกรรมของผู้กู ้สินเชื่อในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะเข้าไปสู่เหตุการณ์ที่
เรียกว่า การติดกับดักการเป็นหนี้ หรือการที่ผู้กู้ต้องการกู้เพ่ิมขึ้นเพ่ือนำมาชำระหนี้ที่ตนมีอยู่
ไปเรื่อย ๆ 

3.2.5.6 ปัญหาใหญ่ของสถานการณ์หนี้สินครัวเรือนนี้เกิดขึ้นเพราะทั้งสองฝ่ายคือ ผู้
กู้และผู้กู้ให้กู้ เนื่องจากการแข่งขันของสถาบันทางการเงินที่มีสูงขึ้นเรื่อย ๆเป็นเหตุให้สถาบัน
ทางการเงินจำเป็นต้องรับผู้กู้ที่มีคุณสมบัติด้อยลงเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ผู้กู้เกิดการก่อ
หนี้ทั้งในระยะสั้น และระยะยาวมากขึ้น อีกทั้งพฤติกรรมของผู้กู้เองที่มีการเก็บออมที่น้อยลง 
อีกทั้งยังมีการก่อหนี้ที่ไม่ทำให้เกิดรายได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินใน
ภาพรวมของประเทศต่อไป 
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3.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
จาคินี เรืองธรรมศักดิ์ ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและการออมไว้ใช้ยามฉุกเฉินของครัวเรือนไทย

ภายใต้ความไม่แน่นอนของรายได้ โดยศึกษาโดยใช้ข้อมูลการสำรวจเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมใน
ระหว่างปี 2549 โดยใช้ปัจจัยในการจัดกลุ่มครัวเรือนโดยแบ่งตามอายุ ลักษณะของรายได้ การศึกษาและถิ่น
ที่อยู่อาศัย  พบว่าครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำเพียงไม่กี่ประเภทเท่านั้นที่มีการออมเผื่อภาวะฉุกเฉิน ซึ่งหากภาครัฐ
ต้องการกระตุ้นการบริโภคควรออกนโยบายที่ลดความไม่แน่นอนในครัวเรือนที่มีการออมไว้ใช้กรณีฉุกเฉิน 
และหากภาครัฐต้องการกระตุ้นการออมของภาคครัวเรือน ก็ควรออกนโยบายที่ส่งเสริมปัจจัยเกี่ยวกับความ
รอบคอบ และ การลดและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเพ่ือกระตุ้นการออมของประเทศ (จาคินี อ้างอิงใน ดาราภรณ์ 
โคสิริวิวัฒน์, 2558) 

งานศึกษาของ Guariglia ทำการศึกษาพฤติกรรมการออมและความไม่แน่นอนทางด้านรายได้
ครัวเรือนของประเทศอังกฤษ โดยใช้ข้อมูลจาก British Household Panel Survey(BHPS) โดยจาก
การศึกษาได้ผลว่าการออมครัวเรือนจะแนวโน้มที่ เพิ่มขึ้นหากครัวเรือนมีการคาดการณ์ว่าสถานการณืทาง
การเงินของครัวเรือนตนจะมีแนวโน้มที่แย่ลง  โดยหลังจากการศึกษาดังกล่าว Guarliaglia ยังทำการศึกษา 
ร่วมกับ Kim โดยใช้ข้อมูลของ Russian Longitudinal Monitoring Survey(RLMS) ในระหว่างปี 1994-
2000 โดยศึกษาโดยการใช้ปัจจัยเช่นเดียวกับการศึกษาครั้งก่อนหน้า โดยมีการเพิ่มปัจจัยด้านอาชีพเสริม
ของสมาชิกในครัวเรือน และจำนวนสมาชิกที่มีรายได้ซึ่งเปรียบเสมือนการเพิ่มความมั่นคงทางการเงินของ
ครัวเรือน โดยมีการตั้งสมมติฐานว่าหากครัวเรือนมีการอาชีพเสริมหรือมีสมาชิกในครัวเรือนที่มีรายได้จะทำ
ให้เกิดความม่ันคงทางการเงินสูงขึ้น จากการศึกษา พบว่า การที่ครัวเรือนมีอาชีพเสริมหรือมีรายได้มากกว่า 
1 ช่องทาง จะลดความไม่แน่นอนของสภาพการเงิน และทำให้การออมมีอัตราที่ลดลงอีกด้วย (แสงสุรีย์ 
เสมอใจ,2559) 

3.5 ข้อมูลเกี่ยวกับภาคใต้ 
ภาคใต้ของราชอาณาจักรไทยตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู ประกอบด้วย 14 จังหวัด ในช่วงปีที่ผ่านมา

ภาวะเศรษฐกิจในภาคใต้ในปี 2559 มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีแรงขับเคลื่อนที่ส่งผลต่อการขยายตัวคือ
การใช้จ่ายภาครัฐ ขณะเดียวกันการท่องเที่ยวก็มีการขยายตัว ซึ่งประกอบกับรายได้จากธุรกิจทางการเกษตร 
อย่างไรก็ตามปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของภาคใต้ คือ ความไม่แน่นอนจากนโยบายทางเศรษฐกิจของ
สหรัฐอเมริกา รวมทั้งราคาเชื้อเพลิงและความไม่แน่นอนของการปรับโครงสร้างของเศรษฐกิจจีน 

4. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่คาดว่าจะมี
ความสัมพันธ์กับระดับการออมเงินและหนี้สินของครัวเรือนในภาคใต้ของราชอาณาจักรไทยในปี พ.ศ. 2562
โดยกำหนดตัวแปรในการศึกษา ซึ ่งประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตามและผลกระทบที่ได้จาก
การศึกษาในครั ้งนี ้ ซึ ่งตัวแปรอิสระได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ สถานภาพ จำนวนสมาชิกใน
ครัวเรือน) ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของสมาชิกในครัวเรือน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน
ของครัวเรือส่วนตัวแปรตาม ได้แก่ ระดับการออมเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน และ หนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนของ
ครัวเรือนภาคใต้ในราชอาณาจักรไทย และผลกระทบที่ได้จากการศึกษา คือ แนวทางในการพัฒนาและ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการออมเงิน และการหานโยบายในการช่วยให้ประชาชนสามารถมีความรู้และเห็น
ความสำคัญของการออมและการจัดการปัญหาหนี้สิครัวเรือน  
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จากตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม และผลกระทบที่ได้จากการศึกษา สามารถกำหนดเป็นกรอบแนวคิด
ของการศึกษาได้ดังภาพที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

4.1 สมมติฐานการวิจัย 
1) เพศของหัวหน้าครัวเรือนมีความแตกต่างกับหนี้สินของครัวเรือน 
2) เพศของหัวหน้าครัวเรือนมีความแตกต่างการออมของครัวเรือน 
3) อายุของหัวหน้าครัวเรือนมีความแตกต่างกับหนี้สินของครัวเรือน 
4) อายุของหัวหน้าครัวเรือนมีความแตกต่างการออมของครัวเรือน 
5) สถานภาพการสมรสของหัวหน้าครัวเรือนมีความแตกต่างกับหนี้สินของครัวเรือน 
6) สถานภาพการสมรสของหัวหน้าครัวเรือนมีความแตกต่างการออมของครัวเรือน 
7) จำนวนสมาชิกของครัวเรือนมีความแตกต่างกับหนี้สินของครัวเรือน 
8) จำนวนสมาชิกของครัวเรือนมีความแตกต่างการออมของครัวเรือน 
9) รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับหนี้สินของครัวเรือน 
10) รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนมีความสัมพันธ์การออมของครัวเรือน 
11) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับหนี้สินของครัวเรือน 
12) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของครัวเรือนมีความสัมพันธ์การออมของครัวเรือน 

4.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือประชากรครัวเรือนในภาคใต้ของราชอาณาจักรไทยจำนวน 7,183 

ครัวเรือน โดยใช้ข้อมูลดิบในการคำนวณหาความสัมพันธ์ โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการใช้ข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) จากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (Socio – Economic Survey: 
SES) ปี พ.ศ.2562  โดยใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย และข้อมูลทั่วไปของครวัเรือน 
ซึ่งจัดเก็บโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพ่ือใช้ในการศึกษา รายได้ ค่าใช้จ่าย  ภาวะหนี้สินและอาชีพหลักของ
ครัวเรือนโดยมีการจัดเก็บข้อมูลในทุกๆปี โดยใช้หลักสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และนำเสนอ
ผ่านการใช้ค่าสถิติ 2 แบบ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยทำการวิเคราะห์และ

ตัวแปรอิสระ 

- เพศของหัวหน้าครัวเรือน 

- อายุของหัวหน้าครัวเรือน 

- สถานภาพการสมรสของ
หัวหน้าครัวเรือน 

- จำนวนสมาชิกของครัวเรือน 

- รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน 

- ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน 

 

ตัวแปรตาม 

- การออม  
- หนี้สินครัวเรือนในภาคใต้

ของราชอาณาจักรไทย 
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ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต่ำสุด (Minimum) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่ามัธยฐาน 
(Median) สำหรับตัวแปรเพศ อายุ สถานภาพของหัวหน้าครัวเรือน จำนวนสมาชิก รายได้ รายจ่าย หนี้สิน
เฉลี่ยต่อเดือน และการออมต่อเดือนของครัวเรือน และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) คือการ
วิเคราะห์ปัจจัยด้านการออม และหนี้สินเฉลี่ยของครัวเรือน ที่เป็นตัวแปรตามว่ามีความสัมพันธ์กับการออม
หรือไม่มีความสัมพันธ์กับการออม และ มีความสัมพันธ์กับหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนและไม่มี
ความสัมพันธ์กับหนี้สินเฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือนได้แก่ การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ( T-
test ) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( F-test) และการวัดขนาดและทิศทางความสัมพันธ์โดยการ
ใช้การถดถอยพหุคูณในการพยากรณ์ (Regression Analysis) ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ เดือน
มกราคม ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 

5. ผลการศึกษา 
ครัวเรือนที่มีหนี้สินและไม่มีหนี้สินในภาคใต้มีจำนวน 4,549 ครัวเรือนและ 2,633 ครัวเรือนตามลำดับ 

หรือคิดเป็นร้อยละ 63.34 และร้อยละ 36.66 ตามลำดับ ซึ่งจังหวัดที่มีหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนใน
ภาคใต้ที่มากที่สุดคือ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 433 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 6.03 รองลงมาคือจังหวัดสงขลา
จำนวน 420 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 5.85 และจังหวัดที่มีครัวเรือนที่มีหนี้สินน้อยที่สุดคือจังหวัดกระบี่จำนวน 
222 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 3.09 เงินออมต่อเดือนของครัวเรือน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย คือ กลุ่ม
ครัวเรือนที่มีเงินออมต่ำกว่า 5000 บาทต่อเดือน กลุ่มครัวเรือนที่มีเงินออมระหว่าง 5,001 – 15,000 บาท และ
กลุ่มครัวเรือนที่มีเงินออมต่อเดือน 15,001 บาทขึน้ไป โดยมีจำนวน 5,141 ครัวเรือน 1,328 ครัวเรือน และ 713 
ครัวเรือน หรือร้อยละ 71.60 ร้อยละ 18.50 และ ร้อยละ 9.90 ตามลำดับ    
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ตารางท่ี 1 จำนวนและร้อยละของการมีหนี้สิน จำแนกตามร้อยละของประชากรในภาคใต้ 

จังหวัด 
การมีหนี้สิน 

มีหนี้สิน ไม่มีหนี้สิน 
นครศรีธรรมราช (4.78)343 (2.77)199 

กระบี่ (3.09)222 (3.04)218 
พังงา (4.44)319 (1.66)119 
ภูเก็ต (3.88)279 (2.65)190 

สุราษฎ์ธานี (3.98)286 (3.10)223 
ระนอง (4.37)314 (2.20)158 
ชุมพร (5.22)375 (2.14)154 
สงขลา (5.85)420 (2.62)188 
สตูล (3.86)277 (2.95)212 
ตรัง (4.07)292 (3.61)259 

พัทลุง (4.14)297 (2.94)211 
ปัตตานี (4.08)293 (3.23)232 
ยะลา (5.56)399 (2.01)144 

นราธิวาส (6.03)433 (1.75)126 

รวม 
(63.34)4,549 (36.66)2,633 

(100)7,182 
ที่มา : จากการคำนวณ 

เพศของหัวหน้าครัวเรือน สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อยด้วยกัน คือ เพศชายและเพศหญิง โดยกลุ่ม
ครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 61.40 และครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเป็นเพศ
หญิงคิดเป็นร้อยละ 38.60 จากการคำนวณความสัมพันธ์โดยใช้โปรแกรมสถิติทางสังคมศาสตร์พบว่าเพศท่ี
แตกต่างกันของหัวหน้าครัวเรือนไม่มีนัยยะสำคัญทางสถิติต่อการออมของครัวเรือนในภาคใต้ของ
ราชอาณาจักรไทย ( t = 1.18, Sig = 0.12 ) และ เพศท่ีแตกต่างกันของหัวหน้าครัวเรือนไม่มีนัยยะสำคัญ
ทางสถิติต่อการหนี้สินเฉลี่ยของครัวเรือนในภาคใต้ของราชอาณาจักรไทย ( t = 0.47, Sig = 0.74 ) 

ตารางท่ี 2  เพศของหัวหน้าครัวเรือนในภาคใต้ 

จังหวัด 
เพศ 

ชาย หญิง 
นครศรีธรรมราช (4.50)326 (3.00)216 

กระบี่ (3.90)281 (2.20)166 
พังงา (3.80)272 (2.30)192 
ภูเก็ต (3.90)277 (2.70)192 

สุราษฎ์ธานี (4.60)332 (2.50)177 
ระนอง (3.80)272 (2.80)200 
ชุมพร (4.60)329 (2.80)199 
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สงขลา (5.20)371 (3.30)237 
สตูล (4.10)293 (2.70)196 
ตรัง (4.90)353 (2.80)198 

พัทลุง (4.20)300 (2.90)208 
ปัตตานี (4.40)316 (2.90)209 
ยะลา (4.80)346 (2.70)197 

นราธิวาส (4.70)337 (3.10)222 

รวม 
(61.40)4,405 (38.60)2,775 

(100)7,180 
ที่มา: จากการคำนวณ 

ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบเพศหัวหน้าครัวเรือนกับความแตกต่างของการออมและหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือน 

ตัวแปรตาม เพศ x̄ S.D. t Sig. 
การออม เพศชาย 6,699.85 39,701.32 1.18 0.12 

เพศหญิง 5,505.54 45,160.90 
หนี้สิน เพศชาย 650.97 1,246.64 0.47 0.74 

เพศหญิง 627.64 1,179.56 
ที่มา : จากการคำนวณ 

อายุของหัวหน้าครัวเรือนจากการศึกษาพบรายละเอียดแบ่งตามช่วงอายุของหัวหน้าครัวเรือนใน
ภาคใต้ ที่สามารถแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มย่อยได้ ดังนี้ กลุ่มหัวหน้าครัวเรือนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี กลุ่มหัวหน้า
ครัวเรือนที่มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี กลุ่มหัวหน้าครัวเรือนที่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี กลุ่มหัวหน้า
ครัวเรือนที่มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี กลุ่มหัวหน้าครัวเรือนที่มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี และ กลุ่มหัวหน้า
ครัวเรือนที่มีอายุ 61 ปีขึ้นไป โดยจำนวนหัวหน้าครัวเรือนที่เป็นกลุ่มที่มากท่ีสุดคือ กลุ่มหัวหน้าครัวเรือนที่
มีช่วงอายุ 61 ปีขึ้นไป ที่มีอยู่ร้อยละ 31.50 หรือ 2 ,260 ครัวเรือน รองลงมาคือ กลุ่มหัวหน้าครัวเรือนที่มี
ช่วงอายุระหว่าง 51- 60 ปีที่มีอยู่ร้อยละ 24.10 หรือ 1,728 ครัวเรือน และกลุ่มอายุของหัวหน้าครัวเรือนที่
มีอายุต่ำกว่า 20 ปีเป็นกลุ่มที่มีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.80 จากการคำนวณความสัมพันธ์โดยใช้
โปรแกรมสถิติทางสังคมศาสตร์พบว่าช่วงอายุที่แตกต่างกันของหัวหน้าครัวเรือนมีผลอย่างมีนัยยะสำคัญ
ทางสถิติต่อการออมของครัวเรือนในภาคใต้ของราชอาณาจักรไทยที่ระดับสถิติร้อยละ 98 (  F = 2.60, Sig 
= 0.02 ) และ ช่วงอายุที่แตกต่างกันของหัวหน้าครัวเรือนไม่มีผลอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติต่อหนี้สินเฉลี่ย
ต่อเดือนของครัวเรือนในภาคใต้ของราชอาณาจักรไทย ( F = 2.16, Sig = 0.06 ) 

ตารางท่ี 4 อายุเฉลี่ยของหัวหน้าครัวเรือนในภาคใต้ 

จังหวัด 
อาย(ุปี) 

ต่ำกว่า 20  20-30  31-40 41-50  51-60 60 ขึ้นไป 
นครศรฯี (0.10)4 (0.50)36 (1.10)79 (1.70)119 (1.90)133 (2.40)171 
กระบี่ (0.00)2 (0.40)26 (0.90)63 (1.50)106 (1.40)103 (1.90)139 
พังงา (0.00)2 (0.50)34 (0.80)58 (1.20)85 (1.70)119 (1.90)140 



252 

 
 

ภูเก็ต (0.00)2 (0.50)36 (1.10)81 (1.20)89 (1.40)104 (2.20)157 
สุราษฎ์
ธานี 

(0.10)5 (0.50)36 (1.00)75 (1.80)126 (1.80)129 (1.90)138 

ระนอง (0.00)3 (0.30)25 (0.90)65 (1.70)121 (1.70)121 (1.60)113 
ชุมพร (0.10)4 (0.60)41 (1.10)79 (1.30)92 (1.70)124 (2.60)188 
สงขลา (0.10)6 (0.60)42 (1.00)75 (2.00)142 (2.10)151 (2.70)192 
สตูล (0.00)2 (0.40)26 (1.00)73 (1.50)106 (1.70)125 (2.20)157 
ตรัง (0.20)12 (0.60)40 (1.20)84 (1.90)137 (1.70)122 (2.20)156 

พัทลุง (0.10)4 (0.60)44 (1.10)78 (1.50)107 (1.70)121 (2.10)154 
ปัตตานี (0.00)2 (0.50)36 (1.40)100 (1.50)111 (1.60)112 (2.20)161 
ยะลา (0.10)5 (0.50)37 (1.00)72 (1.90)135 (1.70)125 (2.40)169 

นราธิวาส (0.00)2 (0.50)33 (1.00)75 (1.50)109 (2.00)147 (2.70)193 

รวม 
(0.80)58 (6.90)492 (14.70)1,057 (22.10)1,585 (24.10)1,728 (31.50)2,260 

(100)7180 
ที่มา: จากการคำนวณ 
 
ตารางท่ี 5  การเปรียบเทียบอายุหัวหน้าครัวเรือนกับความแตกต่างของการออมและหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือน 

ตัวแปรตาม อายุ x̄ S.D. F Sig. 
การออม ต่ำกว่า 20 ปี -469.40 2,611.35 2.60 0.02 

20-30 ปี 2,248.28 14,615.65 
31-40 ปี 4,239.96 19,600.16 
41-50 ปี 7,847.74 67,726.15 
51-60 ปี 7,729.03 36,278.75 
61 ปีขึ้นไป 5,945.02 33,461.23 
รวม 6,238.26 41,896.77 

หนี้สิน ต่ำกว่า 20 ปี 230.50 244.33 2.16 0.06 
20-30 ปี 414.89 480.87 
31-40 ปี 544.53 828.58 
41-50 ปี 691.10 1,154.04 
51-60 ปี 742 1,434.22 
61 ปีขึ้นไป 595 1,373.84 
รวม 2,634 1,222.32 

ที่มา : จากการคำนวณ 

จากการศึกษาพบรายละเอียดแบ่งตามช่วงอายุของหัวหน้าครัวเรือนในภาคใต้  ที่สามารถแบ่ง
ออกเป็น 5 กลุ่มย่อยได้ ดังนี้ โสด แต่งงาน หม้าย หย่า และ แยกกันอยู่ ซึ่งในภาพรวม พบว่า กลุ่มของ
หัวหน้าครัวเรือนที่มีสถานภาพแต่งงานมีจำนวนมากที่สุดจำนวน 4 ,695 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 65.40 
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รองลงมาคือกลุ่มหัวหน้าครัวเรือนที่แต่งงานแล้ว จำนวน 1 ,205 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 16.8 และกลุ่ม
หัวหน้าครัวเรือนที่มีสถานภาพหย่ามีจำนวนน้อยที่สุดจำนวน 228 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 3.20 จากการ
คำนวณความสัมพันธ์โดยใช้โปรแกรมสถิติทางสังคมศาสตร์พบว่าสถานภาพที่แตกต่างกันของหัวหน้า
ครัวเรือนมีผลอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติต่อการออมของครัวเรือนในภาคใต้ของราชอาณาจักรไทยที่ระดับ
สถิติร้อยละ 100 ( F = 4.20, Sig = 0.00 ) และ สถานภาพที่แตกต่างกันของหัวหน้าครัวเรือนมีผลอย่างมี
นัยยะสำคัญทางสถิติต่อหนี้สินเฉลี่ยของครัวเรือนในภาคใต้ของราชอาณาจักรไทยที่ระดับสถิติร้อยละ 100 ( 
F = 3.80, Sig = 0.00 ) 

ตารางท่ี 6  สถานภาพของหัวหน้าครัวเรือนในภาคใต้ 

จังหวัด 
สถานภาพ 

โสด แต่งงาน หม้าย หย่า แยกกันอยู่ 

นครศรีธรรมราช (0.80)54 (4.90)349 (1.30)94 (0.30)18 (0.40)27 

กระบี่ (0.60)44 (3.90)279 (1.10)82 (0.20)16 (0.30)18 

พังงา (0.60)44 (3.90)281 (1.21)84 (0.20)12 (0.20)17 

ภูเก็ต (0.80)56 (4.0)287 (1.20)88 (0.20)17 (0.30)21 

สุราษฎ์ธานี (0.70)53 (4.90)353 (0.90)64 (0.20)17 (0.30)22 

ระนอง (0.70)50 (4.30)306 (1.00)75 (0.30)22 (0.30)19 

ชุมพร (0.80)59 (4.70)341 (1.40)97 (0.20)14 (0.20)17 

สงขลา (0.90)63 (5.40)390 (1.50)108 (0.30)21 (0.40)26 

สตูล (0.60)43 (4.70)338 (1.10)80 (0.01)10 (0.30)18 

ตรัง (0.90)67 (5.10)365 (1.20)85 (0.20)11 (0.30)23 

พัทลุง (0.90)66 (4.50)320 (1.10)81 (0.30)21 (0.30)20 

ปัตตานี (1.10)76 (4.70)339 (1.10)79 (0.30)18 (0.20)13 

ยะลา (0.8)59 (5.10)365 (1.30)91 (0.20)15 (0.20)13 

นราธิวาส (10.90)780 (5.30)382 (1.40)97 (0.20)16 (0.30)18 

รวม 
(10.90)780 (65.40)4,695 (16.80)1,205 (3.20)228 (3.80)272 

(100)7,180 
ที่มา : จากการคำนวณ 

 

 

 



254 

 
 

ตารางท่ี 7 การเปรียบเทียบสถานภาพของหัวหน้าครัวเรือนกับความแตกต่างของการออมและหนี้สินเฉลี่ย 
    ต่อเดือน 

ตัวแปรตาม สถานภาพ   S.D. F Sig. 

การออม โสด 780 2,712.48 4.20 0.00 

แต่งงาน 4,695 7,689.61 

หม้าย 1,205 3,878.34 

หย่า 228 3,252.92 

แยกกันอยู่ 272 4,254.47 

รวม 7,180 6,238.26 

หนี้สินโดยเฉลี่ยต่อเดือน โสด 176 485.94 3.80 0.00 

แต่งงาน 1977 694.14 

หม้าย 305 527.42 

หย่า 84 440.53 

แยกกันอยู่ 92 396.15 

รวม 2,634 6,42.42 

ที่มา : จากการคำนวณ 

จากการศึกษาพบรายละเอียดแบ่งตามช่วงอายุของหัวหน้าครัวเรือนในภาคใต้ ที่สามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่มย่อยได้ ดังนี้ ครัวเรือนที่มีสถานภาพครัวเรือน 1 – 3 คน ครัวเรือนที่มีจำนวนสมาชิก
จำนวน 4 – 6 คน และครัวเรือนที่มีสมาชิก 7 คนขึ้นไป ซึ่งในภาพรวม พบว่า กลุ่มของครัวเรือนที่มีจำนวน
สมาชิก1 – 3 คน มีจำนวนมากที่สุดจำนวน 4,993 ครัวเรือน รองลงมาคือกลุ่มของครัวเรือนที่มีจำนวน
สมาชิก 4 – 6  คน จำนวน 2,002 ครัวเรือน และกลุ่มของครัวเรือนที่มีจำนวนสมาชิก 7 คนข้ึนไปเป็นกลุ่ม
ที ่มีจำนวนน้อยที่สุดจำนวน 187 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 69.50 ร้อยละ 27.90 และร้อยละ 2.60 
ตามลำดับ 

จากการคำนวณความสัมพันธ์โดยใช้โปรแกรมสถิติทางสังคมศาสตร์พบว่าจำนวนสมาชิกที่แตกต่าง
กันของครัวเรือนมีไม่มีผลอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติต่อการออมของครัวเรือนในภาคใต้ของราชอาณาจักร
ไทย (F = 2.34, Sig = 0.10 ) และ จำนวนสมาชิกที่แตกต่างกันของครัวเรือนมีไม่ผลอย่างมีนัยยะสำคัญทาง
สถิติต่อหนี้สินเฉลี่ยของครัวเรือนในภาคใต้ของราชอาณาจักรไทย ( F = 0.39, Sig = 0.68 ) 
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ตารางท่ี 8  จำนวนและร้อยละของจำนวนสมาชิกจำแนกตามร้อยละของประชากรในภาคใต้ 

จังหวัด 
จำนวนสมาชิก 

1-3 คน 4-6 คน 7 คนขึ้นไป 

นครศรีธรรมราช (5.40)386 (2.00)146 (0.10)10 

กระบี่ (4.20)302 (1.80)130 (0.10)8 

พังงา (4.10)295 (1.90)133 (0.10)10 

ภูเก็ต (4.70)341 (1.60)113 (0.20)15 

สุราษฎ์ธานี (5.10)363 (1.90)137 (0.10)9 

ระนอง (4.50)323 (1.80)128 (0.30)21 

ชุมพร (5.10)365 (2.00)146 (0.30)18 

สงขลา (5.90)424 (2.40)171 (0.20)13 

สตูล (4.70)339 (1.90)137 (0.20)13 

ตรัง (5.0)357 (2.50)180 (0.20)14 

พัทลุง (5.0)361 (1.90)135 (0.20)12 

ปัตตานี (5.30)380 (1.80)132 (0.20)13 

ยะลา (5.20)374 (2.20)157 (0.20)13 

นราธิวาส (5.30)383 (2.20)157 (0.30)19 

รวม 
(69.50)4,993 (27.90)2,002 (2.60)187 

(100)7,182 
ที่มา : จากการคำนวณ 
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ตารางท่ี 9   การเปรียบเทียบจำนวนสมาชิกครัวเรือนกับความแตกต่างของการออมและหนี้สิน 
      เฉลี่ยต่อเดือน 

ตัวแปรตาม สมาชิก   S.D. F Sig. 

การออม 1-3 คน 5,557.72 41,750.70 2.34 0.10 

4-6 คน 7,952.61 43,938.07 

7 คนขึ้นไป 5,956.54 12,453.11 

รวม 6,235.68 41,891.22 

หนี้สินโดยเฉลี่ยต่อเดือน 1-3 คน 629.25 1,293.87 0.39 0.68 

4-6 คน 653.33 1,125.83 

7 คนขึ้นไป 724.32 1,025.70 

รวม 642.42 1,222.32 

ที่มา : จากการคำนวณ 

รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในภาคใต้สามารถแบ่งออกเป็น 7 กลุ่มย่อย ดังนี้ กลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้
เฉลี่ยของครัวเรือนต่ำกว่า 5,000 บาท กลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนระหว่าง 5,001 – 15,000 
บาท กลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนระหว่าง 15,001 – 25,000 บาท กลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้
เฉลี่ยของครัวเรือนระหว่าง 25,001 – 35,000 บาท กลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนระหว่าง 
35,001 – 45,000 บาท กลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนระหว่าง 45,001 – 55,000 บาท และ
กลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน 55,001 ขึ้นไป โดยกลุ่มครัวเรือนที่มีจำนวนมากที่สุดคือกลุ่ม
ครัวเรือนที่มีรายได้ระหว่าง 5,001 – 15,000 บาท ที่มีจำนวน 2,711 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 37.80 
รองลงมาคือ กลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้ระหว่าง 25,001 – 35,000 บาทจำนวน 1,932 ครัวเรือน คิดเป็นร้อย
ละ 26.90 และกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่า 5 ,000 บาทมีจำนวนน้อยที่สุด คือ จำนวน 267 ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 3.70 

กลุ่มครัวเรือนที่มีจำนวนมากที่สุดคือกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ยระหว่าง 10 ,001 – 
30,000 บาทจำนวน 4,304 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 59.90 รองลงมาคือกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้ต่อเดือน
เฉลี่ยต่ำกว่า 10,000 บาทจำนวน 1,633 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 22.70 และกลุ่มที่น้อยที่สุดคือกลุ่ม
ครัวเรือนที ่มีรายได้ 60,001 บาทขึ้นไปจำนวน 174 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.40 จากการคำนวณ
ความสัมพันธ์ 

โดยใช้โปรแกรมสถิติทางสังคมศาสตร์พบว่าช่วงรายได้ที่แตกต่างกันของครัวเรือนมีผลอย่างมีนัยยะ
สำคัญทางสถิติต่อการออมของครัวเรือนในภาคใต้ของราชอาณาจักรไทยที่ระดับสถิติ 100 (F = 82.946, 
Sig. = 0.00) และ ช่วงรายได้ท่ีแตกต่างกันของครัวเรือนมีผลอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติต่อหนี้สินเฉลี่ยของ
ครัวเรือนในภาคใต้ของราชอาณาจักรไทยที่ระดับสถิติ 100 (F = 2.916, Sig. = 0.000) 
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รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันของครัวเรือนมีผลอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติต่อการออมของ
ครัวเรือนในภาคใต้ของราชอาณาจักรไทยที่ระดับสถิติ 100 (F = 82.946, Sig. = 0.00) และ ช่วงค่าใช้จ่าย
ที่แตกต่างกันของครัวเรือนมีผลอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติต่อหนี้สินเฉลี่ยของครัวเรือนในภาคใต้ของ
ราชอาณาจักรไทยที่ระดับสถิติ 100 (F = 2.916, Sig. = 0.000)
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 ตารางท่ี 10 รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในภาคใต้  

 

 
จังหวัด 

รายได้ (บาท) 
ต่ำกว่า 5,000  5,001 – 15,000  15,001 – 25,000  25,001 – 35,000  35,001 – 45,000  45,001 – 55,000  55,001 ขึ้นไป 

นครศรีธรรมราช (0.30)23 (2.90)205 (1.80)132 (1.10)78 (0.60)40 (0.40)28 (0.50)36 
กระบี่ (0.30)22 (2.50)182 (1.50)106 (0.50)39 (0.50)38 (0.30)21 (0.40)32 
พังงา (0.30)21 (2.20)158 (1.50)107 (0.90)61 (0.40)27 (0.30)23 (0.60)41 
ภูเก็ต (0.30)20 (2.40)171 (1.90)135 (0.80)56 (0.40)32 (0.30)18 (0.50)37 

สุราษฎ์ธานี (0.20)16 (2.70)195 (1.80)130 (0.80)57 (0.50)39 (0.40)32 (0.60)40 
ระนอง (0.30)21 (2.40)174 (1.70)122 (0.90)63 (0.50)35 (0.30)18 (0.50)39 
ชุมพร (0.30)24 (2.90)208 (2.00)141 (0.90)65 (0.40)27 (0.30)24 (0.50)38 
สงขลา (0.30)21 (3.10)221 (2.20)160 (1.20)89 (0.60)40 (0.40)29 (0.60)46 
สตูล (0.30)18 (2.60)184 (1.80)132 (0.80)57 (0.50)39 (0.20)17 (0.60)41 
ตรัง (0.30)25 (2.70)191 (2.10)150 (1.10)80 (0.60)40 (0.30)22 (0.60)42 

พัทลุง (0.20)12 (2.70)192 (2.00)140 (0.90)67 (0.40)32 (0.40)28 (0.50)37 
ปัตตานี (0.20)14 (3.00)213 (2.00)140 (1.00)72 (0.40)27 (0.30)21 (0.50)37 
ยะลา (0.20)13 (2.80)198 (2.30)162 (1.00)70 (0.40)32 (0.30)25 (0.60)43 

นราธิวาส (0.20)17 (3.10)219 (2.40)175 (0.70)53 (0.60)40 (0.20)17 (0.50)35 

รวม 
(3.70)267 (37.80)2,711 (26.92)1,932 (12.60)907 (6.80)488 (4.50)323 (7.60)544 

(100)7,172 
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ตารางท่ี 11  ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของครัวเรือนในภาคใต้ 

จังหวัด 
ค่าใช้จ่าย (บาท) 

ต่ำกว่า 10,000  10,001 – 30,000  30,001 – 60,000  60,001 ขึ้นไป 
นครศรีธรรมราช (1.80)126 (4.30)309 (1.20)86 (0.30)21 
กระบี่ (1.60)114 (3.50)251 (0.80)61 (0.20)14 
พังงา (1.40)101 (3.40)245 (1.10)77 (0.20)15 
ภูเก็ต (1.50)109 (3.80)276 (1.00)69 (0.20)15 
สุราษฎ์ธานี (1.60)116 (4.10)292 (1.20)89 (0.20)12 
ระนอง (1.50)111 (3.80)270 (1.00)75 (0.20)16 
ชุมพร (1.80)129 (4.40)313 (1.00)73 (0.20)14 
สงขลา (1.90)135 (5.20)377 (1.20)87 (0.10)9 
สตูล (1.40)102 (4.10)294 (1.10)81 (0.20)12 
ตรัง (1.50)110 (5.00)357 (1.00)74 (0.10)10 
พัทลุง (1.60)115 (4.40)313 (1.00)74 (0.10)6 
ปัตตานี (1.60)115 (4.45)324 (1.10)76 (0.10)10 
ยะลา (1.60)114 (4.80)343 (1.00)73 (0.20)13 
นราธิวาส (1.90)136 (4.70)340 (1.10)76 (0.10)7 

รวม 
(22.70)1,633 (59.90)4,304 (14.90)1,071 (2.40)174 

(100)7,182 
 

ตารางท่ี 12 ความสัมพันธ์ต่อการออมและหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ B S.E. Beta t Sig. 
การออม ค่าคงที่  0.00 0  0 1 

รายได้ต่อเดือน 1 0 1.153 2.203 0 
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน -1 0 -0.373 2.997 0 

R = 1  R2=  1  Adjust R2 = 1, F = 82.946, Sig. = 0.000 
หนี้สินโดยเฉลี่ย 
ต่อเดือน 

ค่าคงที่  -74.425 37.09  -2.007 0.045 
รายได้ต่อเดือน 0.005 0 0.279 13.986 0 
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 0.02 0.001 0.293 14.71 0 

R = 0.501  R2=  0.251  Adjust R2 = 0.251, F = 2.916, Sig. = 0.000 
ที่มา : จากการคำนวณ 
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6. สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
ผลจากการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้ ในภาพรวมของภาค พบว่า ครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเป็น

เพศชายมีการออมเฉลี่ยต่อเดือนมากกว่าครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเป็นเพศหญิง ในขณะเดียวกันเพศชายก็
มีการสร้างหนี้สินครัวเรือนมากกว่าครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเป็นเพศหญิง  

ช่วงอายุของหัวหน้าครัวเรือนที่มีการออมเงินสูงสุดคือช่วงอายุ 41 – 50 ปี และยังเป็นกลุ่มที่มีการก่อ
หนี้สินครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือนที่สูงที่สุดเช่นกัน สอดคล้องกับการสำรวจของบริษัทข้อมูลสถิติแห่งชาติ จำกัด 
และยังตรงกับทฤษฎีการบริโภคในวัฏจักรชีวิตที่ระบุว่า การออมเงินจะอยู่ในระดับต่ำในช่วงอายุน้อย และจะมี
การออมที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงวัยเกษียณซึ่งในประเทศไทยจะอยู่ระหว่าง 55 – 60 ปีที่จะเป็นช่วงที่มีการนำเงิน
ออมที่เคยออมไว้มาใช้ 

สถานภาพของหัวหน้าครัวเรือนที่มีการออมเงินสูงสุดคือหัวหน้าครัวเรือนที่แต่งงานแล้ว เช่นเดียวกับ
การก่อหนี้ของครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนที่แต่งงานแล้ว ประกอบกับปัจจัยเกี่ยวกับจำนวนของสมาชิก
ครัวเรือนสอดคล้องกับทฤษฎีการบริโภคแบบข้ามช่วงเวลาเนื่องจากในครัวเรือนที่มีการแต่งงานแล้วจะมีภาระ
ผูกพันธ์ซึ่งทำให้เกิดการก่อหนี้ที่มากกว่าในกลุ่มอ่ืน แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นกลุ่มที่ต้องมีการออมเงินเพื่อให้มี
ปัจจัยที่เพียงพอกับเหตุการณ์ที่ครัวเรือนคาดว่าอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

สอดคล้องกับงานศึกษาของ Guariglia ที่กล่าวว่าจำนวนสมาชิกของครัวเรือนมีผลต่อปัจจัยด้านความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจของครัวเรือน ซึ่งเมื่อมีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนมาก ก็จะทำให้เกิดความไม่แน่นอนทาง
การเงินมากขึ้น 

ปัจจัยด้านรายได้และค่าใช้จ่ายของครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับการออมและการมีหนี ้มีความ
สอดคล้องกับแนวคิดของ Franco Modigliani และคณะ ที่อธิบายว่าเมื่อครัวเรือนมีรายได้สูง จะมีเงินออม
และการก่อหนี้ที่สูงกว่ากลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่า ตรงข้ามกับปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายของครัวเรือนที่เมื ่อมี
มาก ครัวเรือนก็จะมีการออมที่น้อย และมีการก่อหนี้ที่มากกว่ากลุ่มครัวเรือนที่มีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่า และยัง
สอดคล้องกับการศึกษาของธาราทิพย์ ตั้งกาญนภาสน์ ที่ทำการศึกษารายได้และค่าใช้จ่ายของครัวเรือนใน
ประเทศไทย พบว่าครัวเรือนที่มีค่าใช้จ่ายที่สูงจะมีโอกาสที่จะติดอยู่ในกับดักหนี้นานขึ้นด้วย 

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

จากผลการศึกษาในภาพรวม พบว่า ความแตกต่างกันของอายุของหัวหน้าครัวเรือนมีผลกระทบต่อ
จำนวนการออมของครัวเรือน ดังนั้นรัฐบาลควรดำเนินนโยบายหรือมาตรการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ที่เน้นการเพ่ิมอัตราการออมในช่วงอายุต่าง  

จากผลการศึกษาในภาพรวม พบว่า ความแตกต่างกันของสถานภาพของหัวหน้าครัวเรือนมีผลกระทบ
ต่อจำนวนการออมของครัวเรือนและหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือน ดังนั้นภาครัฐควรให้ความสำคัญกับการให้รายได้เท่า
เทียมกันระหว่างเพศหญิงและเพศชาย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางเพศ 

จากผลการศึกษาในภาพรวม พบว่า ความแตกต่างกันช่วงรายได้เฉลี่ยและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยมีผลกระทบ
ต่อจำนวนการออมของครัวเรือนและหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนในภาคใต้ ดังนั้นภาครัฐควรดำเนินนโยบายในการ
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รักษาวินัยทางการเงินภายในครัวเรือนทั ้งในระยะสั ้นและระยะยาวเพื ่อไม่ให้เกิดการใช้จ่ายจนเกิน
ความสามารถในการชำระ เช่น มาตรการแปลงหนี้นอกระบบรวมทั้งการตรวจสอบการขอเงินกู้ ไม่ก่อหนี้เพ่ือ
การบริโภคอย่างสิ้นเปลือง มีการกระตุ้นให้ครัวเรือนมีการจัดทำบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำลายวัฏ
จักรการก่อหนี้ เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับภาครัฐในอนาคตเนื่องจากข้อกำจัดทางด้านเวลาและสถานการณ์การ
แพร่กระจายของไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ทำให้เกิดข้อจำกัดในการสืบค้นข้อมูล อีกทั้งในข้อเสนอแนะข้อที่สอง
เกี่ยวกับสถานภาพทางเพศของหัวหน้าครัวเรือนที่ทำให้ผู้วิจัยไม่สามารถทำการสืบค้นในเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับความแตกต่างของเพศของหัวหน้าครัวเรือน ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไปควรตอบให้ได้ว่า
เพราะเหตุใดครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเป็นเพศหญิงถึงมีรายได้น้อยกว่าหัวหน้าครัวเรือนที่เป็นเพศชาย 
เพ่ือจะได้นำมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ให้กับครัวเรือน
ในประเทศไทย 

 
ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาครั้งต่อไป 

เนื่องจากข้อกำจัดทางด้านเวลาและสถานการณ์การแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ทำให้เกิด
ข้อจำกัดในการสืบค้นข้อมูล อีกทั้งในข้อเสนอแนะข้อที่สองเกี่ยวกับสถานภาพทางเพศของหัวหน้าครัวเรือนที่
ทำให้ผู้วิจัยไม่สามารถทำการสืบค้นในเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับความแตกต่างของเพศของ
หัวหน้าครัวเรือน ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไปควรตอบให้ได้ว่าเพราะเหตุใดครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเป็น
เพศหญิงถึงมีรายได้น้อยกว่าหัวหน้าครัวเรือนที่เป็นเพศชาย เพื่อจะได้นำมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการ
กำหนดนโยบายเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ให้กับครัวเรือนในประเทศไทย 
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การสร้างนวัตกรรมโครงงานของนักเรียนอาชีวศึกษาเพ่ือรองรับความต้องการของ
ผู้ประกอบการยุค 4.0 ในเขตจังหวัดนนทบุร ี

Creating Innovation Project for Vocational Students to Support the Needs of 
Entrepreneurs in The 4.0 Era in Nonthaburi Province. 

 

ชินณลักษณ์ แผนสง่า* 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาเรื่อง การสร้างนวัตกรรมโครงงานของนักเรียนอาชีวศึกษา เพื่อรองรับความต้องการของ
ผู้ประกอบการยุค 4.0 ในเขตจังหวัดนนทบุรี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึกผู้ประกอบการในเขตจังหวัดนนทบุรี สถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดนนทบุรี และเก็บข้อมูล
จากเอกสารที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานผู้มีส่วนได้เสีย จำนวน 4 หน่วยงาน ผลการศึกษา 1) ด้านปัญหา/ความ
ต้องการโครงนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการยุค 4.0 พบว่าผู้ประกอบการมีความต้องการใช้ประโยชน์โครงงาน
นวัตกรรมที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ขึ้นอยู่กับบริบทของประเภทธุรกิจ โดยเน้นไปที่เพื่อลดต้นทุนการทำงาน ใน
ส่วนความต้องการด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม 4.0 พบว่าผู้ประกอบการมีความต้องการเทคโนโลยีนวัตกรรม 4.0 ที่
ไม่แตกต่างกันมากนัก ขึ้นอยู่กับบริบทของประเภทธุรกิจ ปัญหาที่เผชิญ และความต้องการพัฒนา โดยเทคโนโลยี
นวัตกรรม 4.0 ที ่ต้องการมากที่สุดได้แก่ Internet of Things (IoT)  2) ด้านแนวทางพัฒนาและบูรณาการ
นโยบายนวัตกรรมโครงงานของนักเรียนอาชีวศึกษา พบว่าผู้ประกอบการและสถานศึกษา มีวัตถุประสงค์ที่
แตกต่างกันตามบริบท มีความคาดหวังให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการทำงาน
ร่วมกัน ส่วนหน่วยงานผู้มีส่วนได้เสีย พบว่าทุกหน่วยงานยังไม่มีโครงการรองรับที่เป็นรูปธรรมในการบูรณาการ 
ยังเป็นแผนกว้าง ๆ ยังไม่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการนโยบายนวัตกรรมโครงงานของนักเรียนอาชีวศึกษาโดยตรง 
3) ด้านต้นแบบโครงงานนวัตกรรม พบว่า ผู้ประกอบการและสถานศึกษามีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือ
เน้นผลลัพธ์ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบสนองต่อผู้ประกอบการ ทั้งนี้ผู้ประกอบการไม่ได้ให้ความสำคัญต่อ
วิธีการและองค์ประกอบ ให้เป็นไปตามระเบียบของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของสถานศึกษาที่
ต้องการให้วิธีการและองค์ประกอบยังคงรูปแบบเดิมที่สถานศึกษากำหนด และ 4) ด้านต้นแบบโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ พบว่า ผู้ประกอบการและสถานศึกษามีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันคือเป็นการกำหนดเพ่ือ
สามารถเสริมสร้างทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจะนำไปประยุกต์แนวความคิดเพื่อสร้างสรรค์โครงงานนวัตกรรม
ที่ตอบสนองต่อผู้ประกอบการอย่างแท้จริง ซึ่งการจะผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมได้ต้องอาศัยหน่วยงานภาครัฐที่
ต้องเข้ามีบทบาทในการประสานความร่วมมือกำหนดนโยบายหรือแนวทางการดำเนินงานที่ผ่านการพิจารณา
ร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการสร้างนวัตกรรมโครงงานของนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อรองรับความต้องการ
ของผู้ประกอบการยุค 4.0  และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอนแบบทวิภาคีของสถานศึกษา
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ประเภทอาชีวศึกษา ที ่จะเป็นการร่วมมือการจัดการเรียนการสอนของทุกฝ่ายตั ้งแต่หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ประกอบการ สังคมและชุมชน เพ่ือประโยชน์ในการผลิตและพัฒนากำลังคนรวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษา
วิชาชีพให้สูงขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานอย่างยั่งยืน 
คำสำคัญ: โครงงานนวัตกรรม อาชีวศึกษา ผู้ประกอบการยุค 4.0 
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Abstract 
 Research on creating innovation project for vocational students to support the needs 
of entrepreneurs in the 4.0 era in Nonthaburi Is a qualitative research, which is a data collection 
through in-depth interviews of entrepreneurs, vocational education in Nonthaburi province and 
collected data from documents from 4 organizations that are involved. The qualitative research 
results showed that 1) Problems/needs for innovation projects for entrepreneurs in the 4.0 era 
found that entrepreneurs need to use the innovation project that is not much different 
depending on the context of the type of business, with a focus on reducing costs. In need of 
technological innovation 4.0 found that entrepreneurs have no need for technological 
innovation 4.0 which is not much different depending on the context of the business type 
Problems encountered and the need for development Which the most wanted technology 
innovation 4.0 is the Internet of Things (IoT). 2) Guidelines for development and integration of 
innovation project policy of vocational students found that entrepreneurs and colleges there 
are different objectives in context. There is an expectation that government will be the main 
units in the integration of collaboration. As for the stakeholders, it is found that all organizations 
do not have concrete support projects in the integration. Is a broad plan, not directly related 
to the integration of innovation project policy of vocational students.  3) The prototype of the 
innovation project found that entrepreneurs and colleges agreed in the same direction, 
emphasizing the result of creating innovations that respond to entrepreneurs. However, 
entrepreneurs do not give importance to methods and components.  To be following the 
school regulations, which is consistent with the opinions of the schools that want the methods 
and components to remain the same as the schools determined. And 4) The prototype of the 
workshop project Found that entrepreneurs and colleges have consistent opinions It is the 
determination to be able to build relevant skills and knowledge. To apply concepts to create 
innovative projects that truly responds to entrepreneurs. To be concrete, it requires 
governments to play a role in co-ordination, formulating policies, or operational guidelines that 
have been considered by all parties involved in the implementation. Create a innovation project 
for vocational students to support the needs of entrepreneurs in the 4.0 era and lead to a 
change in the bilateral curriculum of colleges Which will be a co-operation of teaching and 
learning of all parties, from governments, entrepreneurs, society and communities For the 
benefit of production and manpower development as well as raising the level of vocational 
education to be consistent with the needs of the labor market for sustain  
 

Keyword: Innovation project, Vocational education, Entrepreneur era 4.0 
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1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด
โดยโครงสร้างหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แบ่งเป็น 4 หมวด คือ (1) หมวดวิชาสมรรถนะ
แกนกลาง (2) หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ (3) หมวดวิชาเลือกเสรี และ (4) กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยที่
กำหนดให้โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ จัดอยู่ในหมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
สมรรถนะวิชาชีพมีความรู้ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ วางแผน ดำเนินการ ตรวจสอบ แก้ปัญหา บูรณา
การ ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยเพ่ือประยุกต์สู่อาชีพต่อไป 

การทำโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของนักเรียนอาชีวศึกษาจะเกิดประโยชน์และมีคุณค่าได้นั้น 
จะต้องสามารถนำไปใช้ได้จริง มีความแตกต่างและแปลกใหม่ที่เกิดจากทักษะความรู้ที่ได้เรียนมา อันนำไปสู่
การทำโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพที่เป็นนวัตกรรมเกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน แต่ในปัจจุบันการทำ
โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของนักเรียนอาชีวศึกษาส่วนใหญ่ยังเป็นเพียงการดำเนินการเพียงให้จบ
หลักสูตรเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ต่อหรือเกิดนวัตกรรมใด ๆ 

การจะผลักดันให้การทำโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพเกิดคุณค่าได้นั้น หน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานผู้มีส่วนได้เสียที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรจะเข้ามามีบทบาทกำหนดนโยบายหรือแนวทางการให้เป็นระบบ
และเป็นรูปธรรมมากขึ้น แต่ในปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลายยังขาดการบูรณาการด้านนโยบายและ
การดำเนินงานที่เป็นเอกภาพร่วมกัน ขาดหน่วยงานเจ้าภาพในการประสานความร่วมมือกับผู้ที ่เกี ่ยวข้อง 
เช่นเดียวกับสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดการประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการในการ
กำหนดแนวทางที่จะผลักดันให้การทำโครงงานสมรรถนะวิชาชีพของนักเรียนอาชีวศึกษาสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ประกอบการได้ อาทิเช่น ความร่วมมือในการกำหนดหลักสูตรการเรียนสอนที่ควรจะ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ  ซึ่งความต้องการตลาดแรงงานยังคงต้องการผู้ที่มีการศึกษาใน
ระดับอาชีวศึกษามากที่สุด (กรมการจัดหางาน, 2561) แต่การจะผลักดันให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมได้นั้น จะต้อง
อาศัยหน่วยงานภาครัฐเข้ามามีส่วนช่วยในวางนโยบายที่เอ้ืออำนวยและเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายอย่างแท้จริง  
 จังหวัดนนทบุรี ได้กำหนดแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดนนทบุรี ปี พ.ศ. 2562 – 2565 ซึ่งมีพันธ
กิจที ่สำคัญคือ การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างทั่ วถึงทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ทุก
กลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และรองรับการพัฒนาประเทศ  โดยกำหนดกล
ยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมโครงงานของนักเรียนอาชีวศึกษา คือ การสร้างโอกาสในการประกอบ
อาชีพตามบริบทและความต้องการของสังคม โดยกำหนดตัวชี้วัดที่เกี ่ยวข้อง คือ ร้อยละ 80 ของผู้สำเร็จ
การศึกษาระดับอาชีวศึกษามีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการเพิ่มขึ้น ทำให้เห็นได้ว่า จังหวัด
นนทบุรีให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาประเภทอาชีวศึกษาเพื ่อที ่จะให้มีความสอดคล้ องกับ
ตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้ศึกษาจึงสนใจที ่จะศึกษาถึงความต้องการใช้ประโยชน์จากโครงงานของ
นักเรียนอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดนนทบุรีว่าในอนาคตจะมีทิศทางความต้องการเป็นอย่างไร และเพ่ือศึกษาถึง
ความเป็นไปได้ของแนวทางการพัฒนาและการบูรณการจัดการด้านนโยบายในการสร้างนวัตกรรมโครงงานของ
นักเรียนอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดนนทบุรี รวมไปถึงเพื่อศึกษากระบวนการสร้างนวัตกรรมโครงงานของ
นักเรียนอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดนนทบุรีว่ามีวิธีการ แนวทางการดำเนินการ และได้รับการสนับสนุนมากน้อย
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เพียงใดเพื่อจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างแท้จริง และเพื่อที่จะเป็นต้นแบบในการนำไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคตต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 สำหรับการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้กำหนดวัตถุประสงค์เพ่ือทำการศึกษา 3 ประเด็น ดังนี้ 
 2.1) เพื่อศึกษาความต้องการใช้ประโยชน์โครงงานของนักเรียนอาชีวศึกษาสำหรับผู้ประกอบการ
ยุค 4.0 ในเขตจังหวัดนนทบุรี 
 2.2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาและการบูรณาการจัดการนโยบายนวัตกรรมโครงงานของ
นักเรียนอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดนนทบุรี 

2.3) เพื่อศึกษาแนวทางสร้างนวัตกรรมโครงงานของนักเรียนอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดนนทบุรี
สำหรับผู้ประกอบการยุค 4.0 

3. ขอบเขตการศึกษา 
การศึกษาเรื่องการสร้างนวัตกรรมโครงงานของนักเรียนอาชีวศึกษา เพื่อรองรับความต้องการของ

ผู ้ประกอบการยุค 4.0 ในเขตจังหวัดนนทบุรี ได้กำหนดขอบเขตด้านเนื ้อหาไว้ 3 ส่วนหลัก ได้แก่                
(1) ความต้องการใช้ประโยชน์โครงงานของนักเรียนอาชีวศึกษาสำหรับผู้ประกอบการยุค 4.0  (2) แนว
ทางการพัฒนาและการบูรณาการจัดการนโยบายนวัตกรรมโครงงานของนักเรียนอาชีวศึกษาในเขตจังหวัด
นนทบุรี และ (3) แนวทางสร้างนวัตกรรมโครงงานของนักเรียนอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดนนทบุรีสำหรับ
ผู้ประกอบการยุค 4.0 ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบความคิด คือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย, โครงงาน
นักเรียนอาชีวศึกษาสำหรับผู้ประกอบการยุค 4.0 และการสร้างนวัตกรรมโครงงานของนักเรียนอาชีวศึกษา 
โดยกำหนดขอบเขตด้านพ้ืนที่คือ เขตพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้เพ่ือรองรับความต้องการของผู้ประกอบการ
ยุค 4.0 ในเขตจังหวัดนนทบุรีของปี พ.ศ.2565 – 2569 

4. วิธีการศึกษา     
ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยอาศัยแหล่งข้อมูลทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ 

1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากประชากรกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แก่ ผู้ประกอบการในเขต
จังหวัดนนทบุรี จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ผู้ประกอบการด้านการบริการ  ด้านการเกษตร และด้านเชิงพาณชิย์ 
และโรงเรียนอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดนนทบุรี จำนวน 3 แห่ง  ทั้งนี้ ประชากรและผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ผู้ศึกษา
เลือกใช้หลักการกำหนดโดยไม่อาศัยความน่าจะ (Non probability sampling) โดยเลือกเจาะจงผู้ที่มสี่วน
เกี่ยวข้อง (purposive sampling) เพื่อสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องเชิงลึกได้ 2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 
Data) เอกสาร บทความ หนังสือทางวิชาการ วารสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ รวมถึงข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และเอกสาร คู่มือ และรายงานต่าง ๆ ของหน่วยงานผู้
มีส่วนได้เสีย จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
นนทบุรี, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี, หอการค้าจังหวัดนนทบุรี  

การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ค ุณภาพใช ้ผสมหลายว ิธี  ได ้แก่  การว ิ เคราะห ์ เน ื ้ อหา  (Content - Analysis) และการต ีความ 
(Interpretation)  
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5. การทบทวนวรรณกรรม 
 การทบทวนวรรณกรรมในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยไปด้วย 5 ส่วนสำคัญ คือ 1) ข้อมูลพืน้ฐาน
ผู้ประกอบการและโรงเรียนอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดนนทบุรี 2) นโยบาย/แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา            
3) นโยบายรัฐบาลเพื่อการส่งเสริมผู้ประกอบการ 4.0 4) แนวคิดเกี่ยวกับโครงงานอาชีวศึกษา และ 5) 
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
5.1 ข้อมูลพืน้ฐานผู้ประกอบการและโรงเรียนอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดนนทบุรี 

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รายงานว่า จังหวัดนนทบุรี มีผู้ประกอบการที่จด
ทะเบียนในฐานะนิติบุคคลอยู่จำนวน 43,011 ราย มีรายละเอียดดังนี้ 1) อำเภอเมืองนนทบุรี จำนวน 12,430 
ราย 2) อำเภอปากเกร็ด จำนวน 10,269 ราย 3) อำเภอบางบัวทอง 8,766 ราย 4) อำเภอบางใหญ่ 5,291 ราย 
5) อำเภอบางกรวย จำนวน 4,820 ราย และ 6) อื่น ๆ จำนวน 1,435 ราย มีทุนจดทะเบียนรวมจำนวน 
437,761 ล้านบาท และมีรายได้รวมจำนวน 1,066,070.18 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2563) 

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่าจังหวัดนนทบุรีแม้จะเป็นพื้นที่จังหวัดขนาดเล็ก แต่ในทางตรงกันข้าม
กับมีจำนวนผู้ประกอบการไม่น้อยที่ประกอบกิจการอยู่ในจังหวัดนนทบุรี และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจจำนวน
มหาศาล สำหรับสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดนนทบุรี ซึ ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  มีด้วยกันทั้งสิ้นจำนวน 13 แห่ง แบ่งเป็นสถานศึกษา
ภาครัฐ 1 แห่ง และ สถานศึกษาภาคเอกชน 12 แห่ง รายละเอียด ดังนี้  

ตารางท่ี 1 สถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาในจังหวัดนนทบุรี 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา ประเภท ที ่ ชือ่สถานศึกษา ประเภท 

1 วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี รัฐบาล 8 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เอกชน 
2 โรงเรียนอัล-รอบิติบริหารธุรกิจ เอกชน 9 วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ เอกชน 

3 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ 

บางบัวทอง 
เอกชน 

10 วิทยาลัยเทคโนโลยี 
พณิชยการนนทบุรี 

เอกชน 

4 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชย

การ นนทบุรี 
เอกชน 

11 วิทยาลัยเทคโนโลยี 
พัฒนวิทย์บริหารธุรกิจ 

เอกชน 

5 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิช

บริหารธุรกิจ 
เอกชน 

12 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
บริหารธุรกิจ นนทบุรี 

เอกชน 

6 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษา

บริการธุรกิจ 
เอกชน 

13 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่าง
กล ขส.ทบ. 

เอกชน 

7 วิทยาลัยเทคโนโลยีนนทบุรี เอกชน  
ที่มา: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี 

5.2 นโยบาย/แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายด้านการศึกษา เพื่อปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ

อนาคตประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ไว้ 8 ประเด็นหลัก ดังนี้ 1) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการ
เรียนรู้ 2) ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และยกระดับมาตรฐานการศึกษา 3) ขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาทั้ง
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ระบบ 4) พัฒนาครู 5) ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ 6)ความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 7) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 
8) ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในวงการการศึกษา (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2559) 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้สนองต่อนโยบายด้านการศึกษาของ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยได้กำหนดแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2679 เพ่ือ
รองรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีวิสัยทัศน์ที่ว่า “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2560) และ
พร้อมรองรับประเทศไทยยุค 4.0 โดยใช้การศึกษาเป็นกลไกหลักในการพัฒนาประเทศ   

สำหรับความเกี่ยวข้องของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2679 กับการสร้างโครงงาน
นวัตกรรมของนักเรียนอาชีวศึกษา กล่าวคือแผนดังกล่าวได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการ
เพื่อรองรับและสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรม พัฒนาความรู้ ส่งเสริมทักษะ และเสริมสร้างความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอก อย่างสถานประกอบการเพื่อบูรณาการความรู้และนำมาซึ่งความร่วมมือในการสร้าง
นวัตกรรมเพื่อผู้ใช้อย่างผู้ประกอบการทั้งภาคผลิตและภาคบริการในยุคประเทศไทย 4.0 แบบยั่งยืนอย่าง
แท้จริง 

5.3 นโยบายรัฐบาลเพื่อการส่งเสริมผู้ประกอบการ 4.0 
ภายใต้การบริหารของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในปี พ.ศ. 2559 ได้มีการ

กำหนดนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนอนาคตของประเทศไทย โดยใช้นโยบาย “ประเทศไทย 4.0” เป็นนโยบายชู
โรงในการขับเคลื่อนประเทศ ความหมายในเบื้องต้นของนโยบาย ประเทศไทย 4.0  คือ “การปฏิรูปโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจ ที่เน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี” (ชนินทร เพ็ญสูตร, 2560: 68) 

Thailand 4.0 หรือ ประเทศไทย 4.0 เป็นโมเดลเศรษฐกิจที่จะนำพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจาก
กับดักประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ำและกับดักความไม่สมดุล พร้อมกับเปลี่ยนผ่าน
ประเทศไทยไปสู่ประเทศในโลกที่หนึ่ง ภายในปี พ.ศ. 2575 ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในบริบทของ
โลกยุค  The Fourth Industrial Revolution อย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวทางที่แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปีได้วางไว้  ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก ตามแนวคิด 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยขับเคลื่อนผ่านกลไก “ประชารัฐ” (สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ, ม.ป.ป) 

ซึ่งรัฐบาลไทยได้มีการตอบรับการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเน้นไปที่การสร้างนวัตกรรมโดยกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในปี พ.ศ. 
2559 เพื่อตอบรับกับนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยมีการเพิ่มหน่วยงานใหม่ เข้าไปคือ สำนักงานเศรษฐกิจ
ดิจิทัล มีนโยบายหลักคือ การสร้างบุคลากรคน และการสร้างพ้ืนที่สาหรับเศรษฐกิจดิจิทัล (กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม, 2559) 

ตัวอย่างหน่วยงานภาครัฐ ที่ตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 อาทิ กระทรวงศึกษาธิการได้ตอบรับ
กับนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยขับเคลื่อนและส่งเสริมการเรียนการสอนที่เรียกว่า STEM Education 
(Science, Technology, Engineering, Mathematics) ซึ ่งมองว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนให้มีความเข้าใจและรู้เท่าทันโลกยุค Thailand 4.0 โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์      
ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของโลกและวัตถุต่าง ๆ และเมื่อมีการตระหนักรู้เกี่ยวกับ STEM อย่างถ่องแท้
แล้ว ก็จะนำมาซึ่งนวัตกรรม (Innovation) ที่จะเป็นฐานในการพัฒนาประเทศต่อไป พร้อมทั้งมีแผนที่จะ
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บูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน STEM Education ทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี , สำน ักงานพ ัฒนาว ิทยาศาสตร ์ และเทคโนโลย ี แห ่ งชาต ิ  (สวทช . ) , สำน ักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.), สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) , สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในรูปแบบของคณะกรรมการนโยบายการจัดการเรียนการสอนสะ
เต็มศึกษาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทำหน้าที่อำนวยการการจัดการเรียนการสอน  พัฒนา
หลักสูตร และขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วย (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2559) 

กระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม 20 ปี เพื่อพัฒนาสู่การ
เป็นอุตสาหกรรม 4.0 ครอบคลุมการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนที่เข้มแข็ง 
พร้อมสนับสนุนการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตมาผนวกกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยปฏิรูป
อุตสาหกรรมทั้งระบบ พร้อมเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิต ทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐาน การ
เพิ่มผลิตภาพ และการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมควบคู่ไปกับการขยายโอกาสทางการตลาดในประเทศ
ให้กว้างขึ้นไปสู่ระดับโลก และเดินหน้าสู่การตลาดแบบไร้พรมแดน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ใหม่ ของประเทศไทยเติบโตได้ในระยะยาว และได้ตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0  โดยการจัดงาน 
Thailand Industry Expo  2560 กำหนดแนวค ิ ดการจ ั ด งาน  ค ื อ  Thailand Industry 4.0 : One 
Transformation, Thousand Opportunities หรือปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 สรรค์สร้างโอกาสอนาคตไทย 
โดยการนำเสนอเทคโนโลยี นวัตกรรม สินค้าและบริการที่ทันสมัย รวมทั้งเป็นเวทีเปิดกว้างในการแสดง
ศักยภาพอุตสาหกรรมไทยที่หลากหลาย ครบวงจร พร้อมระดมสุดยอดผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมชั้น
นำของประเทศท้ังภาครัฐและเอกชน (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2560)  

5.4 แนวคิดเกี่ยวกับโครงงานอาชีวศึกษา 
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการอาชีวศึกษาและ         

การฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค 
และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน โดยนำความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มี
ความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถนำไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือ
ประกอบอาชีพโดยอิสระได้ (ราชกิจจานุเบกษา, 2551: หน้า 3) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาอาจกำหนดหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้ หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ ซึ่ง
จัดขึ้นเป็นโครงการหรือสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้ ซึ่งประกอบด้วย (1) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (2) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (3) ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ทั้งนี้คณะกรรมการ
อาชีวศึกษาได้มีประกาศเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 
เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาให้สามารถผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ และเพื่อประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐาน
คุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษา โดยได้กำหนดโครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 4 โครงสร้างหลัก ได้แก่ 1) หมวดวิชา
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สมรรถนะแกนกลาง 2) หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 3) หมวดวิชาเลือกเสรี และ 4) กิจกรรมเสริมหลักสตูร 
ซึ่งได้กำหนด โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ให้อยู่ในหมวดวิชาสมรรถนะ  จำนวน 4 หน่วยกิต  

ดังนั้น นักเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีทื่ 3 (ปวช.3) จึงต้องดำเนินการทำ
โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพทุกคนก่อนจบการศึกษา เพ่ือให้เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรที่กำหนด 

5.5 แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
5.5.1 แนวคิด/ทฤษฎี Digital Technology & Disruption 

ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลได้มีบทบาทสำคัญกับทุกภาคส่วน เพราะเป็นตัวพลิกผันให้เกิด
นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ตอบสนองต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลา รวมถึงเข้า
มาเป็นส่วนสำคัญของการประกอบธุรกิจหลายประเภทที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์/บริการ 
หรือกระบวนการทำงานของตน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นการลดต้นทุนการประกอบธรุกิจ 
จึงมีความสำคัญที่จำเป็นต้องเข้าใจถึงเทคโนโลยีดิจิทัล และรูปแบบการประกอบธุรกิจโดยมี
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นตัวหลักในการปรับเปลี่ยนการประกอบธุรกิจในอนาคต 

คงกระพัน อินทรแจ้ง (2561) ได้รวบรวมข้อมูลแนวคิดของ Seba ที่ได้เสนอกรอบความคิด     
ที่มีชื่อว่า Technology Disruption Framework (2559) เป็นการรวบรวมแนวคิดปรากฏการณ์
ของการ Disruption ที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และนำเสนอกรอบความคิดเพื่ออธิบาย
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตที่อาจเกิดกับภาคธุรกิจผู้ศึกษาเล็งเห็น
ว่าผู้ประกอบการซึ่งเป็นกลไกหลักที่ขับเคลื่อนประเทศอยู่ขณะนี้ก็มีโอกาสที่จะถูก Disruption แต่
ในทางกลับกันผู้ประกอบการก็สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ด้วยเช่นกัน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 Technology Disruption Framework (2559) 
ที่มา: คงกระพัน อินทรแจ้ง, 2562: หน้า 23 ปรับปรุงและเพ่ิมเติมจาก Seba, 2559 

     1) Exponential Technology 
Seba (2560) กล่าวว่าปรากฏการณ์การ Disruption ที่เกิดจากความนิยมและ

การแพร่ขยายของเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดด ด้วยการพัฒนาที่ไม่ได้เป็นเส้นตรง
อย่างที่นักวิเคราะห์มักจะคาดการณ์ในอนาคต แต่เป็นการพัฒนาแบบ Exponential ที่ใน
ช่วงแรกจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก แต่จะเพิ่มขึ้นหลายสิบเท่าในระยะเวลาไม่กี ่ปี
เท่านั้นสอดคล้องกับงานวิจัยเรื ่องความจำเป็นการพัฒนานักบริหารดิจิทัลเพื่อรองรับ
นโยบายประเทศไทย 4.0 ของถนัด แก้วเจริญไพศาล บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ และสมศักดิ์ 
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ดำริชอบ (2562) ที่ได้นำเสนอเทคโนโลยีการบริหารสมัยใหม่สำหรับนักบริหารดิจิทัล เพ่ือ
การบริหารดิจิทัลยุคใหม่ที่สำคัญ ได้แก่ 1) Internet of Things 2) Cloud Computing  
3) เทคโนโลยีเครือข่ายและ ระบบไร้สาย 4) เทคโนโลยีและโปรแกรมประยุกต์บนมือถือ 
(M-Commerce) 5) เทคโนโลยีและโปรแกรมประยุกต์คอมพิวเตอร์บน e-Commerce 
6) เทคโนโลยีที่ใช้โปรแกรมประยุกต์บน Social Medias 7) เทคโนโลยีที่ใช้โปรแกรม 
ประยุกต์แบบเช่าบริการ 8) เทคโนโลยีระบบฐานข้อมูล Big Data และ Block Chain ที่
เล็งเห็นว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้ผู ้ประกอบการประสบ
ความสำเร็จในการบริหารภายใต้การประกอบกิจการในยุค 4.0 

         2) Disruption Model   
Seba (2559) ได้ทำการวิเคราะห์รูปแบบของการ Disruption ของผลิตภัณฑ์

หรือบริการใหม่ ที่สร้างสรรค์กว่าผลิตภัณฑ์เดิม โดยรวบรวมการวิเคราะห์ของตนและ
ผู้เชี่ยวชาญท่านอ่ืน และนำมาจัดเป็นรูปแบบซึ่งสามารถสรุปได้เป็น 4 รูปแบบ ดังต่อไปนี้  

(1) Disruption from below โดย Christensen (2538) ให้นิยามว่าผลิตภัณฑ์
หรือบริการที่มีคุณสมบัติและศักยภาพที่ด้อยกว่าในตอนแรก แต่พยายามปรับปรุงคุณภาพ
ขึ้นมาโดยมีเทคโนโลยีเป็นปัจจัยส่งเสริม และด้วยราคาที่ถูกลง ทำให้ผู ้บริโภคหันใช้
ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นจึงเกิดการ Disruption ตัวอย่างเช่น จากเดิมที่ใช้กล้องฟิล์มก็
เปลี่ยนมาเป็น Digital Camera  (2) Disruption from above โดย Seba (2559) ได้ให้
นิยามว่าเป็นการเปิดตัวของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่มีคุณสมบัติเหนือกว่าผลิตภัณฑ์หรือ
บริการที่อยู่ในตลาดเดิม แต่ราคาสูงกว่ามาก ในตอนแรกอาจยังไม่ได้รับการนิยมมากนัก  
แต่การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีทำให้สินค้าราคาต่ำลงจนผู้บริโภคสามารถจับ
ต้องได้มากขึ้น จึงได้รับความนิยมและใช้กันแพร่หลายอย่างรวดเร็ว และทำให้ตลาดเดิม
ถูก Disruption ตัวอย่างเช่นจากเดิมท่ีเป็นโทรศัพท์มือถือ 2G ทำได้แค่โทรออก-รับสาย ก็
เปลี ่ยนมาเป็น Smartphone เป็นต้น  (3) Big Bang Disruption โดย Downes และ 
Nunes (2557) กล่าวว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการชนิดใหม่ที่มีคุณสมบัติดีกว่าและราคาถูก
กว่ามาก ได้มาแทนผลิตภัณฑ์หรือบริการตลาดเดิม การเข้ามาแทนที่ในลักษณะนี้รวดเร็ว
เกินกว่าผลิตภัณฑ์ในตลาดเดิม ๆ จะรับมือทัน ตัวอย่างเช่น Uber เป็นต้น (4) Disruption  
from  the  edge โดย Seba (2559) ได้ให้นิยามว่าเป็นการที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการมีการ
ปรับปรุงทีละเล็กน้อยแต่ในทุกมิติ เช่น การผลิตและขายไฟฟ้าด้วยแผงโซลาร์เซลล์จาก
ภาคครัวเรือน ที่มีการพัฒนาทั้งด้านเทคโนโลยีการผลิตแผงโซลาร์ เซนเซอร์ แบตเตอรี่
เก็บไฟ การบริหารจัดการ การส่งไฟและการขายไฟ ซึ่ง Seba ให้ความเห็นว่าแม้ผู้ผลิตไฟ
รายใหญ่จะหันมาทำพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้น แต่ก็ยังไม่สามารถแข่งขันกันรายย่อย
จากภาคครัวเรือนที่ติดตั้งบนบ้านพักอาศัยหลายล้านราย ซึ่งต้นทุนต่ำกว่าและใช้พื้นที่
น้อยกว่ามาก (คงกระพัน อินทรแจ้ง, 2561: 28) 

 
          3) Business Model Innovation 

Seba (2559) กล่าวว่าการทำธุรกิจด้วยวิธ ีคิดแบบใหม่ หรือที ่เร ียกกันว่า 
นวัตกรรมโมเดลทางธุรกิจเป็นหัวใจสำคัญของการ Disruption มุมมองและวิธีคิดแบบ
ใหม่ในการทำธุรกิจผนวกกับเทคโนโลยี สามารถทำให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ขึ้นมากมาย 
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ด้วยปัจจัยของความสะดวก เข้าถึงผู้บริโภค ระบบ Feedback Loop ที่ให้ความเป็นธรรม
กับผู้บริโภค และราคาที่สมเหตุผล ทำให้เกิด Disruption ขึ้น (คงกระพัน อินทรแจ้ง, 
2561: 28) 

          4) Product Innovation 
Seba (2559) กล่าวว่า Technology Convergence เป็นตัวแปรหลักที่ทำให้

เกิดผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่เพื่อแก้ปัญหาของลูกค้าด้วยวิธีสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ตัวอย่าง
ของ Technology Convergence ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือ Smart Phone (คงกระพัน 
อินทรแจ้ง, 2561: หน้า 28) 

 
5.5.2 แนวคิด/ทฤษฎีเกี่ยวกับการบูรณาการ           

การบูรณาการ (Integration) มีหน้าที่ในการช่วยในการประสานให้มีความกลมกลืนกันของ
แผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ 
เพ่ือที่จะได้เป็นการสนับสนุนเป้าประสงค์ที่สำคัญขององค์การการบูรณาการที่มีประสิทธิผล ซึ่งเป็น
มากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน และจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อการดำเนินการของแต่ละ
องค์ประกอบภายในระบบการจัดการผลการดำเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่าง
สมบูรณ์แบบ และการนำสิ่งหนึ่งรวมเข้ากับอีกสิ่งหนึ่ง เพื่อทำให้สิ่งเดิมเพิ่มพูน สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เอ้ือ
ประโยชน์ต่อกัน รวมทั้งการเชื่อมโยงสิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่งเข้าเป็นส่วนประกอบของอีกส่งหนึ่ง 
เพื่อให้สิ่งนั้นเกิดความสมบูรณ์ขึ้น (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2546:  56) และการทำให้หน่วย
ย่อยที่มีอยู่ทั้งหลายที่สัมพันธ์อิงอาศัยซึ่งกันและกันเข้ามาร่วมทำหน้าที่ประสานกลมกลืนให้เป็น
องค์รวมหนึ่งเดียวที่มีความหมายครบถ้วนสมบูรณ์ในตัว (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2540: 89) 
โดยมีลักษณะของการผสมผสานประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งอาจจะเป็นการผสมผสานเนื้อหาจาก
วิชาต่าง ๆที่อยู่ในสาขาเดียวกันหรือเป็นการผสมผสานเนื้อหาวิชาต่าง ๆ ที่อยู่ต่างสาขากันก็ได้ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Beane (1991) ที่ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบูรณาการว่าเป็นการ
สร้างความรู้และประสบการณ์ใหม่ในการลักษณะของการผสมผสานเข้าด้วยกันทั้งหมดเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการและสภาพชีวิตจริงโดยการรวมกันมากกว่าการแบ่งแยกเป็นส่วนส่วน 
(ประเด่น แบนปิง, 2561: 26)  

อาจสรุปได้ว่า การบูรณาการ เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ             
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน ซึ่งอาศัยการแบ่งปัน
ทรัพยากรและความรู้ร่วมกัน โดยจะตอบสนองต่อความต้องการและเกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย 
5.5.3 แนวคิด/ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรม 

นวัตกรรม ( Innovation) ได้ม ีการศึกษาและกล่าวมาค่อนข้างเป็นระยะเวลานาน
พอสมควรแล้ว แต่การให้นิยามความหมาย ตลอดจนความเข้าใจยังคงมีความแตกต่างกันไปตาม
มุมมองและภูมิหลังของนักวิชาการ   

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (2549)  ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนให้การ
ส่งเสริม และพัฒนานวัตกรรมของประเทศ ได้ให้นิยามนวัตกรรม คือ  “สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้
ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม” และกล่าวว่านวัตกรรม
นับเป็นกระบวนการที่เกิดจากการนำความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาผนวกกับความสามารถใน
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การบริหารจัดการ เพ่ือสร้างให้เกิดเป็นธุรกิจนวัตกรรมหรือธุรกิจใหม่ อันจะนำไปสู่การลงทุนใหม่ที่
ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ทางด้านนักวิชาการต่างประเทศก็ได้มีการให้นิยามความหมายของคำว่า นวัตกรรม ที่แตกต่าง
กันตามความรู้และมุมมองของแต่ละท่าน ซึ่งสมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์, พักตร์ผจง วัฒนสิน, อัจฉรา 
จันทร์ฉาย และประกอบ คุปรัตน์ (2553) ได้รวบรวมไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

Utterback (2004) กล่าวว่า “นวัตกรรม” เป็นสิ่งที่ต่อยอดของสิ่งประดิษฐ์ ให้เข้าถึงและ
เป็นที่ยอมรับของตลาดในลักษณะของผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือกระบวนการใหม่ ที่มีการพัฒนาขึ้นมาใช้
เป็นครั้งแรก และทำให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ 

Schumpeter (1975) “นวัตกรรม” เป็นองค์ประกอบใหม่ หรือลักษณะของใหม่ และมี
มูลค่าทางเศรษฐกิจที่สามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ 

Ferrman and Soete (1997) “นวัตกรรม” คือ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือกระบวนการใหม่ 
หรือสิ่งที่ได้ทำ การปรับปรุงแล้วมาใช้ในเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรก 

Smits (2002) “นวัตกรรม” เป็นความสำเร็จของการผสมเชื ่อมโยงในเรื ่องของวัสดุ
อุปกรณ์และความคิด ให้เป็นประโยชน์ในเชิงสังคมและเศรษฐกิจ 

จากนิยามความหมายของนวัตกรรมข้างต้นอาจสรุปความหมายของนวัตกรรมได้ว่าเป็นสิ่ง
ที่เก่ียวข้องกับการคิดค้น ปรับปรุง และพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นสิ่งใหม่ โดยอาศัยฐานความรู้ที่มีอยู่
ผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ ซึ ่งสิ ่งที่ผ่านกระบวนการดังกล่าว ต้องสามารถใช้งานได้จริงและ
ก่อให้เกิดประโยชน์  

จากที่นักวิชาการได้ให้ความหมายของนิยามในลักษณะที่แตกต่างกัน และหลายแง่มุม          
ตามพ้ืนฐานความรู้ของแต่ละท่านแล้วนั้น สมนึก  เอื้อจิระพงษ์พันธ์ และคณะ (2553) ได้พิจารณา
ประเด็นที่เป็นองค์ประกอบหลัก พบว่ามี 3 ประเด็นที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของนวัตกรรม คือ 

(1) ความใหม่ (Newness) สิ่งที่ได้รับการยอมรับว่า มีคุณลักษณะเป็นนวัตกรรมได้นั้น 
ต้องมีความใหม่ คือ เป็นสิ่งใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้น ซึ่งอาจจะมีลักษณะเป็นผลิตภัณฑ์ บริการ หรือ
กระบวนการ โดยจะเป็นการปรับปรุงจากของเดิมหรือพัฒนาขึ้นใหม่เลยก็เป็นได้ (2) ประโยชน์ใน
เชิงเศรษฐกิจ (Economic benefits) คือ การให้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ หรือการสร้าง
ความสำเร็จในเชิงพาณิชย์ กล่าวคือ นวัตกรรม จะต้องสามารถทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นได้จากการ
พัฒนาสิ่งใหม่ ๆ นั้น ซึ่งประโยชน์ที่เกิดขึ้นอาจจะสามารถวัดได้เป็นตัวเงินโดยตรง หรือไม่เป็นตัวเงิน
โดยตรงก็ได้ และ (3) การใช้ความรู้และความคิดอย่างสร้างสรรค์ (Knowledge and creativity 
idea) สิ่งที่จะถือว่าเป็นนวัตกรรมได้นั้น จะต้องเกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์เป็น
ฐานของการพัฒนาให้เกิดขึ้นใหม่ ไม่ใช่เกิดจากการลอกเลียนแบบ การทำซ้ำ เป็นต้น (สมนึก  เอ้ือ
จิระพงษ์พันธ์ และคณะ, 2553: หน้า 49-59) 
5.5.4 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการประกอบการยุค 4.0 

การปรับตัวของผู ้ประกอบการในอนาคตเป็นเรื ่องจำเป็นอย่างยิ ่งที ่ผ ู ้ประกอบการ
จำเป็นต้องเข้าใจและปรับตัวเพื่อทำให้ธุรกิจพร้อมเข้าแข่งขันในยุค 4.0 สิ่งที่ผู้ประกอบการเป็น
ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดและได้เปรียบทางการแข่งขัน มีความเกี่ยวข้องกับสิ่ง
เหล่านี้ คือ 1) การปรับตัวของผู้นำ กล่าวคือ ผู้นำต้องเร่งศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะ
เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมของตนเอง พร้อมกับปรับวิสัยทัศน์ขององค์กรให้สอดรับทิศทางของธุรกิจที่
กำลังจะเดินหน้าไป อย่าฝืนหรือปฏิเสธเทคโนโลยี แต่ควรทำความเข้าใจและหาทางนำมาใช้ให้เกิด
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ประโยชน์กับธุรกิจ 2) การปรับโครงสร้างองค์กร กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้คือ การนำเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติงานขององค์กร งานบางอย่าง
จำเป็นต้องนำหุ่นยนต์หรือ AI (Artificial Intelligence) มาแทนที่คนในขณะที่เร่งพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้เน้นการสร้างนวัตกรรมเน้นความคิดสร้างสรรค์และทำงานเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ
3) การปรับระบบการจัดการ กล่าวคือ มีการนำเทคโนโลยีเข้ามายกระดับการทำงานในทุกส่วน
เพ่ือให้เกิดมูลค่าเพ่ิมแก่ธุรกิจและผู้บริโภคมากขึ้น เช่น การนำเทคโนโลยีมาพัฒนากลยุทธ์การขาย
ให้เป็นแบบผสมผสานระหว่าง Online กับ Offline หรือที่เรียกว่า Omni-Channel หรือการใช้
ข้อมูลเชิงลึกมาวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้ออย่างละเอียดเพื่อนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรง
กับความต้องการมากขึ้นไปเรื่อย ๆ ในอนาคต (ธนาคารกรุงไทย, ม.ป.ป.) 

จากแนวคิดข้างต ้น ป ัจจ ัยสำคัญที ่จะทำให้ผ ู ้ประกอบการมีความพร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลง ในการประกอบการยุค 4.0 ก็คือ วิสัยทัศน์ที่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี นวัตกรรม 
และความคิดสร้างสรรค์  

5.5.5 แนวคิด/ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเครือข่าย 
การจัดการเครือข่ายเป็นกระบวนการของความร่วมมือเพื่อให้เกิดการร่วมกันดําเนิน

กิจกรรมการทํางานให้ประสบผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อตนเองและผู้อ่ืน  
(Robbins and Coulter, 2002: 6 อ้างถึงใน อนิวัช แก้วจํานงค์, 2554: 19) 

สำหรับแนวทางการจัดการเครือข่ายที่สำคัญประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนคือ 1) การร่วมมือ
ก่อนเป็นหุ ้นส่วนหรือเครือข่าย 2) การสร้างความเป็นองค์การเครือข่ายและทำให้มั ่นคง 3) 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิกขององค์การเครือข่าย 4) การรักษาความต่อเนื่องของการเป็น
องค์การ (พระดาวเหนือ  บุตรสีทา, 2557: หน้า 65)  

ปัจจัยสําคัญท่ีจะส่งผลต่อความสําเร็จของเครือข่าย ธีรพงศ์ แก้วหาวงษ ์(2544: 257-258) 
ได้เสนอแนวคิดไว้ว่าการบริหารเครือข่ายที่จะประสบความสำเร็จมีประสิทธิภาพ จะต้องดำเนินไป
ด้วย 6 ประการ ดังนี้ 1) กระบวนการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสาร เทคนิค วิธีการ ประสบการณ์ 
ตลอดจนการพัฒนา เครือข่ายมีกระบวนการติดต่อสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง และมีการสรุปความก้าวหน้าในผลการดําเนินกิจกรรมของสมาชิก  และ
เครือข่าย 2) การให้ความสําคัญแก่สมาชิกในด้านต่าง ๆ เป็นการพิจารณาถึงความต้องการของมวล
สมาชิก การได้แลกเปลี่ยนทัศนะ มุมมองต่อการพัฒนา หรือเป้าหมายของกิจกรรมในความร่วมมือ 
ตลอดจนกระบวนการตัดสินใจร่วมกัน ในการกําหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของเครือข่าย 
เพื่อให้สมาชิกสามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติ และประสานความร่วมมือได้ 3) องค์การความร่วมมือ
และโครงสร้างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อการประสานความร่วมมือ สามารถ
ป้องกันการแทรกแซง (Dominate) จากองค์การอื่น ๆ สามารถลดปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
สมาชิก และเครือข่าย และสามารถสร้างการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม และท่ัวถึงได้ 4) การส่งเสริม
บทบาทและการตัดสินใจของสมาชิก เครือข่ายต้องให้ความสําคัญกับการส่งเสริมให้สมาชิกมีโอกาส
ในการตัดสินใจในขั้นตอนต่าง ๆ ของการดําเนินงานเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และสร้างบรรทัด
ฐานในความร ่วมมือของสมาชิก 5) การพัฒนาและระดมทรัพยากรอย่างต ่อเน ื ่องและมี
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ประสิทธิภาพ เครือข่ายต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา  มีการระดมทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพมีแผนในการพัฒนาที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพื่อให้เครือข่ายมีกิจกรรมที่
ต่อเนื่องกันตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง และ 6) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทของเครือข่ายและมวล
สมาชิก เพื่อระดมความร่วมมือ และสร้างความเข้าใจในการดําเนินงานแก่สมาชิก และประชาชน
ทั่วไป ซึ่งจะทําให้เครือข่ายดําเนินงานด้วยความมั่นคง และขยายเครือข่ายสมาชิกให้กว้างออกไปมาก
ขึ้น  ดังนั้น การจัดการเครือข่ายถือเป็นเรื่องสำคัญอีกประการหนึ่ง เพราะจะเป็นองค์ประกอบสำคัญ
อันจะนำไปสู่ความสำเร็จของการบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ 

6. กรอบความคิดในการศึกษา 
การสร้างโครงงานนวัตกรรมของนักเรียนอาชีวศึกษาต้องอาศัยรูปแบบการทำงานโครงงานพัฒนา

สมรรถนะวิชาชีพตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ได้กำหนด และควรมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ให้เข้ากับลักษณะของ
โครงงานงานซึ่งจะก่อให้โครงงานนวัตกรรมเกิดคุณค่ามากขึ้น เพราะเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาท
สำคัญ เป็นตัวพลิกผันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ดังที่ Seba ได้เสนอกรอบความคิดที่มีชื่อว่า Technology 
Disruption Framework (2559) เพราะเล็งเห็นว่าเทคโนโลยีจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงการประกอบธุรกิจใน
อนาคต และเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการในยุค 4.0 ซึ่งต้องมีการปรับตัวของธุรกิจ
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยวิสัยทัศน์ที่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์ ตามแนวคิดท่ีธนาคารกรุงไทยได้เสนอไว้ 
 โครงงานของนักเรียนอาชีวศึกษาสำหรับผู้ประกอบการยุค 4.0 จะเป็นรูปธรรมขึ้นได้นั ้น มิใช่
ดำเนินการเพียงระหว่างสถานศึกษากับผู้ประกอบการเท่านั้น แต่ต้องอาศัยบทบาทหน่วยงานภาครัฐใน
ฐานะผู้กำหนดนโยบาย เข้ามาสนับสนุนโดยการวางนโยบายและแนวทางทั้งในส่วนของผู้ประกอบการและ
สถานศึกษาให้สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นและควรเข้ามาเป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการความ
ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ดังจะเห็นได้จากที่เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546) ได้ให้แนวคิด
เกี่ยวกับการบูรณาการว่ามีหน้าที่ในการช่วยให้การประสานมีความกลมกลืน เชื่อมโยงองค์ประกอบระหว่าง
สาขาวิชาความรู้ให้เป็นหนึ่งเดียว สามารถเอ้ือประโยชน์ต่อกัน เพ่ือที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกัน แต่สิ่งที่สำคัญใน
การบูรณาการให้มีประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการเครือข่ายที่ดีตามแนวคิดที่ธีรพงศ์ แก้วหา
วงษ ์(2544) ได้เสนอปัจจัยที่ต่อความสำเร็จของการจัดการเครือข่ายไว้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ในอนาคต 

ดังนั้น การสร้างโครงงานนวัตกรรมของนักเรียนอาชีวศึกษาเพื ่อรองรับผู้ประกอบการในยุค 4.0           
ควรจะทราบถึงความต้องการของผู้ประกอบที่แท้จริงประกอบกับศักยภาพของนักเรียนในระดับที่เหมาะสม           
เพื่อกำหนดแนวทางในการบูรณาการด้านนโยบายร่วมกับหน่วยงานผู้มีส่ วนได้เสียในการกำหนดวิธีการที่
เหมาะสมและเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย ในการสร้างต้นแบบโครงงานนวัตกรรมของนักเรียนอาชีวศึกษาที่สามารถ
ตอบสนองต่อผู้ประกอบการได้อย่างแท้จริง ซึ่งต้องอาศัยองค์ประกอบของนวัตกรรมที่ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
1) ความใหม่ 2) เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 3) ใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ ตามแนวคิดของสมนึก  เอ้ือจิ
ระพงษ์พันธ์ และคณะ (2553) และเพื่อเป็นต้นแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะความรู้มาใช้
พัฒนาโครงงานนวัตกรรมต่อไปในอนาคต 
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 จากการวิเคราะห์และทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงสามารถสังเคราะห์ออกเป็น      
กรอบความคิดในการศึกษาได้ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

▪  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

7.  ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาสามารถวิเคราะห์ได้ใน 4 ประเด็นหลัก คือ 1) ด้านปัญหา/ความต้องการโครง
นวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการยุค 4.0 2) ด้านแนวทางพัฒนาและบูรณาการนโยบายนวัตกรรมโครงงาน
ของนักเรียนอาชีวศึกษา 3) ด้านต้นแบบโครงงานนวัตกรรม และ 4) ด้านต้นแบบโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ  
 

7.1 ด้านปัญหา/ความต้องการโครงนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการยุค 4.0 
การศึกษาด้านปัญหาและความต้องการโครงงานนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการยุค 4.0 เป็น

การศึกษาถึงแนวโน้มความต้องการของผู้ประกอบการและความสามารถในการสนับสนุนของสถานศึกษา
จากโครงงานนวัตกรรมในอนาคต ว่าทิศทางเป็นอย่างไร โดยแบ่งเป็นการศึกษา 2 ส่วน คือผู้ประกอบการ 

โครงงานนักเรียนอาชีวศึกษา 
สำหรับผู้ประกอบการยุค 4.0 

........................................................ 
▪ ประเภทของโครงงานนวัตกรรม 

(บริการ/การเกษตร/พาณิชย์) 
▪ นวัตกรรมของโครงงาน 
▪ ลักษณะโครงงาน 
▪ องค์ประกอบโครงงาน 
▪ ประโยชน์โครงงาน 

การสร้างนวัตกรรมโครงงานของนักเรียน
อาชีวศึกษา 

............................................................. 
▪ ปัญหา/ความต้องการโครงนวัตกรรม

สำหรับผู้ประกอบการยุค 4.0 
▪ แนวทางพัฒนาและบูรณาการนโยบาย

นวัตกรรมโครงงานของนักเรียน 
▪ ต้นแบบโครงงานนวัตกรรม 
▪ ต้นแบบโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ 

 

ตัวแปรอิสระ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย 
โครงงานนักเรียนอาชีวศึกษา 

..................................................................... 
▪ ผู้ประกอบการ 
▪ โรงเรียนอาชีวศึกษา 
▪ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
▪ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
▪ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 
▪ หอการค้าจังหวัด 

ตัวแปรตาม 
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และสถานศึกษา ซึ่งผลการศึกษาประกอบด้วย 1) ความต้องการใช้ประโยชน์โครงงานนวัตกรรม 2) ความต้องการ
ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม 4.0 สำหรับผู้ประกอบการ 3) ความสามารถในการสนับสนุนผู้ประกอบการในการ
พัฒนานวัตกรรม ยุค 4.0 และ 4) ความสามารถในการสนับสนุนผู้ประกอบการในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม 
4.0 สำหรับสถานศึกษา โดยมีผลการศึกษา ดังนี้ 

7.1.1 ความต้องการใช้ประโยชน์โครงงานนวัตกรรม 
เป็นการศึกษาถึงทิศทางความต้องใช้ประโยชน์จากโครงงานนวัตกรรมของผู้ประกอบการ 3 

ประเภท อันได้แก่ ด้านการเกษตร ด้านการบริการ และด้านพาณิชย์ ตามลักษณะประโยชน์การใช้งาน        
โดยมีผลการศึกษา ดังนี้ 

ความต้องการใช้ประโยชน์โครงงานนวัตกรรม 
ผู้ประกอบการ 
ด้านการเกษตร 

ผู้ประกอบการ 
ด้านการบริการ 

ผู้ประกอบการ 
ด้านพาณิชย์ 

ใช้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลในการดำเนินธุรกิจ    
ใช้สื่อสารภายในของหน่วยงาน    
ใช้เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ    
ใช้เป็นระบบการทำงาน    
ใช้โปรแกรมหรือซอฟแวร์ประยุกต์เฉพาะด้าน    
ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ    
ใช้เพ่ือการติดตามและประเมินผลการทำงาน    
ใช้เพื่อลดต้นทุนการทำงาน    
ใช้เพื่อเผยแพร่นโยบาย/แผนการทำงาน    
ใช้จัดเก็บข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ    

ผลการศึกษาพบว่า ผ ู ้ประกอบการด้านการเกษตร (พนม พึ ่งส ุขแดง, 19 พฤษภาคม 2563) 
ผู้ประกอบการด้านการบริการ (เบญจรงค์ ผ่องโชค, 23 พฤษภาคม 2563) และผู้ประกอบการด้านพาณชิย์ 
(อุกฤษณ์ กิตติยาภรณ์สกุล, 25 พฤษภาคม 2563) มีความต้องการใช้ประโยชน์โครงงานนวัตกรรมที่
แตกต่างกันไปในบริบทของแต่ละประเภทธุรกิจ โดยความคิดเห็นที่ตรงกันมากที่สุด ได้แก่ ใช้เพื่อลดต้นทุน
การทำงาน ซึ่งเป็นหลักการในการดำเนินธุรกิจที่ต้องการเพ่ิมกำไรและลดต้นทุนของธุรกิจ และใช้เป็นระบบ
การทำงาน ของธุรกิจ เพื่อให้มีกระบวนการที่เป็นระบบ ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ ำซ้อนกัน ความเห็น
รองลงมาได้แก่ ใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ และใช้เพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ และ
ความเห็นที่ต่ำที่สุด ได้แก่ ใช้สื่อสารภายในหน่วยงาน ใช้โปรแกรมหรือซอฟแวร์ประยุกต์เฉพาะด้าน และใช้
เพ่ือการติดตามและประเมินผลการทำงาน  

เมื่อวิเคราะห์ผลการศึกษาข้างต้น พบว่ามีความสอดคล้องกับงานวิจัยของถนัด แก้วเจริญไพศาล 
และคณะ (2553) เรื่องความจำเป็นการพัฒนานักบริหารดิจิทัลเพื่อรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่พบว่า
ความต้องการในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความเห็นมากที่สุด คือใช้เพื่อลดต้นทุนการทำงาน 
ทั้งนี้มีความเป็นไปได้ความต้องการใช้ประโยชน์โครงงานนวัตกรรมของผู้ประกอบการอาจขึ้นอยู่กับบริบท
การประกอบธุรกิจของแต่ละประเภท และวิสัยทัศน์ของผู้ประกอบการที่แตกต่างกัน ในการปรับตัวเพ่ือ
รองรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องมีการปรับกระบวนการทำงานที่เน้นประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการ        
ลดต้นทุนโดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจและเกิดประโยชน์แก่ ธุรกิจตนเองมาก
ที่สุด 
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7.1.2 ความต้องการด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม 4.0 
เป็นการศึกษาถึงทิศทางความต้องการเทคโนโลยีนวัตกรรม 4.0 ของผู้ประกอบการ 3 ประเภท 

ได้แก่ ด้านการเกษตร ด้านการบริการ และด้านพาณิชย์ ตามประเภทของเทคโนโลยีนวัตกรรม 4.0 โดยมี
ผลการศึกษา ดังนี้ 

ความต้องการด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม 4.0 
ผู้ประกอบการ 
ด้านการเกษตร 

ผู้ประกอบการ 
ด้านการบริการ 

ผู้ประกอบการ
ด้านพาณิชย์ 

Internet of Things (IOT)    
Cloud Computing    
เทคโนโลยีเครือข่ายและระบบไร้สาย    
เทคโนโลยีและโปรแกรมประยุกต์บนมือถือ        
(M-Commerce) 

   

เทคโนโลยีและโปรแกรมประยุกต์คอมพิวเตอร์ 
บน E-Commerce 

   

เทคโนโลยีที ่ใช้โปรแกรมประยุกต์บน Social 
Medias 

   

เทคโนโลยีที่ใช้โปรแกรมประยุกต์แบบเช่าบริการ    
ปัญญาประดิษฐ์ (AI: Artificial Intelligence)    

ผลการศึกษาพบว่า ผ ู ้ประกอบการด้านการเกษตร (พนม พึ ่งส ุขแดง, 19 พฤษภาคม 2563) 
ผู้ประกอบการด้านการบริการ (เบญจรงค์ ผ่องโชค, 23 พฤษภาคม 2563) และผู้ประกอบการด้านพาณชิย์ 
(อุกฤษณ์ กิตติยาภรณ์สกุล, 25 พฤษภาคม 2563) มีความต้องการด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม 4.0 แตกต่าง          
กันไปตามบริบทของแต่ละประเภทธุรกิจ โดยความคิดเห็นที่ตรงกันมากที่สุด ได้แก่ Internet of Things (IoT)        
ซึ่งผู้ประกอบการทุกประเภทมีความเห็นว่าอินเตอร์เน็ตสำหรับทุกสิ่ง ( Internet of Things) จะเข้ามามี
บทบาทในการประกอบธุรกิจมากที่สุด เพราะสามารถเชื่อมต่อทุกสิ่งให้เข้ากันได้และยังมีความเกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีดิจิทัลอื่น ๆ ความคิดเห็นรองลงมา ได้แก่ เทคโนโลยีเครือข่ายและระบบไร้สาย เทคโนโลยีและ
โปรแกรมประยุกต์บนมือถือ (M-Commerce) เทคโนโลยีและโปรแกรมประยุกต์คอมพิวเตอร์บน                    
E-Commerce และเทคโนโลยีที่ใช้โปรแกรมประยุกต์บน Social Medias  

จากผลการศึกษาข้างต้น ทำให้ทราบว่าความต้องการด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม 4.0 ของ แต่ละ
ประเภทธุรกิจ ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ มุมมอง และวิธีการคิดแบบใหม่ของผู้ประกอบการ ที่จะเป็นตัวกำหนด
นวัตกรรมโมเดลทางธ ุรก ิจ  และเมื ่อได ้ทำการว ิเคราะห์กรอบความคิด  Technology Disruption 
Framework (2559) ของ Tony Seba ที่กล่าวว่า การกำหนด Product Innovation ต้องอาศัย Technology 
Convergence หรือการผสมผสานของเทคโนโลยีนวัตกรรม ซึ่งจะเป็นตัวแปรหลักท่ีทำให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือ
บริการใหม่เพื่อแก้ปัญหาของลูกค้าด้วยวิธีสร้างสรรค์ใหม่ ๆ หรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานที่สะดวก
มากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการมีความต้องการเทคโนโลยีนวัตกรรมที่หลากหลายกันไปตามประเภทของ
ธุรกิจของตนเอง ในการเปลี่ยนแปลงการประกอบธุรกิจเพ่ือเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0  
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7.1.3 ความสามารถในการสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนานวัตกรรมยุค 4.0 
เป็นการศึกษาถึงทิศทางความสามารถในการสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนานวัตกรรมยุค 

4.0 จากสถานศึกษา ในการสนับสนุนความต้องการใช้ประโยชน์จากผู้ประกอบการ ตามลักษณะประโยชน์
ใช้งานของผู้ประกอบการ โดยมีผลการศึกษา ดังนี้ 

ความสามารถในการสนับสนุน
ผู้ประกอบการในการพัฒนานวัตกรรม       

ยุค 4.0 

วิทยาลัย 
เทคนิคนนทบุร ี

วิทยาลัยเทคโนโลยี 
สยามบริหารธุรกิจ 

นนทบุรี 

วิทยาลัย
เทคโนโลยี 

วานิชบริหารธุรกิจ 
เพ่ือศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลในการดำเนินธุรกิจ    
เพ่ือสื่อสารภายในของหน่วยงาน    
เพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ    
เพ่ือใช้เป็นระบบการทำงาน    
เพื ่อใช ้โปรแกรมหรือซอฟแวร ์ประย ุกต์  
เฉพาะด้าน 

 
  

เพ่ือใช้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ    
เพ่ือการติดตามและประเมินผลการทำงาน    
เพ่ือลดต้นทุนการทำงาน    
เพ่ือเผยแพร่นโยบาย/แผนการทำงาน    
เพ่ือใช้จัดเก็บข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ    

ผลการศึกษาพบว่า วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี (จุฑานนท์ แสนจำหน่าย, 20 พฤษภาคม 2563) วิทยาลัย
เทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (จิราภรณ์ เขตกุฏี, 12 พฤษภาคม 2563) และวิทยาลัยเทคโนโลยีวา
นิชบริหารธุรกิจ (ทิพวรรณ ดีไพศาลสกุล, 13 พฤษภาคม 2563) มีความสามารถในการสนับสนุน
ผู ้ประกอบการในการพัฒนานวัตกรรมยุค 4.0 ที ่มีความคิดเห็นตรงกันมากที ่ส ุด ได้แก่  เพื ่อใช้เพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้บริการ และเพ่ือลดต้นทุนการทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ
ที่ต้องการเน้น ลดต้นทุนการประกอบธุรกิจเพื่อเพิ่มกำไรควบคู่ไปกับการให้บริหารที่มีประสิทธิภาพเพ่ือ
รักษาฐานลูกค้าให้ยังคงเป็นลูกค้ากับธุรกิจตลอดไป ความคิดเห็นรองลงมาได้แก่ เพื่อใช้เป็นระบบการ
ทำงาน และเพื่อใช้โปรแกรมหรือซอฟแวร์ประยุกต์เฉพาะด้าน อาจขึ้นอยู่กับความสามารถของอาจารย์
ผู้สอนและหลักสูตรการเรียนการสอนของแต่ละสถานศึกษาที่แตกต่างกันไป 

จากผลการศึกษาข้างต้น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในฐานะหน่วยงานผู้ ด ูแล
สถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษา จึงควรมีการกำหนดนโยบายที่เกี ่ยวข้องกับหลักสูตรการเรียนสอนที่
ทันสมัยและรองรับต่อผู้ประกอบการในการพัฒนานวัตกรรมยุค 4.0 ตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติ
อาชีวศึกษา ปี พ.ศ. 2551 ที่ต้องการผลิตและพัฒนาคนผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ให้มีทิศทางไปในทางเดียวกัน และเมื่อได้ทำศึกษาลงลึกถึง
แผน/นโยบายที่เกี่ยวข้องทำให้ทราบว่ามีแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 - 2579 ที่ได้มีการกำหนด
ยุทธศาสตร์ที่รองรับต่อการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา
ประเทศไทย 4.0 และ เพื ่อพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาที ่หลากหลายตามความต้องการในการพัฒนา
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ประเทศ แต่เนื่องจากแผนฉบับนี้เป็นแผนระยะยาว มีระยะเวลาถึง 20 ปี จึงจำเป็นต้องอาศัยระยะเวลาใน
การพัฒนาให้เกิดเป็นรูปธรรมและครอบคลุมสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาทั ้งหมดให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของแผนที่ได้กำหนดไว้ 
 
7.1.4 ความสามารถในการสนับสนุนผู้ประกอบการในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม 4.0 

เป็นการศึกษาถึงทิศทางความสามารถในการสนับสนุนผู ้ประกอบการในด้านเทคโนโลยี       
นวัตกรรม 4.0 จากสถานศึกษา ว่ามีความสามารถในการสนับสนุนเทคโนโลยีนวัตกรรม 4.0 ประเภทใด           
โดยมีผลการศึกษา ดังนี้ 

ความสามารถในการสนับสนุน
ผู้ประกอบการในด้านเทคโนโลยี       

นวัตกรรม 4.0 

วิทยาลัย 
เทคนิคนนทบุร ี

วิทยาลัยเทคโนโลยี 
สยามบริหารธุรกิจ 

นนทบุรี 

วิทยาลัย
เทคโนโลยีวานิช

บริหารธุรกิจ 
Internet of Things (IOT)    
Cloud Computing    
เทคโนโลยีเครือข่ายและระบบไร้สาย    
เทคโนโลยีและโปรแกรมประยุกต์บนมือถือ        
(M-Commerce) 

 
  

เทคโนโลยีและโปรแกรมประยุกต์คอมพิวเตอร์
บน E-Commerce 

 
  

เทคโนโลยีที่ใช้โปรแกรมประยุกต์บน Social 
Medias 

 
  

เทคโนโลยีที่ใช้โปรแกรมประยุกต์แบบเช่าบริการ    
ปัญญาประดิษฐ์ (AI: Artificial Intelligence)    

ผลการศึกษาพบว่า วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี (จุฑานนท์ แสนจำหน่าย, 20 พฤษภาคม 2563) วิทยาลัย
เทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (จิราภรณ์ เขตกุฏี, 12 พฤษภาคม 2563) และวิทยาลัยเทคโนโลยีวา
นิชบริหารธุรกิจ (ทิพวรรณ ดีไพศาลสกุล, 13 พฤษภาคม 2563) มีความสามารถในการสนับสนุน
ผู้ประกอบการในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม 4.0 ที่มีความเห็นตรงมากท่ีสุด ได้แก่ Internet of Things (IOT) 
สอดคล้องกับความต้องการของผู ้ประกอบการที ่ต้องการ Internet of Things (IOT) มากที่สุดเช่นกัน         
ความคิดเห็นรองลงมา ได้แก่ เทคโนโลยีและโปรแกรมประยุกต์บนมือถือ (M-Commerce) เทคโนโลยีและ
โปรแกรมประยุกต์คอมพิวเตอร์บน E-Commerce และเทคโนโลยีที ่ใช้โปรแกรมประยุกต์บน Social 
Medias  

เมื่อวิเคราะห์ถึงความแตกต่างของความสามารถในการสนับสนุนผู้ประกอบการในด้านเทคโนโลยี
นวัตกรรม 4.0 ของสถานศึกษา อาจขึ้นอยู ่กับงบประมาณของแต่ละสถานศึกษาในการนำเทคโนโลยี
นวัตกรรมมาใช้เป็นหลักสูตรในการเรียนการสอน เพราะสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาในเขตจังหวัด
นนทบุรี มีจำนวน 12 แห่ง ที่เป็นสถานศึกษาของเอกชน และจำนวน 1 แห่งที่เป็นสถานศึกษาของรัฐ จึงมีความ
แตกต่าง ในเรื ่องของงบประมาณและหลักสูตรการเรียนการสอนที่แตกต่างกันไป ดังนั ้น สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ งมีหน้าที ่ดูแล ควบคุม ติดตาม และรับผิดชอบ
สถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษา จึงควรให้การสนับสนุนทรัพยากร และควรกำหนดหลักสูตรการเรียนการ
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สอนในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการได้ ตามเจตนารมณ์ที่
ได้มีการกำหนดหลักสูตรแบบทวิภาคี เพื ่อให้สอดคล้องพระราชบัญญัติอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ที ่มี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อเพิ่มผลผลิตและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
ของประเทศให้ได้ระดับมาตรฐานสากล  

เมื ่อได้ทำการศึกษาแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579 ปรากฏว่า สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนา
กำลังคนในด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งการฝึกอบรมวิชาชีพเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ และการฝึกทักษะอาชีพระยะสั้นหรือระยะยาว ได้มียุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพกำลังคน
ด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ โดยมีหนึ ่งใน
วัตถุประสงค์ทั้งหมดคือ เพื่อพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาที่หลากหลายตามความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ จะเห็นได้ว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีการสนับสนุนส่งเสริมโดยการกำหนดเป็น
ยุทธศาสตร์อยู่แล้ว ดังนั้นควรจะนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีนวัตกรรม เพื่อรองรับต่อผู้ประกอบการ โดยการส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกแห่ งมีการจัด
การศึกษาแบบทวิภาคีอย่างจริงจัง กล่าวคือ สถานศึกษามีความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย อาทิเช่น สถาน
ประกอบการ ชุมชน เป็นต้น ในการกำหนดหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ
อย่างแท้จริง 
7.2 ด้านแนวทางพัฒนาและบูรณาการนโยบายนวัตกรรมโครงงานของนักเรียนอาชีวศึกษา 
           การศึกษาด้านแนวทางพัฒนาและบูรณาการนโยบายนวัตกรรมโครงงานของนักเร ียน
อาชีวศึกษา  ประกอบด้วย การกำหนดคุณค่า บทบาทการบูรณาการ วัตถุประสงค์ ช่องทางในการสื่อสา ร 
การสนับสนุนทรัพยากรและแบ่งปันทรัพยากร เงื ่อนไขและข้อจำกัด แผนงานและกิจกรรมหลัก และ
ขั้นตอนกระบวนการ ของผู้ประกอบการและสถานศึกษา โดยมีผลการศึกษา ดังนี้  

แนวทางพัฒนาและ
บูรณาการนโยบาย
นวัตกรรมโครงงาน

ของนักเรียน
อาชีวศึกษา 

ผู้ประกอบการ สถานศึกษา 

1) การกำหนดคุณค่า มองคุณค่าไปที่ประโยชน์ที่จะได้รับของ
ทั้งสองฝ่าย ทั้งผู้ประกอบการที่จะได้รับ
ความน่าเช ื ่อถ ือ และประโยชน ์ของ
สถานศึกษา ที่จะมีการบูรณาการทำงาน
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ 

มองคุณค่าไปที่ประโยชน์ที่จะได้รับของ
นักเรียน ซึ ่งจะได้รับประโยชน์จากการ 
บูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาค
ส่วน และเป็นการพัฒนาและเพ ิ ่มขีด
ความสามารถในการทำโครงงานนวัตกรรม
ในอนาคต 

2) บทบาท 
การบูรณาการ 

เป็นผู้สนับสนุนและส่งเสริมในส่วนที่
เกี่ยวข้องให้เกิดการพัฒนาและบูรณาการ
นโยบายร่วมกัน 

เป็นผู้สำรวจความต้องการและถ่ายทอด
แนวความคิดจากผ ู ้ประกอบการและ
หน่วยงานภาครัฐ ก่อนการทำโครงงาน
นวัตกรรมให้กับนักเรียน  

3) วัตถุประสงค์ เพ ื ่อบ ูรณาการการทำงานระหว ่าง
ผ ู ้ ป ระกอบการ  สถานศ ึ กษา  และ

เพ่ือสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมโครงงานของ
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หน่วยงาน  ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เป็น
ระบบ ในการสร้างโครงงานนวัตกรรม
ของนักเร ียนอาช ีวศ ึกษา  ที ่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจได้ 

นักเรียน และเพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้แสดงศักยภาพ เพ่ือความน่าเชื่อถือใน
เรื่องคุณภาพของสถานศึกษา 

4) การประสานงาน คาดหวังให้หน่วยงานผู ้ม ีส ่วนได ้ เสีย  
หรือหน่วยงานภาครัฐเป็นหน่วยงานหลัก     
ในการประสานความร ่วมมือกับผ ู ้ที่
เกีย่วข้อง  

มีความคาดหวังที ่ตรงกัน คือ การให้
หน่วยงานผู้มีส่วนได้เสีย หรือหน่วยงาน
ภาคร ัฐ เป ็นหน ่วยงานหล ักในการ
ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

5) ช่องทางในการ
สื่อสาร 

มุ่งเน้นไปที่ความสะดวกรวดเร็ว สามารถ
ติดตามสถานะการดำเนินงานได้ เพื่อลด
ระยะเวลา และลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น 

มุ่งหวังให้มีช่องทางในการสื่อสารที่เน้น
ความสะดวก รวดเร็ว มากกว่าความเป็น
ทางการ  

6) การสนับสนุน
ทรัพยากรและแบ่งปัน
ทรัพยากร 

สนับสนุนทรัพยากรในด้านความรู ้ที ่ตน
เชี่ยวชาญ (Knowhow) และงบประมาณ
บางส่วน เพ่ือบูรณาการทำงานร่วมกัน 

สนับสนุนทรัพยากรบุคล ได้แก่ ครูผู้สอน 
และนักเรียน และคาดหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีการสนับสนุนงบประมาณ 

7) เงื่อนไขและ
ข้อจำกัด 

เงื ่อนไขและข้อจำกัดด้านบุคลากร ที่ไม่
สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น และ
ยังมีความเห็นในเรื่องของความรู ้เฉพาะ
ด้านที่แตกต่างกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

เง ื ่อนไขและข ้อจำก ัดด ้านระยะเวลา         
ซ ึ ่งอาจจะมีความไม่สอดคล้องในการ
ทำงานร่วมกัน 

8) แผนงานและ
กิจกรรมหลัก  

แผนงาน 
แสดงความต้องการเพ่ือให้สถานศึกษา 
หรือหน่วยงานผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบถึง
ปัญหา และความต้องการ ที่เหมาะสมกับ
การทำโครงงานนวัตกรรมของนักเรียน
อาชีวศึกษากิจกรรมหลัก 
การได้เข้าร่วมการประชุม/เวทีที่หน่วยงาน
ภาครัฐได้เปิดโอกาสให้เข้าไปแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิดเห็นในการพัฒนาและ
บูรณาการนโยบายด้านนวัตกรรมโครงงาน 
 

แผนงาน 
ผลักดันการบูรณาการนโยบายนวัตกรรม
โครงงานของนักเรียน โดยแสดงศักยภาพ
ของนักเรียนให้ผู้ประกอบการได้เห็นเพ่ือ
สร้างความน่าเชื ่อถือในการบูรณาการ       
การทำงานร่วมกัน 
กิจกรรมหลัก 
การสำรวจความต้องการของ
ผู้ประกอบการ,การจัดการเรียนสอนให้
สอดคล้องและเหมาะสม นำเสนอ
แนวคิดการจัดทำโครงงานนวัตกรรม
เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ประกอบการได้และตรง
กับศักยภาพของนักเรียน 

9) ขั้นตอน
กระบวนการ 

ควรให้ภาครัฐ กำหนดจัดเวทีในการเปิด
โอกาสให้ผู้ประกอบการแสดงความคิดเห็น
และความต้องการ ส่วนสถานศึกษาแสดง
ความสามารถในการสนับสนุน โดยอาศัย
การกำหนดนโยบายหรือวิธีการทำงาน
ร่วมกันให้ชัดเจน 

ควรให้หน่วยงานภาคร ัฐจ ัดเวที/จัด
ประชุมเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม พร้อม
กำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน 
อาจจัดทำเป็นแผน/นโยบายร่วมกัน และ
มีการประเมินผลเพื่อพัฒนาการ บูรณา
การทำงานร่วมกันให้ดียิ่งขึ้น 
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ผลการศึกษาพบว่า ผ ู ้ประกอบการด้านการเกษตร (พนม พึ ่งส ุขแดง, 19 พฤษภาคม 2563) 
ผู้ประกอบการด้านการบริการ (เบญจรงค์ ผ่องโชค, 23 พฤษภาคม 2563) และผู้ประกอบการด้านพาณชิย์ 
(อุกฤษณ์ กิตติยาภรณ์สกุล, 25 พฤษภาคม 2563) มองประโยชน์ของแนวทางพัฒนาและบูรณาการ
นโยบายนวัตกรรมโครงงานของนักเรียนอาชีวศึกษาไปที่ประโยชน์ของทั้งผู้ประกอบการ และสถานศึกษาท่ี
จะได้มีการบูรณาการนโยบายนวัตกรรมโครงงานนักเรียนอาชีวศึกษาที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้ประกอบการ และสถานศึกษาก็ได้ประโยชน์ในการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ         
โดยมีหน่วยงานผู้มีส่วนได้เสียหรือหน่วยงานภาครัฐเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างผู้ประกอบการและ
สถานศึกษา โดยการเปิดเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน รวมถึงกำหนดนโยบายและแนว
ทางการดำเนินงานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้อาศัยช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย ลด
ขั้นตอนกระบวนการที่ไม่จำเป็น และสามารถติดตามสถานะได้ ภายใต้กระบวนการทำงานที่ชัดเจนและเป็น
ระบบ เพื่อผลักดันให้เกิดนวัตกรรมโครงงานของนักเรียนอาชีวศึกษาต่อไปในอนาคต 

ผลการศึกษาพบว่า วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี (จุฑานนท์ แสนจำหน่าย, 20 พฤษภาคม 2563) วิทยาลัย
เทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (จิราภรณ์ เขตกุฏี, 12 พฤษภาคม 2563) และวิทยาลัยเทคโนโลยีวา
นิชบริหารธุรกิจ (ทิพวรรณ ดีไพศาลสกุล, 13 พฤษภาคม 2563) มองประโยชน์ของแนวทางพัฒนาและ
บูรณานโยบายนวัตกรรมโครงงานของนักเรียนอาชีวศึกษาไปที่ประโยชน์ของนักเรียนที่จะได้รับรู้ถึงทิศทาง
ความต้องการของผู้ประกอบการจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานผู้มีส่วนได้เสีย
หรือหน่วยงานภาครัฐเป็นตัวกลางขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมอาจเป็นรูปแบบของนโยบายหรือแนวทางการ
ดำเนินงานที่ชัดเจนและเป็นระบบ และความต้องการรับการสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นจากภาครัฐ เพ่ือให้
สามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น ให้สามารถสร้างแผนงานและกิจกรรมของตนเองเพื่อกำหนดการเรียน การ
สอนที่สอดคล้องกับนโยบายนั้น ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างโครงงานวัตกรรมที่ใช้งานได้จริงในอนาคตต่อไป 

บทบาทของหน่วยงานผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนาและบูรณาการนโยบายนวัตกรรมโครงงานของนักเรียน 
เป็นการศึกษาบทบาทของหน่วยงานผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนาและบูรณาการนโยบายนวัตกรรม

โครงงานของนักเรียนอาชีวศึกษา จำนวน 4 หน่วยงาน มีทั้งหน่วยงานที่มีภารกิจสนับสนุนสถานศึกษา และ
หน่วยงานที่มีภารกิจสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ โดยการค้นคว้าจากเอกสารทางวิ ชาการ 
นโยบาย โครงการต่าง ๆ ซึ่งสามารถวิเคราะห์บทบาทที่มีต่อการพัฒนาและบูรณาการนโยบายนวัตกรรม
โครงงานของนักเรียนอาชีวศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

หน่วยงาน ภารกิจ 
บทบาทการส่งเสริมการพัฒนาและบูรณา

การนโยบายนวัตกรรมโครงงานของนักเรียน 
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนนทบรุ ี

กำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการ
จัดการศึกษา และการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา ทุก
ระดับและทุกประเภทในจังหวัด 

มีโครงการรองรับ เพ่ือสร้างความมีส่วนร่วมและ
สร ้างความเข ้าใจของภาค ีท ุกภาคส ่วนที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาการศึกษา และการเสนอ
แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของจังหวัด
นนทบุรีเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 แต่ยังไม่ได้
เน ้นเร ื ่องนว ัตกรรมโครงงานของนักเร ียน
อาชีวศึกษา 
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สำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
นนทบุรี 

ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล       
จัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรม
ระดับจังหวัด รวมถึงพัฒนาและ
ถ ่ า ย ท อด เ ท ค โ น โ ล ย ี แ ล ะ
นว ัตกรรมด้านอุตสาหกรรม
ให้กับผู้ประกอบการในเขตพ้ืนที่
จังหวัด 

มีโครงการรองรับ ในการบูรณาการทำงาน
ร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการ
พัฒนาขีดความสามารถของผู ้ประกอบการ 
แต่ยังไม่ได้เน้นเรื ่องนวัตกรรมโครงงานของ
นวัตกรรมของนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อรองรับ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 

สำนักงานพาณิชย์ 
จังหวัดนนทบุรี 

จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการ
พาณิชย์ ประสานและส่งเสริม
การดำเนินงานด้านการพาณิชย์ 
เ พ่ื อ ก า ร เ ส ร ิ ม ส ร ้ า ง ขี ด
ความสามารถให้ผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจในเขตพ้ืนที่จังหวัด 

มีแนวทางส่งเสริมการพัฒนาให้ผู้ประกอบการ 
ให้สามารถแข่งขันได้ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า/บริการ รวมทั้ง
ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องกับรูปแบบ
ธุรกิจใหม่ในอนาคตรองรับไทยแลนด์ 4.0 

หอการค้าจังหวัด
นนทบุรี 

เป็นองค์การส่งเสริมธุรกิจและ
การค้า พัฒนาเครือข่าย เพ่ือ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
ให้มั่นคง ยั่งยืน 

มีการบูรณาการประสานความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชน แต่ยังไม่มีนโยบายที่
ชัดเจนในด้านนวัตกรรมโครงงานของนักเรยีน
อาชีวศึกษาเพ่ือรองรับไทยแลนด์ 4.0 

ทั้งนี้เมื่อมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานภาครัฐ ในฐานะผู้
กำหนดนโยบายและเป็นตัวกลางสร้างความร่วมมือ ตามความคาดหวังของผลการศึกษาข้างต้น จำเป็นที่
ต้องมีการจัดการเครือข่ายเพื่อให้การดําเนินกิจกรรมหรือการทํางานร่วมกันประสบผลสําเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อตนเองและผู้อื ่น Robbins and Coulter (2002) โดยจากการทบทวน
วรรณกรรม การจัดการเครือข่ายที่สำคัญที่พระดาวเหนือ บุตรสีทา (2557) ได้เสนอไว้ คือ 1) การร่วมมือ
ก่อนเป็นหุ้นส่วนหรือเครือข่าย กล่าวคือ อาจให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี เป็นหน่วยงานหลักใน
การจัดเวทีเพ่ือเชิญ ผู้ที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ ผู้ประกอบการ สถานศึกษา และหน่วยงานผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสร้างความร่วมมือการพัฒนาและบูรณาการนโยบายการ
สร้างโครงงานนวัตกรรมของนักเรียนอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดนนทบุรี 2) การสร้างความเป็นองค์การ
เครือข่ายและทำให้มั ่นคง  กล่าวคือ อาจมีการสร้างองค์การขึ ้นมาในรูปแบบขององค์การเฉพาะกิจ 
(Adhocracy) ได้แก่ การแต่งตั้งคณะกรรมการโดยการกำหนดผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะได้รับประโยชน์มาร่วมเป็น
เครือข่าย 3) ประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิกขององค์การเครือข่าย กล่าวคือ กำหนดวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายร่วมกัน รวมถึงกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือที่จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ร่วมกันและได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน 4) การรักษาความต่อเนื่องของการเป็นองค์การ กล่าวคือ ต้องมีการ
กำหนดการติดตามและประเมินผลอย่างชัดเจน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการบูรณาการการทำงาน
ร่วมกันอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
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7.3 ต้นแบบโครงงานนวัตกรรม 
          การศึกษาด้านต้นแบบโครงงานนวัตกรรม ประกอบด้วย ชื่อโครงงาน วัตถุประสงค์ แนวคิด 
ขั้นตอนกระบวนการ ลักษณะ องค์ประกอบ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ รวมทั้งตัวอย่างการกำหนด
ต้นแบบโครงงานนวัตกรรมโดยมีผลการศึกษา ดังนี้ 

ต้นแบบโครงงาน
นวัตกรรม 

ผู้ประกอบการ สถานศึกษา 

1) ชื่อโครงงาน ควรกำหนดชื่อโครงงานนวัตกรรมที่
บ่งบอกถึงลักษณะของชื้นงานว่าทำ
อะไร และทำเพ่ือใคร ให้มีลักษณะ
หัวข้อวิจัย แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ระเบียบของสถานศึกษา 

ควรกำหนดชื่อโครงงานนวัตกรรมในลักษณะ
หัวข้อวิจัย ที่จะสื่อให้เข้าใจว่า ทำอะไร         
ทำอย่างไร ทำเพ่ือใคร 

2) วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาโครงงานนวัตกรรมที่
สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ประกอบการ 

1) เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้ประกอบการได้  
2) เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ของนักเรียน 

3) แนวคิด ควรกำหนดแนวคิดจากความ
ต้องการของผู้ประกอบการเพ่ือเป็น
หลักแนวคิดในการพัฒนาโครงงาน
นวัตกรรมนักเรียน 

ควรกำหนดแนวคิดจากผู้ประกอบการเพราะ
จะทำให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้ประกอบการได้ ทั้งนี้ต้องเหมาะสมกับ
ศักยภาพของนักเรียนด้วยเพื่อที่จะได้รับ
ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย 

4) ขั้นตอน
กระบวนการ 

ควรให้เป็นไปตามระเบียบของ
สถานศึกษา  

สรุปได้ดังนี้ 
1) สำรวจความต้องการของผู้ประกอบการ   
เพ่ือนำมาใช้เป็นแนวคิดในการทำโครงงาน
นวัตกรรม 2) สถานศึกษาพิจารณาถึงความ
เป็นไปได้ในสำหรับแนวคิดการทำโครงงาน
นวัตกรรมของนักเรียน  3) ดำเนินการทำ
โครงงานนวัตกรรมร่วมกับผู้ประกอบการทั้ง
ส่วนของชิ้นงานนวัตกรรม และเอกสารรูปเล่ม
ทางวิชาการเพ่ือประกอบเป็นหลักฐานในการ
พิจาณาถึงผลการศึกษา 4) ประเมินผลการทำ
โครงงานนวัตกรรมทั้งจากผู้ประกอบการและ
สถานศึกษา 

5) ลักษณะ ควรมกีารบูรณาการการทำ
นวัตกรรมโครงงานระหว่างสาขา
วิชาชีพ เพ่ือพัฒนานวัตกรรม
โครงงานที่สามารถตอบสนองต่อ
ผู้ประกอบการได้อย่างเต็มรูปแบบ 

มีความเห็นที่แตกต่างกันไป โดยแบ่งเป็น 2 
ลักษณะคือ 1) ควรจะมีการบูรณาระหว่าง
วิชาชีพของนักเรียน 
2) ควรจะให้เป็นไปตามสาขาวิชาชีพที่
นักเรียนศึกษา 
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6) องค์ประกอบ ส่วนใหญ่มองว่าในฐานะ
ผู้ประกอบการต้องการเพียงชิ้นงาน
หรือนวัตกรรม จากการทำโครงงาน
ก็เพียงพอ แต่บางแห่งก็ต้องการ
ทฤษฎีหรือเอกสารทางวิชาการเพื่อ
ยืนยันหรือบ่งบอกถึงความสามารถ
ของนวัตกรรม  

องค์ประกอบของโครงงานนวัตกรรมยังคงรูป
แบบเดิมเหมือนกับการทำโครงงานสมรรถนะ
วิชาชีพก่อนหน้านี้ คือประกอบด้วย 
1) บทนำ 2) เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3) วิธีการดำเนินงาน 4) ผลการดำเนินงาน   
5) สรุปและข้อเสนอแนะ 6) ผลผลิต/ชิ้นงาน/
สิ่งประดิษฐ์ ทั้งนี้ ต้องมีการนำเสนอหรือ
เผยแพร่ผลงานด้วย 

7) ประ โยชน ์ ที่
คาดว่าจะได้รับ 

เพ่ือเป็นต้นแบบหรือนำไปต่อยอด
ให้กับเครือธุรกิจในประเภท
เดียวกันเพ่ือยกระดับขีด
ความสามารถของเครือข่าย
ผู้ประกอบการ 

1) เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานจริง
ในการทำโครงงานนวัตกรรมกับผู้ประกอบการ 
2) เพื่อเป็นแนวทาง/ต้นแบบให้กับนักเรียน 
รุ่นถัดไป 3) เพ่ือเป็นแนวทางในการต่อยอด
ความคิดในการประกอบวิชาชีพของนักเรียน
และผู ้ประกอบการ 4) เพื ่อสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือจากผู้ประกอบการ 

ผลการศึกษาพบว่าผู ้ประกอบการด้านการเกษตร (พนม พึ ่งสุขแดง, 19 พฤษภาคม 2563) และ
ผู้ประกอบการด้านพาณิชย์ (อุกฤษณ์ กิตติยาภรณ์สกุล, 25 พฤษภาคม 2563) มีความคิดเห็นด้านต้นแบบ
โครงงานนวัตกรรมในลักษณะที่นักเรียนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถตอบสนองต่อแนวคิดของ
ผู้ประกอบการเป็นหลัก  โดยให้ความสำคัญไปยังชิ้นงานที่เป็นนวัตกรรมซึ่งถือเป็นองค์ประกอบหลักของ
โครงงานนวัตกรรม มีเพียงผู้ประกอบการด้านการบริการ ผู้ประกอบการด้านการบริการ (เบญจรงค์ ผ่อง
โชค, 23 พฤษภาคม 2563) ที่ต้องการเอกสารทางวิชาการเพื่อเป็นหลักฐานที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของ
ตัวนวัตกรรม แต่ทั้งนี้ผู้ประกอบการทุกประเภทไม่ได้ให้ความสำคัญต่อกระบวนการขั้นตอนมากนัก ให้
เป็นไปตามระเบียบของสถานศึกษา และมคีวามคาดหวังถึงชิ้นงานนวัตกรรมที่มาจากการบูรณาการความรู้
ของแต่ละ สาขาวิชาชีพเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีความคิดเห็นว่าจะได้รับประโยชน์จากการทำ
โครงงานนวัตกรรมคือการนำไปต่อยอดแนวความคิดให้กับเครือธุรกิจประเภทเดียวกัน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแขง่ขันระดับเครือข่ายได้  

ผลการศึกษาพบว่า วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี (จุฑานนท์ แสนจำหน่าย, 20 พฤษภาคม 2563) และ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ (ทิพวรรณ ดีไพศาลสกุล, 13 พฤษภาคม 2563) มีความคิดเห็น ด้าน
ต้นแบบโครงงานนวัตกรรมในลักษณะที่นักเรียนสามารถพัฒนาความรู้  ทักษะและสามารถร่วมแก้ไขหรือ
ตอบสนองความต้องการของผู ้ประกอบการได้ ทั ้งนี ้ยังคงดำเนินการตามขั ้นตอนกระบวนการและมี
องค์ประกอบของโครงงานนวัตกรรมที่เป็นไปตามระเบียบของสถานศึกษาในรูปแบบเดิม และคาดหวังว่าจะ
มีการพัฒนาการทำโครงงานนวัตกรรมที่สามารถบูรณาการความรู้ของแต่ละสาขาวิชาชีพ ยกเว้นวิทยาลัย
เทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (จิราภรณ์ เขตกุฏี, 12 พฤษภาคม 2563)  ที่ยังคงมองว่าควรให้
นักเรียนดำเนินการทำโครงงานนวัตกรรมตามแต่ละสาขาวิชาชีพ เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้ประกอบการ โดยมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าจะได้รับประโยชน์จากการทำ
โครงงานนวัตกรรมคือ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานจริงให้กับนักเรียนและเพื่อสร้างเครือข่าย
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ความร่วมมือเพราะต้องมีการทำงานร่วมกับผู้ประกอบการ อีกท้ังมองว่าเพ่ือเป็นแนวทางในการต่อยอดการ
ประกอบวิชาชีพ และเป็นต้นแบบให้กับนกัเรียนในรุ่นต่อ ๆ ไป  

จากผลการศึกษาข้างต้น ทำให้พบว่าในการกำหนดต้นแบบโครงงานนวัตกรรมของนักเรียน
อาชีวศึกษา ควรมีแนวความคิดมาจากความต้องการของผู ้ประกอบการเป็นหลัก ซึ ่งถือเป็นเรื ่องที่ดี        
เพราะนักเรียนอาจจะยังมีแนวคิดในการพัฒนาโครงงานนวัตกรรมที่ยังไม่ชัดเจนมากพอ ถ้ามีการกำหนด
แนวคิดให้กับนักเรียนจะทำให้การสร้างสรรค์โครงงานนวัตกรรมมีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้จริง 
เพราะเป็นการกำหนดมาจากความต้องการของผู้ประกอบการ (จุฑานนท์ แสนจำหน่าย, สัมภาษณ์, 20 
พฤษภาคม 2563) อีกทั้งในเรื่องของลักษณะของต้นแบบโครงงานนวัตกรรม ส่วนใหญ่มองว่าควรกำหนด      
ในลักษณะของการบูรณาการระหว่างสาขาวิชาชีพเพื่อที่จะสามารถผลิตนวัตกรรมได้อย่างเต็มรูปแบบ               
ทั้งนี้การทำโครงงานนวัตกรรมของนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) 
ไม่ได้คาดหวังถึงโครงงานนวัตกรรมที่เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรม (Product Innovation) แต่มองการทำ
โครงงานนวัตกรรมไปที ่การช่วยแก้ไขปัญหากระบวนการภายในของบริษัท (Process Innovation) 
มากกว่า เพื่อให้เหมาะสมกับศักยภาพและทักษะความรู้ของนักเรียนระดับ ปวช.3 (อุกฤษณ์ กิตติยาภรณ์
สกุล, สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2563) โดยขั้นตอนและกระบวนการทำโครงงานนวัตกรรมยังคงดำเนินใน
รูปแบบเดิม คือให้เป็นไปตามระเบียบของสถานศึกษา สิ่งที่เพิ่มเติมคือการนำแนวคิดจากผู้ประกอบการมา
สร้างสรรค์นวัตกรรมและ การทำงานร่วมกับผู้ประกอบการ  

 ตัวอย่างต้นแบบโครงงานนวัตกรรม 
 การกำหนดต้นแบบโครงงานนวัตกรรม สามารถมองได้เป็น 2 ระดับ คือ  
 1. ระดับมหภาค เป็นการกำหนดต้นแบบโครงงานนวัตกรรมในลักษณะของภาพกว้าง ตามมิติของ
แนวคิด และลักษณะของโครงงานที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการในแต่ละประเภทของธุรกิจ 
     1.1 ต้นแบบด้านการบริการ ตัวอย่างเช่น “การพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบไร้สายเพ่ือ
การสื่อสารภายในสำหรับโรงแรม...” 
     1.2 ต้นแบบด้านการเกษตร ตัวอย่างเช่น “การพัฒนานวัตกรรมสำหรับอุปกรณ์การใส่ปุ๋ย
กล้วยไม้สำหรับบริษัท...” 
     1.3 ต้นแบบด้านเชิงพาณิชย์ ตัวอย่างเช่น “การพัฒนาอุปกรณ์การตรวจวัดกระแสไฟฟ้าภายใน
โรงงานของบริษัท...”  
 2. ระดับจุลภาค เป็นการกำหนดต้นแบบโครงงานนวัตกรรมลักษณะให้ข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับการทำ
โครงงานนวัตกรรม โดยอาศัยวิธีการเขียนโครงการของทางราชการมาประยุกต์ใช้ในส่วนที่เก่ียวข้อง 
ตัวอย่างต้นแบบโครงงานนวัตกรรมระดับจุลภาค ดังนี้ 
     1) ชื่อโครงงาน  
  “การพัฒนานวัตกรรมสำหรับอุปกรณ์การให้ปุ๋ยกล้วยไม้ของบริษัท เค วี ออคิด จำกัด” 
     2) วัตถุประสงค์  
  เพ่ือศึกษานวัตกรรมสำหรับอุปกรณ์การให้ปุ๋ยกล้วยไม้ของบริษัท เค วี ออคิด จำกัด 
     3) แนวคิด 
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บริษัท เค วี ออคิด จำกัด เป็นธุรกิจการเกษตรด้านการส่งออกกล้วยไม้ทั้งในและต่างประเทศ 
ปัจจุบันมีเนื้อที่กว่า 41 ไร่ แต่ยังมีขั ้นตอนกระบวนการใส่ปุ๋ยกล้วยไม้ด้วยแรงงานคนอยู่ ซึ ่งการใส่ ปุ๋ย
กล้วยไม้จำเป็นต้องให้ปุ๋ยทุก 7 วันจนกว่าจะให้ผลผลิต ทำให้ต้องมีการจ้างแรงงานจำนวนไม่น้อย ส่งผลต่อ
ต้นทุนที่เพ่ิมข้ึน และประสิทธิภาพในการให้ปุ๋ยของแรงงานอาจไม่เท่ากัน  

ดังนั้น การทำโครงงานนวัตกรรมในครั้งนี้ จึงต้องการศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับ
อุปกรณ์การให้ปุ๋ยกล้วยไม้ เพื่อสามารถตอบสนองต่อความต้องการของบริษัท เควี ออคิด จำกัด ในเรื่อง
ของต้นทุนการผลิตที่จะสามารถลดลงได้ในอนาคต ส่งผลให้มีกำไรเพิ่มขึ้น  

 
     4) ขั้นตอนกระบวนการ 

กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินการ 

เดือนที ่1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1) สำรวจความต้องการของผู้ประกอบการ 

 

                              

2) นำเสนอแนวคิดต่อผู้ประกอบการ   
 

                            

3) นำเสนอแนวคิดต่อสถานศึกษา     
 

                          

4) ลงมือปฏิบัติทั้งในส่วนของภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ 

      
 

               

5) นำเสนอโครงงานนวัตกรรมต่อ
สถานศึกษา 

                          
 

   

6) รับการตรวจประเมินผลโครงงาน
นวัตกรรมจากผู้ประกอบการ 

                            
 

 

7) รับการตรวจประเมินผลโครงงาน
นวัตกรรมจากสถานศึกษา 

                                

     5) องค์ประกอบ 
  5.1) บทนำ 
  5.2) ทฤษฎี/แนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง 
  5.3) วิธีการดำเนินงาน 
  5.4) ผลการดำเนินงาน 
  5.5) สรุปและข้อเสนอแนะ 
     6) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  6.1 สร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับอุปการณ์การให้ปุ๋ยที่ตรงกับความต้องการของบริษัทฯ  
  6.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับบริษัท เค วี จำกัด 
  6.3 ผู้จัดทำโครงงานนวัตกรรมได้พัฒนาทักษะความรู้ และได้รับประสบการณ์จริงในการ
ทำโครงงานนวัตกรรมร่วมกับบริษัท เค วี จำกัด  
  6.4 เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนานวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการรายอ่ืน 



291 

 
 

 7.4 ด้านต้นแบบโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
           การศึกษาด้านต้นแบบโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ องค์ประกอบหลักสูตรและเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา วิธีการ และประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ รวมถึงตัวอย่างต้นแบบโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีการผลการศึกษา ดังนี้ 

ต้นแบบโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ผู้ประกอบการ สถานศึกษา 

1) หลักการและเหตุผล เพื ่อให้นักเรียนได้รับความรู ้ใน
ส ่วนที ่ เก ี ่ยวข ้อง เพื ่อท ี ่จะได้
พัฒนาโครงงานนวัตกรรมได้อย่าง
มีประส ิทธ ิภาพ ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ประกอบการ
ได้อย่างแท้จริง 

มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า
ควรกำหนดจากความต ้องการของ
ผ ู ้ประกอบการเป ็นหล ัก เพ ื ่อนำไป
วิเคราะห์ว่าต้องพัฒนาทักษะความรู้ใด
เพ่ิมเติมให้กับนักเรียน 

2) วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ที ่ได้
จากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ไปพัฒนานาโครงงานนวัตกรรมที่
ต ร ง ก ั บ ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร ข อ ง
ผู้ประกอบการ 

1) เพ ื ่ อพ ัฒนาท ักษะความร ู ้ ให ้ กับ
นักเรียน 
2) เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้กับครูที่
ปรึกษาโครงงาน 

3) องค์ประกอบ
หลักสูตรและเนื้อหา 

องค์ประกอบหลักสูตรและเนื้อหา 
ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่   
1) ภาคทฤษฎี 2) ภาคปฏิบัติ 

ก ำ ห น ด โ ด ย ย ึ ด ต ั ว นั ก เ ร ี ย น แ ล ะ
ผู ้ประกอบการเป็นหลัก และกำหนด
หล ักส ูตรท ี ่ เป ็นกลางท ี ่จะสามารถ
ประยุกต ์ใช ้ในทุก ๆ ด ้าน  โดยมีทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

4) กลุ่มเป้าหมาย ให้ความสำคัญไปที่นักเรียนที่จะ
เข ้ามาพัฒนานว ัตกรรมให ้กับ
ธุรกิจ 

แบ่งเป็น 2 กลุ่มได้แก่ 1) นักเรียนระดับ
ปวช. 3 ทุกคนที่ต้องได้รับการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการตามสาชาวิชาชีพ 2) ครูที่
ปรึกษาในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

5) ระยะเวลา มีความคิดเห็นที่หลากหลาย ทั้ง
กำหนดเป็นตัวเลขของระยะเวลา
เพื ่อให้เกิดความเชี ่ยวชาญและ
ขึ ้นอย ู ่ก ับความเหมาะสมของ
เนื้อหา  

มีความคิดเห็นที ่แตกต่างกันกล่าวคือ         
ควรกำหนดจากความเข้มข้นของเนื้อหา
เพื่อกำหนดระยะเวลาให้เหมาะสม และ
กำหนดเป ็นต ั ว เลขของระยะเวลา 
กล่าวคือประมาณ 3 วัน  

6) วิธีการ ภาคร ัฐควรจะเป ็นผ ู ้ กำหนด
แ น ว ท า ง  แ ล ะ ใ น ฐ า น ะ
ผ ู ้ประกอบการก ็จะให ้ความรู้  
(Knowhow) ในส่วนของตน ทั้งนี้
ให ้ ม ี การฝ ึกอบรม ณ สถาน

สามารถสร ุปได ้ด ังนี้  1) สำรวจความ
ต ้องการของน ักเร ียน  2) หน่วยงาน
ภาครัฐเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติให้กับนักเรียน ในด้าน
ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง อาจจัด
ในรูปแบบออนไลน์ และให้มีภาคปฏิบัติ
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ประกอบการ เพื ่อที ่จะได ้เห็น
กระบวนการที่ชัดเจน  

ซึ่งอาจจะอบรมจากสถานประกอบการ 
3) มีการประเมินผลการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

7) ประโยชน์ที่คาดว่า จะ
ได้รับ 

เน้นไปที่การนำความรู ้ที ่ได้จาก           
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ไป
พัฒนานวัตกรรมที่จะตอบสนองต่อ
ผู้ประกอบการได้อย่างแท้จริง 

นักเรียนได้รับความรู้เพ่ือนำไปต่อยอดใน
การทำโครงงานนวัตกรรมที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู ้ประกอบการ
อย่างแท้จริง 

ผลการศึกษาพบว่า  ผู ้ประกอบการด้านการเกษตร (พนม พึ ่งส ุขแดง, 19 พฤษภาคม 2563) 
ผู้ประกอบการด้านการบริการ (เบญจรงค์ ผ่องโชค, 23 พฤษภาคม 2563) และผู้ประกอบการด้านพาณชิย์ 
(อุกฤษณ์ กิตติยาภรณ์สกุล, 25 พฤษภาคม 2563) มีความคิดเห็นในด้านต้นแบบโครงการฝึกอบรม            
เชิงปฏิบัติการว่าเป็นการพัฒนาทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ          
ไปประยุกต์การทำโครงงานนวัตกรรมที่จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการได้อย่าง
แท้จริง โดยหลักสูตรและเนื้อหาของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการควรกำหนดให้ครอบคลุมทั้งภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบัติเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการทำโครงงาน ซึ่งมีหลักแนวคิดมาจากผู้ประกอบการประกอบ
กับความสนใจของนักเรียน ทั้งนี้วิธีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ประกอบการมีข้อเสนอ แนะว่าควรให้
ภาครัฐกำหนดวิธีการรวมถึงหลักสูตรแบบบูรณาการร่วมกับสถานศึกษาและผู้ประกอบการ และหน้าที่ของ
ผู้ประกอบการคือการให้ความรู้ที ่เกี ่ยวข้องกับธุรกิจตน (Knowhow) และภาครัฐควรให้การสนับสนุน
ทรัพยากร อาทิเช่น งบประมาณ วิทยากร เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น ทั้งนี้มุ่งหวังประโยชน์จากการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการคือการที่นักเรียนที่ได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจะนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดแนวคิดและ
พัฒนาโครงงานนวัตกรรมต่อไป 

ผลการศึกษาพบว่า วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี (จุฑานนท์ แสนจำหน่าย, 20 พฤษภาคม 2563) วิทยาลัย
เทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (จิราภรณ์ เขตกุฏี, 12 พฤษภาคม 2563) และวิทยาลัยเทคโนโลยีวา
นิชบริหารธุรกิจ (ทิพวรรณ ดีไพศาลสกุล, 13 พฤษภาคม 2563)  มีความคิดเห็นในด้านต้นแบบโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการไปในทิศทางเดียวกับผู ้ประกอบการ ว่าควรกำหนดจากความต้องการของ
ผู ้ประกอบการเป็นหลัก เพื ่อนำไปวิเคราะห์ว ่าต้องพัฒนาทักษะความรู ้ใดเพิ ่มเติมให้กับนักเร ียน                 
แต่มีกลุ่มเป้าหมายแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่นักเรียนระดับ ปวช.3 และครูที่ปรึกษาโครงงาน เพื่อที่เป็นการ
พัฒนาทักษะความรู้ที่จำเป็นให้กับนักเรียน และครูที่ปรึกษาโครงงานให้มีความเข้าใจไปทิศทางเดียวกัน                
ซึ่งองค์ประกอบหลักสูตรที่สถานศึกษาให้คาดหวังคือกำหนดมาจากความสนใจของนักเรียนประกอบกับ         
ความต้องการของผู้ประกอบการ และควรมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใน
ลักษณะ Workshop เพื ่อให้เห็นภาพที ่ช ัดเจนมากขึ ้น ซึ ่งจะเป็นผลดีในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการได้อย่างแท้จริง ในเรื่องของวิธีการสถานศึกษามีความเห็นที่
สอดคล้องกับผู้ประกอบการที่ว่า ควรให้ภาครัฐเป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดแนวทางการดำเนินการ
กล่าวคือเป็นผู้สำรวจความต้องการจากสถานศึกษา สนับสนุนทรัพยากร และกำหนดจัดโครงการ/กิจกรรม 
ทั้งนี้มุ ่งหวังประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือการนำความรู้ที ่ได้จากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการไปพัฒนา
สร้างสรรค์โครงงานนวัตกรรมต่อไป 



293 

 
 

จากผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ทำให้ผู ้ศึกษาพบว่าต้นแบบโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัต ิการ            
ในทัศนคติของผู้ประกอบการและสถานศึกษามีความแตกต่างกันไปตามบริบท แต่ก็มีความสอดคล้องกัน
บางส่วน ที่มองว่าการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นการเพ่ิมทักษะความรู้ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือที่จะ
มีส่วนในการสร้างสรรค์โครงงานนวัตกรรมที่มีแนวคิดมาจากความต้องการของผู้ประกอบการเป็นหลัก             
โดยมองว่าภาครัฐหรือหน่วยงานที่มีส่วนได้เสียควรเข้ามามีบทบาทในฐานะผู้วางนโยบาย/แนวทาง ให้เป็น
ระบบ และเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในกรณีนี ้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะ
หน่วยงาน ที่กำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุก
ระดับและทุกประเภทในจังหวัด รวมถึงประเภทอาชีวศึกษา ควรเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการ
กำหนดต้นแบบโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระหว่างสถานศึกษาและผู้ประกอบการ ถึงแนวทางและ
องค์ประกอบต่าง ๆ  ให้เป็นระบบและเป็นรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมถึงสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ที่
จำเป็น เพื่อประโยชน์ในการสร้างสรรค์โครงงานนวัตกรรมของนักเรียนอาชีวศึกษาที่จะสามารถช่วยแก้ไข
ปัญหาการทำงาน/ความต้องการของผู้ประกอบการได้ในอนาคตต่อไป (พนม พึ่งสุขแดง, สัมภาษณ์, 19 
พฤษภาคม 2563) 

 ตัวอย่าง ต้นแบบโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 การกำหนดต้นแบบโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการทำโครงงานนวัตกรรมของนักเรียน
อาชีวศึกษา เป็นการให้รายละเอียดต่าง ๆ ของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีแนวคิดมาจากผู้ให้ข้อมูล
สำคัญ โดยอาศัยการเขียนโครงการของทางราชการมาประยุกต์ใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 1) หลักการและเหตุผล 

การพัฒนานวัตกรรมสำหรับอุปกรณ์การให้ปุ๋ยกล้วยไม้ของบริษัท เค วี ออคิด จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจ
ด้านการเกษตร ทำให้นักเรียนอาจมีความรู้ทักษะในด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอ อีกทั้งเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องอาจต้องมีการดัดแปลงให้เหมาะสมกับความต้องการของบริษัท เค วี ออคิด จำกัด  จึงมีความ
จำเป็นที่จะเพิ่มความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับอุปกรณ์การให้ปุ๋ยกล้วยไม้
ของบริษัท เค วี ออคิด จำกัด  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในฐานะหน่วยงานกำหนดยุทธศาสตร์/แนวทางการจัดการศึกษา เพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในจังหวัด มีความเห็นว่าเพ่ือเป็นการสนับสนุนการทำโครงงานนวัตกรรม
ของนักเรียนอาชีวศึกษา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการ ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ที่ให้ความสำคัญในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยการจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพนั้น ถือเป็นกระบวนการผลิตและพัฒนากำลังคนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตในระดับฝีมือระดับเทคนิค 
และระดับเทคโนโลยี ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 2) วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมการทำโครงงานนวัตกรรมของนักเรียนอาชีวศึกษาในจังหวัดที่ตรง
กับความต้องการของผู้ประกอบการ 
  2.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์   
 3) องค์ประกอบหลักสูตรและเนื้อหา 
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  3.1) เนื้อหาเก่ียวกับกล้วยไม้ โดยเชิญวิทยากรจาก บริษัท เค วี ออคิด จำกัด 
  3.2) เนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิเช่น Internet of Things (IoT), เทคโนโลยี
เครือข่ายและระบบไร้สาย, ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เป็นต้น โดยเชิญวิทยากรจาก 
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ    
 4) กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 และผู้ที่เก่ียวข้อง 
 5) ระยะเวลา รวมจำนวนระยะเวลา 3 วัน แบ่งเป็นภาคทฤษฎี 1 วัน และภาคปฏิบัติ 2 วัน 
 6) วิธีการ 
  6.1) สำรวจความต้องการของสถานศึกษา 6.2) นำเสนอและขออนุมัติโครงการ 
  6.3) เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  6.4) เชิญกลุ่มเป้าหมาย 
  6.5) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  6.6) ประเมินผล 
 7) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถนำความรู้ไปพัฒนาแนวคิดในการสร้าง
โครงงานนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการได ้
 
8. สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาเรื่องการสร้างนวัตกรรมโครงงานของนักเรียนอาชีวศึกษา เพื่อรองรับความต้องการของ
ผู้ประกอบการยุค 4.0 ในเขตจังหวัดนนทบุรี พบว่า 1) ความต้องการใช้ประโยชน์โครงงานนวัตกรรมของ
ผู้ประกอบการที่พบมากที่สุดคือ เพื่อใช้ลดต้นทุนการทำงาน สอดคล้องกับผลการศึกษาด้านความสามารถ
ของสถานศึกษาในการสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนานวัตกรรมยุค 4.0 ที่รองรับการลดต้นทุนการ
ทำงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของผู้ประกอบการ และในส่วนของความต้องการด้านเทคโนโลยี
นวัตกรรม 4.0 ของผู้ประกอบการที่พบมากที่สุดคือ Internet of Things (IoT) สำหรับผลการศึกษาด้าน
ความสามารถ ในการสนับสนุนผู้ประกอบการในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม 4.0 ของสถานศึกษาที่พบมาก
ที่สุดคือ Internet of Things (IoT) 2) ด้านแนวทางพัฒนาและบูรณาการนโยบายนวัตกรรมโครงงานของ
นักเรียนอาชีวศึกษา พบว่าผู้ประกอบการและสถานศึกษา มีความคิดเห็นในการมองคุณค่าที่แตกต่างกัน
ตามบริบท แต่มีความคาดหวังให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลสอดคล้องกัน 
สำหรับหน่วยงานผู้มีส่วนได้เสียจำนวน 4 แห่ง ได้แก่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี, สำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี, หอการค้าจังหวัดนนทบุรี พบว่าทุก
หน่วยงานมีแผนที่กว้าง ยังไม่มีโครงการรองรับที่เป็นรูปธรรม ขาดการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นเอกภาพ 
และไม่เกี ่ยวข้องกับการบูรณาการนโยบายนวัตกรรมโครงงานของนักเรียนอาชีวศึกษาแต่อย่างใด 3) 
ต้นแบบโครงงานนวัตกรรม พบว่าผู้ประกอบการและสถานศึกษา ให้ความสำคัญไปที่แนวคิดจากความ
ต้องการของผู้ประกอบการเป็นหลัก และคาดหวังให้มีการบูรณาการการทำงานโครงงานนวัตกรรมในแต่ละ
สาขาวิชาชีพ 4) ต้นแบบโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พบว่าผู้ประกอบการและสถานศึกษามีความ
คิดเห็นที่ไปในทิศทางเดียวกัน คือเป็นการกำหนดขึ้น  เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องให้กับนักเรียน 
และคาดหวังให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุนทรัพยากรที่เก่ียวข้อง 
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9. ข้อเสนอแนะ 
 การจัดทำข้อเสนอแนะจากการวิจัยประกอบด้วย 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ด้านแนวทางพัฒนาและ
บูรณาการนโยบายนวัตกรรมโครงงานของนักเรียน 2) ด้านต้นแบบโครงงานนวัตกรรม และ 3) ด้านต้นแบบ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ 

1) ข้อเสนอแนะด้านแนวทางพัฒนาและบูรณาการนโยบายนวัตกรรมโครงงานของนักเรียน            
มองประเด็นไปที่ความมุ่งหวังของภาคเอกชนและสถานศึกษา คือให้หน่วยงานภาครัฐผู้มี ส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้องเป็นหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วน และร่วมกันกำหนดนโยบาย/
แนวทางที่ชัดเจนเป็นระบบ อาจใช้หลักแนวคิด Supply Chain management มาบริหารให้เกิดคุณค่า
และประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง (อุกฤษณ์ กิตติยาภรณ์สกุล, สัมภาษณ์ , 25 พฤษภาคม 2563) เพ่ือ
ใช้เป็นหลักในการผลักดันให้เกิดการสร้างโครงงานนวัตกรรมของนักเรียนอาชีวศึกษาที ่จะสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการยุค 4.0 ได้อย่างแท้จริง และเพื่อประโยชน์ในการเพิ่มขีด
ความสามารถของสมาชิกในกลุ่มประเภทธุรกิจเดียวกันของผู้ประกอบการได้ในอนาคต 

บทบาทที ่สำคัญของภาครัฐในฐานะผู ้กำหนดนโยบายจึงต้ องเป็นตัวหลักในการประสาน          
ความร่วมมือจากผู้ประกอบการ และสถานศึกษา ในที่นี้อาจให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรีเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดเวทีเพื่อให้ผู้ประกอบการและสถานศึกษา รวมถึงหน่วยงานผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ที่
จะเข้ามาร่วมสนับสนุนหรือร่วมบูรณาการ อันได้แก่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี สำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี และหอการค้าจังหวัดนนทบุรี ได้มาพบกันเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมถึง
ทรัพยากรต่าง ๆ ของแต่ละฝ่าย และรวมกำหนดนโยบายและแนวทางร่วมกัน ซึ่งอาจจะดำเนินการใน
รูปแบบขององค์การเฉพาะกิจ (Adhocracy) อันได้แก่ การแต่งตั ้งคณะกรรมการโดยการกำหนดผู ้ที่
เกี่ยวข้องที่จะได้รับประโยชน์มาร่วมเป็นเครือข่าย 

บทบาทของผู้ประกอบการ ในฐานะผู้ได้รับประโยชน์จากการบูรณาการ ควรจะมีการแสดงความ
ต้องการ/ปัญหา ในระดับที่การทำโครงงานของนักเรียนอาชีวศึกษาสามารถตอบสนองหรือแก้ ไขปัญหาได้
อาจมีการแบ่งปันทรัพยากรบางส่วน ในการร่วมกำหนดแนวทางด้านนโยบายจนนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด 

บทบาทของสถานศึกษา ในฐานะตัวกลางระหว่างนักเรียนและผู้ประกอบการ จึงควรมีการแสดง
ศักยภาพของนักเรียนในสังกัด และเป็นผู้ร่วมกำหนดแนวทางด้านนโยบาย อันนำไปสู่การปรับเปลี่ยนวิธีการ
เรียนการสอนจนกระทั่งเนื้อหาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการในพ้ืนที่ เพ่ือที่จะได้
สามารถตอบสนองต่อผู้ประกอบการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และนำไปสู่ความร่วมมือในการมีงานรองรับ
หลังจากเรียนจบในอนาคต 

บทบาทของหน่วยงานผู้มีส่วนได้เสีย ในฐานะหน่วยงานสนับสนุน ควรจะร่วมแสดงความคิดเห็นใน
แง่มุมบทบาทของตนเอง และร่วมแบ่งปันทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือและผลักดันให้เกิดนโยบายร่วมกันอย่าง
เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ควรจะมีการทำ MOU กับผู้ประกอบการ สถานศึกษา หรือระหว่างหน่วยงานผู้มีส่วนได้
เสียร่วมกัน อันจะนำไปสู่การปรับนโยบาย หรือกำหนดโครงการรองรับ เพื่อให้เกิดการบูรณาการที่เป็น
เอกภาพร่วมกันในที่สุด 
 2) ข้อเสนอแนะด้านต้นแบบโครงงานนวัตกรรม ผู้ประกอบการและสถานศึกษา มีความมุ่งหวังไป
ในทิศทางเดียวกันกล่าวคือ การกำหนดต้นแบบโครงงานนวัตกรรมของนักเรียนอาชีวศึกษา ต้องอาศัย
แนวคิดที่มาจากผู้ประกอบการเป็นหลัก เพราะผู้เรียนอาจจะยังมีปัญหาด้านแนวคิดในการสร้างสรรค์หรือ
พัฒนาโครงงานนวัตกรรม (จุฑานนท์ แสนจำหน่าย, สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2563) จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่
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ต้องอาศัยแนวคิดจากผู้ประกอบการเพื่อการสร้างสรรค์โครงงานนวัตกรรม ทั้งนี้ผู้ประกอบการจะต้อง
สื่อสารความต้องการของตนเองให้ชัดเจนและสถานศึกษาต้องนำเสนอศักยภาพของนักเรียนให้ผู้ประกอบการ
ได้ เพื่อที่จะสามารถกำหนดรายละเอียดต้นแบบโครงงานนวัตกรรมได้ตรงตามกับความต้องของผู้ประกอบการ
และตรงกับศักยภาพของนักเรียน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายได้อย่างแท้จริง 
และในอนาคต อาจมีการบูรณาการการทำโครงงานนวัตกรรมระหว่างสาขาวิชาชีพเพื่อสามารถตอบสนอง
ผู้ประกอบการได้อย่างเต็มรูปแบบ 

3) ข้อเสนอแนะด้านต้นแบบโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ มองประเด็นไปที่การให้ภาครัฐเข้ามา
สนับสนุนงบประมาณ และเทคโนโลยีนวัตกรรมให้กับนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อให้นักเรียนอาชีวศึกษาได้
สามารถลงมือปฏิบัติได้จริง นำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดในการสร้างโครงงานนวัตกรรมต่อไป (ทิพวรรณ         
ดีไพศาลสกุล, สัมภาษณ์, 13 พฤษภาคม 2563) ทางด้านผู้ประกอบการพร้อมให้การสนับสนุนความรู้ความ
เชี่ยวชาญ (Knowhow) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตนเพื่อที่จะให้ความรู้ที ่เกี ่ยวข้องในการสร้างโครงงาน
นวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการ ส่วนสถานศึกษามีความคาดหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐเข้ามาเป็นผู้กำหนดหลักสูตรในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักเรียนอาชีวศึกษา ดังนั้น การ
กำหนดต้นแบบโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาจจะต้องอาศัยบทบาทในการกำหนดนโยบายของ
หน่วยงานภาครัฐเป็นหน่วยงานหลักในการประสานผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ประกอบการ และสถานศึกษาร่วมกัน
บูรณาการกำหนดหลักสูตรเนื้อหา และวิธีการ ที่จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
อาชีวศึกษาเพ่ือที่จะสร้างโครงงานนวัตกรรมต่อไป 
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ตัวแบบความสำเร็จและความล้มเหลวของ Startup ไทย 
The Model of Success and Failure of Thai Startup 

กมลวรรณ โสไกร* 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาเรื่องตัวแบบความสำเร็จและความล้มเหลวของ Startup ไทยเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดย

การเก ็บข ้อม ูลจากผ ู ้ประกอบการธ ุรก ิจจำนวน 3 แห ่ง ได ้แก ่ผ ู ้ประกอบการด ้านประก ันภัย  
ด้านก่อสร้าง และด้านอสังหริมทรัพย์ และสำรวจเอกสารของหน่วยงานราชการจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงอุตสหกรรม และศึกษาเอกสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันการเงินที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารออมสิน และ ตุ๊กๆ 500 เป็นต้น 

ผลการศึกษาพบว่า ตัวแบบของความสำเร็จและความล้มเหลวของผู้ประกอบการ หน่วยงานของ
ภาครัฐ และสถาบันการเงิน มีตัวแบบที่แตกต่างและหลากหลายใน 12 ประเด็นหลัก คือ 1) การวิเคราะห์
สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมตัวแบบความสำเร็จคือการทำวิจัยก่อนเสมอ ตัวแบบความ
ล้มเหลวคือกขาดการวางแผนการเงิน 2) การจัดการเครือข่ายและพันธมิตรตัวแบบความสำเร็จคือให้
ความสำคัญกับพันธมิตร ตัวแบบความล้มเหลวคือเพิกเฉยพันธมิตรและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 3) 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผนงานและโครงการตัวแบบความสำเร็จคือ การสร้างวิธีการที่ดีไปสู่
เป้าหมาย มีวิสัยทัศน์ชัดเจน ตัวแบบความล้มเหลวคือ เป้าหมายขององค์การที่ซ้ำซ้อน 4) การจัดการโครงสร้าง
องค์การ 5) โครงสร้างทีมงาน / บุคลากรตัวแบบความสำเร็จคือ ความพร้อมต่อการปรับเปลี่ยนองคากร ก้าว
ทันเทคโนโลยี ตัวแบบความล้มเหลวคือความล้าหลังของระบบ 6) โครงสร้างระบบงานตัวแบบความสำเร็จคือ
ทีมงานที่คล่องตัว ตัวแบบความล้มเหลวคือ เลือกคนที่ขัดแย้งวัฒนธรรมองค์การ 7) โครงสร้างระบบการ
จัดการสินค้าและบริการตัวแบบความสำเร็จคือเรียนรู้จากประสบการณ์ สร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ ตัว
แบบความล้มเหลวคือยึดความสำเร็จ เลียนแบบบริษัทยักษ์ใหญ่ 8) การบริหารแหล่งเงินทุนและบริหารเงินตัว
แบบสำเร็จคือเข้าในในการบริหารเงินทุน ตัวแบบความล้มเหลวคือผู้ประการที่ถอดใจ 9) การจัดการและการ
อำนวยการตัวแบบความสำเร็จคือสร้างจุดแข็งเพื่อการแข่งขัน ตัวแบบความล้มเหลวคือไม่มีแผนรองรับความ
เสี่ยง 10) การจัดการห่วงโซ่อุปทานตัวแบบความสำเร็จคือเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ตัวแบบความล้มเหลวคือ
กลุ่มเป้าหมายใหญ่เกินไป 11) การติดตามและการควบคุมงานตัวแบบความสำเร็จคือสินค้าที่ติดตลาด ตัวแบบ
ความล้มเหลวคือต้นทุนสินค้าที่สูงและ 12) การประเมินผลการดำเนินงานตัวแบบความสำเร็จคือมีแผนกลยุทธ์ 
ตัวแบบความล้มเหลวคือไม่สามารถใช้แผนงานนั้นได้จริง 

คำสำคัญ ตัวแบบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ตัวแบบธุรกิจที่ล้มเหลว สตาร์ทอัพ 

 
 
 
 
 

 
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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Abstract 
A Study of Models of Success and Failure for Startups Thailand is a qualitative study. 

By collecting data from three business operators, namely the insurance operator. 
Construction and real estate And survey documents from 3 government agencies, including 
the Ministry of Commerce Ministry of Industry And study the documents of the Stock 
Exchange of Thailand Related financial institutions are Kasikorn Bank, Government Savings 
Bank and Tuk Tuk 5 0 0 .  The study found that the model of success and failure of 
entrepreneurs. Government agencies And financial institutions There are different and 
varied models in 1 2  main areas: 1 )  Analysis of the situation and the change in the 
environment. The success model is always research first. The model of failure is a lack of 
financial planning. 2) Network and alliance management The model of success is the focus 
of the partner. Failure models are: ignore alliances and technology changes. 3 )  Vision / 
Mission / Policy / Strategy / Plans and Projects. Creating a good approach to your goals 
Have a clear vision The failure models are Redundant organizational goals 4) Organizational 
structure management 5 )  Team / Personnel Structure The success model is Readiness for 
organization change Keep pace with technology The failure model is the system lag. 6) The 
work system structure The success model is the agile workforce. The failure models are 
Choose people that contradict organizational culture 7 )  structure, product and service 
management system, a model for success is learning from experience. Differentiate your 
product The failure model is based on success. Imitate the big companies. 8 )  Managing 
funding sources and managing money successfully is a part of capital management. The 
failure model is the one who gives it away. 9) Management and director The success model 
is to build a competitive strength. The model of failure is that there is no risk management 
plan. 10 )  Supply chain management The model of success is to understand the target 
audience. Failure models are too large for the target audience. 11) Work tracking and control 
The success model is a popular product. Failure models are high product costs and 12 ) 
Evaluation of performance. The success model is a strategic plan. The model of failure is 
the inability to use that plan. 

Keyword Model Success, Model Failure, Thai Startups 
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1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
ปรากฏการ์ณไทยแลนด์ 4.0 เป็นทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของภาคธุรกิจ โดยฉีก

กฏของการดำเนินธุรกิจแบบดั้งเดิมไปสู่ยุคของเศรษฐกิจดิจิตตอลอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งต้องอาศัยเทคโนโลยี 
นวัตกรรม แอพพลิเคชั่น Internet of Things. ล้วนแล้วแต่เป็นคำที่ทำให้เกิด “ธุรกิจแนวใหม่” หรือ ที่เรา
คุ ้นเคยกับคำว่า  “startup”  “A startup is a temporary organization designed to search for a 
repeatable and scalable business model”. Steve Blank (องค์การชั่วคราวที่ทำธุรกิจให้ก้าวกระโดด 
ด้วยการทำซ้ำได้ และปรับขนาดได้) สอดคล้องกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ที่นิยามความหมายของ 
‘สตาร์ทอัพ’ คือ ‘กิจการที่เริ่มต้นธุรกิจจากจุดเล็กๆ สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด มีการ
นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เป็นหัวใจหลักในการสร้างธุรกิจ มักเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นจากแน วคิดการ
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันหรือเห็นโอกาสทางธุรกิจที่ยังไม่มีใครเคยคิดหรือทำก่อน ทั้งนี้ สถิติของสำนักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ระบุว่าไทยมี บริษัทสตาร์ทอัพจำนวนกว่า 1,700 ราย แต่ที่ประสบความสำเร็จมี
เพียง 10% เท่านั้น ส่วนอีก 90% ยังคงลุ่มๆ ดอนๆหรือล้มเหลวไป ขณะที่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ
ด้วย Digital Economy ( DE ) มีสัดส่วนเพียง 2.7% ของจีดีพีประเทศ (สถิติสำนักงานนวัตกรรมแหง่ชาติ, 
2559)  

จากรายงานการว ิ จ ั ย ในห ั ว ข ้ อ  “ E - economy SEA 2018: Southeast Asia’s Internet 
Economy Reaches an Inflection Point” โดยความร่วมมือระหว่าง Google กับ Temasek พบว่า 
เศรษฐกิจดิจิทัลของไทยจะเติบโตขึ้นเป็น 4.3 หมื่นล้านดอลลาร์ หรือ ประมาณ 1.4 ล้านล้านบาท ในปี 
2568 โดยกลุ่มที่มีการเติบโตสูงสุด คือ ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ที่ปัจจุบัน มีมูลค่าทางการตลาดประมาณ 2.1แสน
ล้านบาท รองลงมา คือ สื่อออนไลน์ (โฆษณา เกม บริการติดตามเพลงและวิดีโอ) ที ่ปัจจุบันมีมูลค่า
การตลาดอยู่ที่ 7.75 หมื่นล้านบาท มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี และคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 2.2ล้านบาท 
ในปี 2568 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาโครงการ Global Entrepreneurships Monitor (GEM) โครงการ
การศึกษาระดับสังคมความเป็นผู้ประการ พบตัวเลขที่น่าสนใจว่าประชาชนไทยถึงร้อยล่ะ 71 เปอร์เซ็นต์ 
มองว่า การก่อตั้งธุรกิจใหม่ในลักษณะ Startup หรือ SMEs เป็นทางเลือกในการประกอบการอาชีพที่ใฝ่ฝัน
และปรารถนา และกว่าร้อยล่ะ 70 เปอร์เซ็นต์ ของคนไทยมองว่า คนที่ประสบความสำเร็จในการก่อตั้ง
ธุรกิจใหม่จะได้รับการยอมรับจากคนทั่วไปและมีสถานะทางสังคมสูง ซึ่งถือเป็นเครื่องตอกย้ำกระแสการ
อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ เป็นผู้ประกอบการมากขึ้นของคนยุคนี้ 

ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จึงอยากถอดรหัสปัจจัยที่จะสามารถส่งเสริมให้ธุรกิจ startup  นั่นเติบโต
อย่างยั่งยืนได้ในยุคเศรษฐกิจดิจิตอลดังกล่าว โดยการศึกษาสิ่งแวดล้อมที่ดีที่เอ้ือต่อการพัฒนาธุรกิจสตาร์ท
อัพในระยะยาว ที่จะส่งผลทำให้เกิดการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพ ให้สามารถแข่งขันได้ภายใต้ระบบเศรษฐกิจ
ดิจิตอลที่เกิดขึ้นอยู่ในยุคปัจจุบัน 
 
2. วัตถุประสงค์การศึกษา 

1) เพ่ือศึกษาโครงสร้างธุรกิจ startup  
2) เพ่ือศึกษาการจัดการบริบทภายนอกองค์การของ startup 
3) เพ่ือศึกษาการจัดการภายในองค์การของ Startup 
4) เพ่ือศึกษาตัวแบบความสำเร็จและความล้มเหลวของธุรกิจ startup ไทย 
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3. ขอบเขตการศึกษา  
การศึกษาเรื่องตัวแบบความสำเร็จและความล้มเหลวของธุรกิจ Startup ไทย ได้กำหนดของเนื้อหา

ไว้ 3 ด้าน ประกอบด้วย1) ผู้ประกอบการ Startup ตัวแปรที่เกี ่ยวข้องได้แก่ ประเภทธุรกิจ แหล่งจด
ทะเบียน ขนาดเงินทุนจดทะเบียน รายได้หรือกำไรในการประกอบการจำนวนบุคลากร อายุของการ
ดำเนินการ 2)การจัดการบริบทภายนอกองค์การ ตัวแปรที่มีความเกี่ยวข้องได้แก่ การวิเคราะห์สถานการณ์
และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม วิสัยทัศน์กิจการ พันธะกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการ 
และ การจัดการเครือข่ายและพันธมิตร และ 3)การจัดการภายในองค์การ ตัวแปรที่มีความเกี่ยวข้องได้แก่  
การจัดการโครงสร้างองค์การ โครงสร้างทีมงาน/บุคลากร โครงสร้างระบบงาน โครงสร้างระบบการจัดการ
สินค้าและบริการ การบริหารแหล่งเงินทุนและบริหารเงิน แบบอย่างการจัดการและการอำนวยการ การ
จัดการห่วงโซ่อุปทาน การติดตามและการควบคุมงาน การประเมินผลและการดำเนินงาน 
 
4. วิธีการศึกษา 

การศึกษาเรื่องตัวแบบความสำเร็จและความล้มเหลวของธุรกิจ Startup ไทย ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยอาศัยแหล่งข้อมูลทั้ง 2 แห่ง ได้แก่1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary 
Data) จากประชากรกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจ Startup จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 
ผู้ประกอบการด้านประกันภัย ด้านก่อสร้าง และด้านอสังหริมทรัพย์ ทั้งนี้ ประชากรและผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ผู้
ศึกษาเลือกใช้หลักการกำหนดโดยไม่อาศัยความน่าจะ (Non probability sampling) โดยเลือกเจาะจงผู้ที่
มีส่วนเกี ่ยวข้อง (purposive sampling) เพื ่อสามารถให้ข้อมูลที ่ถูกต้องเชิงลึกได้ 2) ข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) เอกสาร บทความ หนังสือทางวิชาการ วารสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมถึงข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และเอกสาร คู่มือ และรายงานต่าง ๆ 
ของหน่วยงานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 แห่ง  ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสหกรรม 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ( KBank ), 
ธนาคารออมสิน, และ ตุ๊กๆ500 ( Tuk Tuk 500 ) หรือ Cloud Funding  
 การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ค ุณภาพใช ้ผสมหลายว ิธ ี  ได ้แก ่  การว ิ เคราะห ์ เน ื ้อหา (Content -Analysis) และการต ีความ 
(Interpretation)  
 
5. การทบทวนวรรณกรรม 
5.1 สถานการณ์ธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup) ในประเทศไทย 

การศึกษาข้อมูลของ (Startup Survey 2017) โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีราย
ใหม่ (Thai Tech Startup Association: TTSA) ดำเนินการศึกษาสถานภาพการพัฒนาผู้ประกอบการและ 
ระบบนิเวศของ Startup ระหว่างช่วงเดือน พ.ค.-ส.ค.60 ซึ่งมีกิจการ Startup เข้าร่วมทั้งหมด 205 ราย  
พบว่าข้อมูลพื้นฐานของ Startup ว่า ในช่วงปี 2551-2560 การก่อตั้งธุรกิจ Startup ในประเทศไทยมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 มีจำนวน Startup ที่ก่อตั้งใหม่สูงถึง 72 ราย สำหรับการจัด
กลุ่ม Startup ในช่วงต่าง ๆ พบว่า Startup ที่อยู่ในช่วงหลังระดับแนวคิดเริ่มต้นธุรกิจแต่ยังไม่ได้ลงมือ
ดำเนินธุรกิจ (Idea Stage) ทั้งนี้ยังไม่ได้รับการระดมทุนมีอัตราสูงที่สุดคิดเป็น 61% รองลงมาเป็น Startup 
ที่ได้รับการระดมทุนแล้วคิดเป็น 25% (โดยแบ่งเป็น Startup ระดับ Seed Round (มีมูลค่าการระดมทุน 
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600,000 บาท-100 ล้านบาท) คิดเป็น 69% ระดับ Series A (มีมูลค่าการระดมทุน 33-495 ล้านบาท) คิด
เป็น 25% และระดับ Series B-C (มีมูลค่าการระดมทุน 66 ล้านบาทข้ึนไป) คิดเป็น 6%)) สำหรับ Startup 
ที่อยู่ในช่วง Idea Stage/Pre-Seed มีอัตราน้อยที่สุดคิดเป็น 14% โดยในการจัด 5 อันดับอุตสาหกรรมที่
กิจการ Startup ในประเทศไทยดำเนินการ ได้แก่ อันดับที่ 1 กลุ่มอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ อันดับที่ 2 การ
ขนส่งและโลจสติกส์/เทคโนโลยีทางการเงิน อันดับที่ 3 เทคโนโลยีทางการตลาด อันดับที่ 4 เทคโนโลยีการ
ท่องเที่ยว และอันดับที่ 5 เทคโนโลยีอีคอมเมิร์ซ 

จำนวนวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ในประเทศไทย ที่ลงทะเบียนกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ มี
จำนวน 713 ราย, จำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ (SMEs/New Startup) 
ที่ขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ 637) พ.ศ. 2560 เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกำไรสุทธิของ SMEs/New Startup เป็น
ระยะเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี มี SMEs/New Startup เข้ามาจดทะเบียนและยื่นขอรับการรับรองกับ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) แล้วจำนวน 148 ราย ได้รับการรับรองจาก 
สวทช. แล้วจำนวน 91 ราย และได้ขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับกรมสรรพากรแล้วจำนวน 71 ราย 

จำนวน Startup ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ผ่านการร่วมลงทุนกับธนาคารออมสิน ธนาคาร
เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงไทย ได้อนุมัติการร่วม
ลงทุนใน Startup แล้ว 35 ราย วงเงินรวม 768 ล้านบาท โดยมี Startup 9 ราย ที่ได้มีการร่วมลงทุนแล้ว 
คิดเปน็เงินร่วมลงทุน 196 ล้านบาท 

ปัจจุบันมีกลุ ่มนักลงทุน แล้วจำนวน 69 ราย กิจการเงินร่วมลงทุน (Venture Capital: VC) 
และทรัสต์เพ่ือกิจการเงินร่วมลงทุน (Private Equity Trust: PE Trust) ที่ขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตาม
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 636) พ.ศ. 2560 
เพื ่อขอรับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินปันผลและรายได้จากการโอนหุ้นของบริษัทเป้าหมาย เป็น
ระยะเวลา 10 รอบระยะเวลาบัญชี มีผู้จดแจ้งการเป็น VC และ PE Trust กับสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว จำนวนทั้งสิ้น 30 ราย 
5.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้อง 

5.2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม 
สมยศ (2551) ได้รวบรวมข้อมูลเกี ่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์ ซึ ่งเป็นการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมของกิจการ โดยอาศัยหลักการ SWOT Analysis โดยการพิจารณาถึงจุดอ่อนจุดแข็งภายใน
องค์การ และประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกระหว่างโอกาสและอุปสรรคว่า  ทิศทางของการดำเนินการ
ธุรกิจควรอยู่ในระดับใด ประกอบด้วย 1) จุดแข็ง (Strength) คือ ปัจจัยสภาพแวดลอ้มภายในบริษทัท่ีทำให้
กิจการได้ เปรียบในการแข่งขัน เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสมการตลาด (4Ps), จุดแข็งทางด้านการเงิน, จุด
แข็งทางด้านการผลิต, จุดแข็งทางด้านการบริหารองค์การ เป็นต้น 2) จุดอ่อน (Weakness) คือ ปัจจัยจาก
สภาพแวดล้อมภายในที่ทำให้กิจการ เสียเปรียบการแข่งขัน 3) โอกาส (Opportunity) คือ ปัจจัยจาก
สภาพแวดล้อมภายนอกบริษัทที ่เอื ้อต่อการประกอบกิจการ 4) อุปสรรค (Threat) คือ ปัจจัยจาก
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีทำให้กิจการเสียเปรียบ จำเป็นต้องปรับกลยุทธ์เพ่ือขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น  

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของธุรกิจ Startup มีส่วนช่วยกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ 
Startup การเติบของธุรกิจ สอดคล้องกับ Eric Ries, (2011) ที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของ
ธ ุ ร ก ิ จ  Startup ว ่ า  “ A Startup is a human institution designed to create a new product or 
service under condition of extreme uncertainty” สตราท์อัพคือองค์การที่มุ่งมั่นจะสร้างสินค้าหรือ
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บริการท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ซึ่งอีกสิ่งที่มีความสำคัญและมีส่วนช่ว ยให้
สภาพแวดล้อมหรือ บรรยากาศในการสร้างสตารท์อัพในปัจจุบันให้มีคุณภาพและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นคือ การมี
องค์ประกอบของระบบนิเวศสตารท์อัพ (Startup Ecosystem) ได้แก่ 1) กลุ ่มสตารท์อัพ (Startup 
company) ถือเป็นกลุ่มตัวอย่างที่จะทำให้เกิดสตารท์อัพหน้าใหม่ 2) Investor กลุม่นักลงทุน มีทั้งกลุ่มนัก
ลงทุนบุคคลและกลุ่มเจ้าของธุรกิจที่ช่วยในการสนับสนุนด้านเงินทุนให้กับสตารท์อัพ มีทั้งแหล่งเงินทุนจาก
ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งช่องทางการระดมทุน (Crowd funding) ซึ่งอาจจะมีรูปแบบการตอบแทน
หรือไม่มีขึ้นอยู่กับรูปแบบโครงการ 3) Supporting Organization กลุ่มองค์การที่ช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจ
เติบโต อาทิเช่น หน่วยงาน/องค์การสนับสนุนสตาร์ทอัพ ตัวอย่าง Teach Startup, หน่วยงานภาครัฐที่
สนับสนุนด้านการอบรม/ความรู้ เทคโนโลยี และกฎหมายต่างๆที่เอื้อประโยชน์ ( ณฤทธิ์ วรพงษ์ดี ,2560 : 
14 ) มีรูปแบบความสัมพันธ์ ดังภาพที่ 1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1  รูปองค์ประกอบของ Startup Ecosystem ตามแนวคิดของณฤทธิ์ วรพงษ์ดี, 2560: 14 
 
5.2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเครือข่ายและพันธมิตร 
แนวคิดเกี่ยวการจัดการเครือข่ายและพันธมิตร อธิบายถึงการเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน

ธุรกิจ Startup ที่อาศัยกลุ่มคนหรือหน่วยงานอื่นช่วยในการสนับสนุนการดำเนิน กิจกรรม หรือ ผลักดันให้
เกิดสภาพที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ ( Network Theory ) จากการรวบรวมแนวคิดของ Martin,2011 
; Prell, 2011  พบว่า เป็นการประยุกต์ใช้จากการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เชื่อมโยงแต่ล่ะบุคคลผ่านโหนด 
( Nodes)และจุดเชื่อมโยง (Links) ที่ส่งผลจากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่งในรูปแบบต่างๆ เพื่อค้นหา 
Community in network โดยการใช้ Formula และ geometric concept  สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จันทร์สานส์ และคณะ, 2562 ความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจไทย ต้องความร่วมมือจากธุรกิจอื่นๆ 
ในประเทศ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสมาคมวิชาชีพ สถาบันการศึกษา และภาครัฐจำเป็นต้องทำงานร่วมกันใน
เชิงบูรณาการ รวมทั้งปรับปรุงการดำเนินงานไปในทิศทางที่เหมาะสม เพื่อยกระดับความได้เปรียบในการ
แข่งขันของธุรกิจคาแรกเตอร์ไทยในระยะยาว 

5.2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผนงานและ 

         โครงการ 
ในงานวิจัยนี้ ผู ้เขียนได้ทบทวนวรรณกรรม โดยสรุปภาพรวมของลักษณะองค์การที่ได้กำหนด 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่มคือ  
กลุ่มที่ 1 องค์การที่กำหนดวิสัยทัศน์ก่อกำหนดพันธกิจ ซึ่งส่วนใหญ่ประเทศไทยนิยมใช้รูปแบบนี้

จำนวนมาก ซึ่งกำหนดทิศทางว่า องค์การอยากเป็นอะไร ที่ไหน อย่างไหร่ เมื่อไหร่ตามลำดับ และตามด้วย 
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“Mission Statement” ควบคู่กับการกำหนดค่านิยมองค์การที่จะเป็นคำสั้นๆ ตัวอย่างเช่น (vision) เป็น
องค์การที่เป็นชั้นนำธุรกิจ พันธกิจ คือ มุ่งเน้นมูลค่าสินค้า ยกระดับคุณภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยี ค่านิยม
ร่วมคือ มุ่งความสำเร็จ ทำงานเป็นทีม พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น ( ณรงค์วิทย์, 2562 น.37 ) 

กลุ่มที่ 2 องค์การที่กำหนดพันธกิจก่อนวิสัยทัศน์ ซึ่งจะนิยมกันมากในต่างประเทศ เพราะเป็นการ
ตอบโจทย์ของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริหารหรือซื้อสินค้าว่า “องค์การนี้จัดตั้งมาเพื่ออะไร” เช่น google ( 
organize the world’s information and make it universally accessible and useful ) คำสำคัญคือ 
ข้อมูลโลก และ เข้าถึงอย่างมีประโยชน์ ( about google, online ) Starbuck ( To inspire and nurture 
the human spirit-one person, one cup and one neighborhood at a time ) ใส่ใจทุกคน/ความคิด
สร้างสรรค์ ทุกแก้ว ภายในร้านกาแฟยังใส่ใจเรื่องกลิ่นของกาแฟอันเป็นเอกลักษณ์  

5.2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการโครงสร้างองค์การ 
การปรับขนาดองค์การให้มีความเหมาะสม โดยมีความยืดหยุ่นและสามารถที่จะทำให้แต่ล่ะฝ่าย

ทำงานร่วมกันได้อย่างบูรณาการ สร้างความร่วมมือที่ดีได้ในทุกฝ่าย เพื่อการทำงานที่กระฉับ และรวดเร็ว
ต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ อีกทั้ง เมื่อเกิดความเสี่ยงที่กำลังจะเกิดขึ้น สามารถมีแผน
รองรับหรือ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ ได้ โดยหลักากรทำงานอาจต้องได้รับ
การสนับสนุนจากทุกส่วนงาน ทั้งหน้างานคือส่วนที่ต้องพบปะลูกค้าและเบื้องหลังงาน ( Back office)  คือ
ฝ่ายติดตามลูกค้า ทีมงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ สามารถทำให้ลดต้นทุนการดำเนินงานและสร้างประสิทธิภาพ
ของสินค้า/บริการได้ (ฐานิยต์,2559 ; ศุภชัยและปรีดา, 2548 )  

5.2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับโครงสร้างทีมงาน / บุคลากร 
ภาคธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจสตารท์อัพ ที่ต้องอาศัยหลักการความร่วมมือต่างๆในทุกๆ 

ฝ่าย โดยบรรยายกาศการทำงานเป็นทีม ความร่วมมือกันของบุคคลที่ประกอบด้วยความรู้ มีภาวะผู้นำ กล้า
คิด กล้าลงมือทำ รูปแบบการทำงานร่วมกัน ( Co-working ) เป็นอีกแนวทางท่ีช่วยส่งเสริมการทำงานของส
ตารท์อัพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการทำงานร่วมกันระหว่างคนต่างสายงาน สายอาชีพ อาทิเช่น ดีไซน์เนอร์ 
วิศวกร นักออกแบบ ผู้ทำงานอิสระฟรีเรน ผู้ประกอบการธุรกิจ ที่เมื่อได้พูดคุยหรือพบปะกันยิ่งเพิ่มไอเดีย
ใหม่ จะยิ่งทำให้ธุรกิจมีความโดดเด่นและตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น ( รติมา , 2558 ; 
ธรณิศวร์, 2559 ) 

5.2.6 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับโครงสร้างระบบงาน 
การวางแผนธุรกิจแนวใหม่ (Business Model Canvas) กล่าวไว้ว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการ

สร้างสรรค์การเขียนโมเดลธุรกิจแบบใหม่ มีที่มาจากคำว่า Canvas คือ ผ้าใบ ในความหมายคือเป็นสิ่งใหม่ๆ 
บางครั้งเป็นกระดาษขนาดใหญ่ หรือ เป็นผนังขนาดใหญ่ที่ให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องในธุรกิจนั้นๆ ระดมสมอง 
เพ่ือเป็นการตรวจสอบว่า ธุรกิจควรขับเคลื่อนไปในทิศทางใด ประกอบด้วยปัจจัยทางธุรกิจ 9 ประการ ดังนี้ 
1) คุณค่าของธุรกิจ (Value Propositions)  2) ลูกค้าของเราเป็นคนแบบไหน (Customer Segment) 3) 
การสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships )  4) ช่องทางการเข้าถึง (Channels)  5) สิ่งที่
ต้องทำเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจนี้ (Key Activities)  6) พาร์ทเนอร์หลักของเรา (Key Partners)  7) ทรัพยากร
ที่จำเป็นของบริษัท (Key Resource) 8) ค่าใช้จ่ายหลักของธุรกิจคืออะไร (Cost Structure)  9) รายได้ของ
เรามีอะไรบ้าง (Revenue Streams )  Osterwalder, Pigneur & al.(2010) 

5.2.7 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับโครงสร้างระบบการจัดการสินค้าและบริการ 
โครงสร้างระบบการจัดการสินค้าและบริการของ Startup อาศัยกระบวนการแบบ Lean Startup 

คือ กระบวนที่เน้นสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า จะสร้างเฉพาะสิ่งที่จำเป็น เพื่อความประหยัด รวดเร็ว และ
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สะดวกต่อการปรับปรุงพัฒนา ด้วย 3 วิธีการหลักคือ 1) สร้าง (Build) คือการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
โดยอาศัยหลักการ MPV (Minimum Viable Product) เน้นทำน้อยที่สุดแต่ได้รับผล/คุณประโยชน์ คุณค่า
ต่อลูกค้าได้ 2)วัดผล (Measure) วัดจากกลุ่มเป้าหมาย เมื่อมีการปล่อยให้ลองใช้สินค้าและบริการไปแล้วก็
นำข้อมูล (Feedback) ว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายชอบหรือไม่และควรรับปรุงให้ดีขึ้นได้อย่างไร และ 3) เรียนรู้ 
(Learn) หลังจากการปรับปรุงต้องมีการจดบันทึกควบคู ่ว ่าสามารถพัฒนาต่อยอดสิ ่งที ่ทำอยู่ ให ้มี
ประสิทธิภาพ และหากว่ามีการทดลองซ้ำแล้วได้ผลลัพธ์ควรลดสินค้า/บริการที่ไม่สัมฤทธิ์ผล เพื่อเป็นการ
ลดขั้นตอนในการจัดการสินค้าและบริการต่อไปในอนาคต (Eric, 2011)  

5.2.8 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารแหล่งเงินทุนและบริหารเงิน  
การทำสตารท์อัพนั้น สิ่งสำคัญนอกเหนือจากไอเดียคือ แหล่งเงินทุนและการบริหารเงิน โดย

แบ่งเป็นช่องทางต่างๆดังนี้ 1) Bootstrap เงินทุนตัวเองหรือครอบครัว เริ่มจากที่เก็บสะสมหรือเราเชื่อมั่นน
การลงมือทำธุรกิจนั้นๆแล้วเกิดผลกำไรที่สามารถเริ่มทำธรุกิจได้ 2) Angel Investor กลุ่มนักลงทุนอิสระที่
ใช้เงินส่วนตัวของตนเองมาร่วมลงทุนกับธุรกิจสตารท์อัพ โดยมากมักจะเป็นเจ้าของธุรกิจที ่ประสบ
ความสำเร็จมาแล้ว และมีความรู้ ความสนใจในการลงทุนเพื่อช่วยเหลือหรือแสวงหาผลกำไรอื่นจากการ
ลงทุน 3) Incubator/Accelerator หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องที่ช่วยเร่งการเติบโตของธุรกิจ จะช่วยให้
เรื่องความช่วยเหลือ สนับสนุน ให้คำแนะนำต่างๆ ตลอดจนการหาพันธมิตรและแหล่งเงินทุนในรอบต่อๆไป 
ซึ่งบางรายอาจเข้าร่วมหรือการแลกเปลี่ยนหุ้นเป็นต้น 4) Crowdfunding การระดมทุนจากสาธารณะ มี
หลาหลายรูปแบบเช่น การขอบริจาค การระดมทุนแบบกู้ยืม คือ กำหนดระยะเวลาในการผ่อนชำระ และ 
การให้ทุนเพื่อการสนับสนุนผ่านกองทุนต่างๆ และ 5) Venture Capital (VC) กลุ่มนักลงทุนในรูปแบบ
องค์การหรือนักลงทุนสถาบันเพ่ือรวบรวมเงินจากแหล่งเงินทุนใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเข้าใจในสตารท์
อัพและกล้ารับความเสี ่ยงโดยมีทั ้งในและต่างประเทศ เช่น Cyber Agent Venture, Golden Gate 
Venture (ฐิติเมธ และ ณฤททธิ์, 2559) 

5.2.9 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการและการอำนวยการ 
การจัดการและการอำนวยการของธุรกิจStartup คือ การมองรูปแบบธุรกิจว่ามีความเหมาะสมใน

การประยุกต์ใช้เข้ากับธุรกิจของตนเอง โดยเริ่มที่ 1) Who ทำสินค้าหรือบริหการให้ใคร แบ่งออกเป็นลูกค้า
คือใคร (Customer Segment) แล้วขายผ่านช่องทางไหน (Channels) สร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้าได้
อย่างไร (Customer Relationships ) 2) What ทำอะไร การสร้างคุณค่าของสินค้าและบริการ (Value 
Proposition) 3) How ทำอย่างไร ทรัพยากรของบริษัทคืออะไร (Key Resources) กิจกรรมที่ขับเคลื่อน
ธุรกิจ คู่ค้าคือใคร (Key Partnerships ) และ 4) Money ทำแล้วคุ้มค่าหรือไม่ มีโครงสร้างรายได้อย่างไร 
ค่าใช้จ่ายหลักธุรกิจคืออะไร (ณฤทธิ์, 2560: 69)  

5.2.10 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการห่วงโซ่อุปทาน  
Supply Chain หรือ ห่วงโซ่อุปทาน หมายถึง การส่งผ ่านข้อมูล สินค้าหรือบร ิหาร จาก

แหล่งกำเนิดวัตถุดิบ ไปจนถึงผู้บริโภคลำดับสุดท้าย ซึ่งเป็นการจัดลำดับกระบวนการทั้งหมดที่สร้างความ
พอใจให้กับลูกค้า โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อกระบวนการผลิต การจัดซื้อ การจัดจำหน่าย และการ
ขนส่ง (สุธี, 2556) ซึ่งในการทำธุรกิจ Startup ที่มีความเปลี่ยนแปลงเชิงพลวัตต์ รวมทั้งต้องการที่จะดึงดูด
ลูกค้าหลากหลายกลุ่มมากขึ้น อาจต้องใช้การบริหารห่วงโซ่อุปทานที่ประกอบด้วย 3 ส่วน ประกอบไปด้วย 
1) การสนับสนุนวัตถุดิบ (2) การผลิต อันได้แก่ การจัดหาวัตถุดิบ การควบคุมการผลิต การตลาดและการ
ขาย โลจิสติกส์ การวิจัยและพัฒนา และการกระจายสินค้า และ (3) ลูกค้า โดยมีการไหลของข้อมูล วัตถุดิบ 
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บริการ และ การเงินในห่วงโซ่อุปทาน โดยทั้งหมดนี้จำเป็นต้องความร่วมมือระหว่างพันธมิตร องค์การลูกค้า 
เพ่ือที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ด้วยต้นทุนต่ำที่สุด  

5.2.11 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการติดตามและการควบคุมงาน 
วิธีการของสตาร์ทอัพ ในการทำการตลาดเพื่อเข้าถึงลูกค้า ไม่ได้แค่เพียงการทำการตลาดเพียง

อย่างเดียวแต่จะเน้นในเรื่องการติดตามและการควบคุมงานด้วย ผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า AARRR Metrics 
ออกแบบโดย Dave McClure ผู้ก่อตั้งกองทุน 500 Startup โดยเครื่องมือทำหน้าที่ในการกรองลูกค้าและ
ช่วยชี้วัดถึงกิจกรรมในแต่ล่ะขั้นตอนมีประสิทธิภาพหรือไม่ ประกอบด้วย 1) Acquisition การทำให้ธุรกิจ
เป็นที่รู้จัก เป็นภาระกิจแรกท่ีทำให้ลูกค้ารู้จักเราเช่น การลงโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดีย ตัวอย่าง Facebook 
Blog 2) Activation การทำให้คนที่รู้จักธุรกิจเริ่มต้นใช้งาน เพ่ือให้ลูกค้ารู้ว่าแอพนั้นใช้งานอย่างไร และเรา
สามารถวัดผลได้ว่าช่องทางใดเหมาะที่จะประชาสัมพันธ์มากที่สุด ยอด Download จากช่องทางไหนไว
ที่สุด 3) Retention การทำให้คนที่ใช้งานแล้วใช้งานซ้ำ เมื่อ User มีปริมาณ/ฐานการใช้จากบริการเรามาก 
ทำให้ลูกค้าในกลุ่มที่ชื่นชอบอยู่แล้วกลับมาใช้อีก หรือ หากมียอดผู้ใช้งานลดลงก็นำไปสู่การแก้ไขเพ่ิมเติมใน
จุดที่ขาดตกบกพร่องไป 4) Revenue การทำให้คนที่ใช้งานมีการสั่งซื้อ การสร้างรายได้นี้จะมาจากโมเดล
ธุรกิจแต่ล่ะธุรกิจที่มีความแตกต่างกัน อาจมีบริการเสริมเช่น Upgrade Premium การให้ทดลองใช้ฟรี 30 
วัน ยิ่งมีฐานผู้ใช้บริการมากเท่าไหร่ยิ่งเพ่ิมโอกาสในการสร้างรายได้จากการเป็นพ้ืนที่สำหรับโฆษณา เป็นต้น 
และ 5) Refrral การทำให้มีคนสั่งซื้อ มีการบอกต่อ เป็นขั้นตอนท่ีธุรกิจมีความคาดหวังที่สุดเพราะต้นทุนใน
การสร้างลูกค้าที่ต่ำที่สุด หากนำเสนอสิน/บริการที่สร้างความแตกต่างและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดจะยิ่งช่วย
เพ่ิมฐานลูกค้าและการบอกต่อยิ่งทำให้เกิดความประทับใจมากข้ึน (อ้างอิงใน ณฤทธิ์ วรพงษ์ดี, 2560)  

5.2.12 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินผลการดำเนินงาน  
OKRs (Objective & Key Result) ซึ่งเขียนโดย จอห์น ดัวร์ นักลงทุนในกลุ่ม VC ของ Startup ที่

นำเอาหลักการนี้มาใช้ และจากบทสัมภาษณ์หนึ่งของกลุ่มธุรกิจ Startup ไทยชื่อFinnomane  ซึ่งอธิบาย
ฟังช์ชั่นการทำงาน ไว้ดังนี้คือ แนวทางที่กำหนดวัตถุประสงค์ร่วมขององค์การและตัวชี้วัดผลสำเร็จของ
วัตถุประสงค์หรือสิ่งที่คาดหวัง  
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2  รูปองค์ประกอบของ OKRs ตามแนวคิดของณรงค์วิทย์ แสนทอง   
จากแผนภาพ Objectives ในการใช้ระบบ OKR คือเป้าหมายขององค์กร ว่าเราต้องการองค์กรไป

อยู่ที่จุดไหน (Where) ขณะที่ Key Results ในที่นี้แท้จริงแล้วคือ เราจะทำอะไร และทำอย่างไร (How) 
เพื่อให้องค์กรไปถึงจุดหมายที่เราตั้งเป้าไว้ ประเด็นนี้จัดเป็นหัวใจหลักของ OKR และ Objectives = 
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Where ขณะที่ Key Results = How ถ้าตั้งสองตัวนี้ได้ถูกหลักไม่ว่าจะเป็น OKR ขององค์การ ของทีม หรือ
ของส่วนหลักขององค์การ แต่การประเมินผลการดำเนินนี้ไม่เหมาะกับการสร้างตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินผลส่วน
บุคคล เพราะมีความซ้ำซ้อนในแง่ของ Cord ขององค์การที่ทุกคนควรมีร่วมกันในองค์การ (ณรงค์วิทย์, 
2562) 

 
6. กรอบแนวคิดทางการศึกษา 

จากการทบทวนวรรณกรรม สามารถนำมาเขียนเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยได้ ดังภาพที่ 3 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3  กรอบแนวคิดทางการศึกษา 
7. ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาสามารถวิเคราะห์ได้ใน 12 ประเด็น หลักคือ 1) การวิเคราะห์สถานการณ์และการ
เปลี ่ยนแปลงสภาพแวดล้อม 2) การจัดการเครือข่ายและพันธมิตร 3) วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย/
ยุทธศาสตร์/แผนงานและโครงการ 4) การจัดการโครงสร้างองค์การ 5) โครงสร้างทีมงาน / บุคลากร 6) 
โครงสร้างระบบงาน 7) โครงสร้างระบบการจัดการสินค้าและบริการ 8) การบริหารแหล่งเงินทุนและบริหาร
เงิน 9) การจัดการและการอำนวยการ 10) การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 11) การติดตามและการควบคุมงาน 
และ 12) การประเมินผลการดำเนินงาน 

 
 
 

การจัดการบริบทภายนอกองค์การ 
- การวเิคราะห์สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอ้ม 
- การจดัการเครือขา่ยและพันธมิตร 

การจัดการภายในองค์การ 
- การจดัการโครงสร้างองค์การ 
- โครงสร้งทีมงาน / บุคลากร 
- โครงสร้างระบบงาน 
- โครงสร้างระบบการจัดการสินค้าและบรกิาร 
- การบริหารแหล่งเงินทุนและบริหารเงนิ 
- การจดัการและการอำนวยการ 
- การจดัการห่วงโซ่อุปทาน 
- การติดตามและการควบคุมงาน 
- การประเมนิผลการดำเนนิงาน 
- วิสัยทัศน์/พนัธกิจ/นโยบาย/ยทุธศาสตร์/แผนงานและ

โครงการ 

ตัวแบบความสำเร็จ 

และความล้มเหลว 

 

ผู้ประกอบการ Startup 
- ประเภทธุรกิจ 
- แหล่งจดทะเบียน 
- ขนาดเงนิทุนจดทะเบียน 
- รายได้หรอืกำไรในการประกอบการ 
- อายขุองกิจการ 
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1. การวิเคราะห์สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม 

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ตัวแบบความสำเร็จ ตัวแบบความล้มเหลว 
ผู้ประกอบการStartup 
(ประกันภัย) 

การแก้ไขปัญหาที่ตอบโจทย์ลูกค้า การให้บริการลูกค้าท่ีไม่ตรงจุด 

ผู้ประกอบการStartup 
(ก่อสร้าง) 

การมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ การยอมแพ้ของผู้ประกอบการ 

ผู้ประกอบการStartup 
(อสังหริมทรัพย์) 

การมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ การผลิตสินค้าที่ไม่เป็นไปตามความ
ต้องการลูกค้า 

หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
- กระทรวงพาณิชย ์
- ตลาดหลักทรัพย ์

   - กระทรวงอุตสาหกรรม 

 
- มีการทำการวิจัยก่อนลงมือทำ 
- การวิเคราะห์สถานการณ์ที ่ถูกต้อง 
เข้าใจตลาด 

 
- ผู้นำขาดความรู้ความเข้าใจลูกค้า 
- การวางแผนทีด่ ี
- สถานการ์ณที่เป็นอุปสรรคอื่นๆ 

สถาบันการเงินท่ีเกีย่วข้อง 
   - ธนาคารกสิกรไทย 
   - ธนาคารออมสิน 
   - Tuk Tuk 500 

- มีการวางแผนการเงินท่ีดี 
- มีการกระจายการลงทุน 

- ขาดการการวางแผนการเงิน 

 
ผลการศึกษาพบว่า ตัวแบบความสำเร็จจากมุมมองของผู้ประกอบการส่วนใหญ่ มุ่งเน้นความสำคัญ

ที ่โอกาสการเติบโตทางธุรกิจ หรือ ช่องทางที ่ธ ุรกิจที ่สามารถไปถึงได้ โดยที ่มีความสอดคล้องกับ  
การที่ผู้ประกอบการมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริง (ของลูกค้า) โดยสามารถแก้ไขที่เกิดขึ้นได้ถูก วิธี 
ตอบโจทย์ต่อความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ตัวอย่างจากบทสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง  
“การที่ผู้ทำรับเหมาก่อสร้างได้พยายามลดต้นทุนต่างๆ ของการก่อสร้างให้ลดลง แต่กลายเป็นปัญหาที่
ผู้รับเหมาเจอ เจ้าของบ้านบอกให้ผมทำอะไร ผมตอบได้ครับพี่เดี๋ยวผมทำให้ส่วนต้นทุนเท่าไหร่ ไม่รู้หรอก 
เก็บนั่น ทำนี่เพิ่ม แถมไปเรื่อย และนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างไม่ได้มีกำไรสูงมากนัก” จน
มาทำซอฟแวร์ โดยคิดว่าซอฟแวร์ คือ แสงสว่างของชีวิตที่ช่วยในการตอบโจทย์ และจะสามารถแก้ไข
ปัญหาอย่างแท้จริงหากได้ลงมือทำ เชื่อว่าจะทำให้ผู้รับเหมาก่อสร้างสามารถบันทึกต้นทุนที่เกิดขึ้นได้
แท้จริง คำนวณหาสัดส่วนต้นทุน และในที่สุดก็วิเคราะห์หากำไรขาดทุนได้ เมื่อมองเห็นสภาพปัญหาจาก
งานที่ทำและลงมือทำความสำเร็จในการทำธุรกิจก็ดำเนินต่อไปได้ ส่วนตัวแบบความล้มเหลวจากมุมมอง
ของผู้ประกอบการ มองว่าการที่ผู้ประกอบการยอมแพ้ ไม่สนใจที่จะดำเนินการต่อ ถอดใจ ล้มเลิกที่จะ
พัฒนาธุรกิจในที่สุดก็จะล้มเหลว  

ตัวแบบความสำเร็จตามมุมมองของหน่วยงานของภาครัฐ ประกอบด้วยกระทรวงพาณิชย์ ตลาด
หลักทรัพย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม มุ่งเน้นการทำการวิจัยก่อนที่จะทำการเปิดตัวธุรกิ จ เพื่อเป็นการ
สำรวจสภาพแวดล้อมและสถานการ์ณว่ามีความเหมาะสมที่จะทำธุรกิจนี้หรือไม่ และเป็นการลดต้นที่จะ
เกิดข้ึนด้วย หากว่าได้กระทำการลงมือ ไปแล้ว และยังช่วยในการลดต้นทุนที่จะต้องลงทุนกับการทดลองหา
รูปแบบสินค้าบริการที่ตอบโจทย์ของลูกค้าลงได้ ตัวแบบความล้มเหลวตามมุมมองของหน่วยงานภาครัฐ คือ 
การที่ผู้นำขาดการวางแผนทางธุรกิจที่ดี ผู้นำไม่เข้าใจสภาพตลาด ไม่สามารถเข้าถึงความต้องการที่แท้จริง
ของลูกค้าทำให้เมื่อเปิดตัวธุรกิจ ผลิตภัณฑ์หรือบริการออกสู่ตลาดแล้วไม่มีผู้ใช้บริการ เป็นต้น 

ตัวแบบความสำเร็จตามมุมมองของสถาบันการเงินต่างๆ พบว่า การมีการวางแผนการเงินที่ดี เช่นรู้
ว่าต้องสัดส่วนสินทรัพย์หรือ เพ่ิมโอกาสการลงทุนเพื่อการกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจด้านใดจึง
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เหมาะสมกับสภาวะตลาดของธุรกิจนั้นๆได้อย่างเหมาะสม เช่น แนวโน้มการขยายตัวจากภาคธุรกิจอสังห
ริมทรัพย์จะถดถอยลงเนื่องจากปริมาณความต้องการของที่อยู่อาศัยลดลง หรือ สภาพเศรษฐกิจที่อยู่ในช่วง
หดตัว ลดปริมาณการลงทุน เป็นต้น ส่วนมุมมองของตัวแบบความล้มเหลว คือ ขาดการวางแผนทางการเงิน
ที่ดี คือการลงทุนผิดจังหวะเวลา ไม่เป็นไปตามกลไกการตลาด สินค้าและบริการตัวไหนที่ไปไม่ได้แต่พยุ งไว้
ไม่ยกเลิก ก็จะยิ่งเสี่ยงต่อการใช้ทุนทรัพย์มากขึ้น เป็นต้น 

สอดคล้องกับตัวแบบความสำเร็จของ Startup เกี่ยวกับแนวคิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของ
ธุรกิจ Startup โดยอาศัยหลักการของ SWOT เมื่อธุรกิจมองเห็นช่องทาง และเปิดโอกาสที่จะสร้างสตาร์ท
อัพที่จะแก้ปัญหาประจำวัน เช่น การจัดหาประรถยนต์ต่างๆ ที่มีทางเลือกที่หลากหลาย ผู้ประกอบกลุ่ม
ตัวอย่างประภัยกลับพัฒนาช่องการแก้ไขปัญหานี้และเปรียบเทียบทางเลือกที่ดีกว่าเสนอต่อลูกค้า , กลุ่ม
ประเภทก่อสร้างที่ตอบโจทย์ผู้รับเหมาว่า ลงทุนต่อโครงการได้ผลประโยชน์มากน้อย ชี้วัดอย่างไร ทำการ
บัญชีในตัวเองอย่างไร ให้ผลตอบแทนชัดเจน นอกจากนี้ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญยังให้ความสำคัญของตัวแบบ
ความล้มเหลวธุรกิจ พบว่า ตัวแบบที่ล้มเหลวมากจากการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีใครต้องการ แก้ไขปัญหา
ลูกค้าไม่ได้ เงินลงทุนหมด หรือ ขาดการวางแผนทางการเงิน อันเนื่องจากขาดผู้ชี้แนะ อุปสรรคอื่นๆ ที่
เกี ่ยวข้องกับผู้ประกอบภาครัฐที่ให้การสนับสนุนธุรกิจ Startup เช่นกระทรวงอุตสหกรรมกำหนดแผน
แม่บทเพื่อรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 มีหลักสูตรและโครงการพัฒนาผู้บริหาร ภารกิจคือ ส่งเสริม 
สนับสนุนพัฒนาอุตหกรรมที่มีขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้บริหารให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถสู่การ
เป็นผู้ประกอบการที่เป็นเลิศและมีความยั่งยืนสู่สากล สอดคล้องต่อระบบนิเวศสตาร์ทอัพ ที่ต้องการให้
หน่วยงานภาครัฐมีส่วนช่วยในการการสนับสนุนต่อธุรกิจ ผู้ประกอบการ ซึ่งอาจอาศัยความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานรัฐและสถาบันการศึกษา สื่อมวลชน สมาคม ธุรกิจสตาร์ทอัพอื่นๆ เพ่ือเพิ่มศักยภาพและความ
เข้มแข็งในธุรกิจมากขึ้น 

2. การจัดการเครือข่ายและพันธมิตร 

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ตัวแบบความสำเร็จ ตัวแบบความล้มเหลว 

ผู้ประกอบการStartup 
(ประกันภัย ) 

เน้นและให้ความสำคัญกับพันธมิตร การเพิกเฉยต่อพันธมิตร 

ผู้ประกอบการStartup 
(ก่อสร้าง) 

เน้นการเลือก co-founder 
- การแตกแยกทางความคิด  
- เอาใจนักลงทุนหรือเพิกเฉยเกินไป หรือ 
ปัญหาระหว่างผู้ร่วมก่อตั้ง 

ผู้ประกอบการStartup 
(อสังหริมทรัพย์ ) 

เน้นและให้ความสำคัญกับพันธมิตร ความคิดไม่ตรงกันระหว่างนักลงทุนและ
ผู้นำ 

หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
-กระทรวงพาณิชย์ 
-ตลาดหลักทรัพย์ 
-กระทรวงอุตสาหกรรม 

ความร่วมมือของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ขาดความร่วมมือท่ีเชื่อมโยงกัน 

สถาบันการเงินท่ีเกี่ยวข้อง 
-ธนาคารกสิกรไทย 
-ธนาคารออมสิน 
-Tuk Tuk 500 

-พันธมิตรกับหลายองค์การหลากหลาย
ระดับ 
-การสร้างนวัตกรรมทางการเงิน 

- ก า ร เ พ ิ ก เ ฉ ย ต ่ อ  พ ั น ธ ม ิ ต ร /ก า ร
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
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ผลการศึกษาพบว่า ตัวแบบความสำเร็จตามมุมมองของผู้ประกอบการส่วนใหญ่มุ่ง เน้นการจัดการ
เครือข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจเป็นอย่างมาก โดยการมีสายความเชื่อมโยง เครือข่าย เช่น การเปิด 
HUBBA เป็นการสร้างพื้นที่ที ่ผู ้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่จากกลุ่มตัวอย่างก็ไปร่วมตัวเพื่อการแลกเปลี่ยนทาง
ความคิดที่หลากหลายและแตกต่างทางธูรกิจ การชักชวนแบบเพื่อนสู่เพื่อน สู่การลงทุน การหาแหล่ง
เงินทุนที่มาแลกเปลี่ยนกัน ตัวอย่างข้อมูลจากออน์ไลน์ Startup ไทย ใน Silicon Valley ต้องการหาแหล่ง
เงินทุนเพื่อทำการเปิดธุรกิจพัฒนา AR VR นำเสนอข้อมูลเพื่อให้นักลงทุนสนใจ ติดต่อนักลงทุนผ่านการ
พบปะร่วมกลุ่มเพื่อนจึงได้ Partner ร่วมลงทุนได้ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญประเภทก่อสร้างยังเน้นการเลือก co-
founder จากส่วนหนึ่งของบทสัมภาษณ์คือ co-founder เป็นเรื่องสำคัญเหมือนการเลือกคู่ ไม่ใช่การเจอ
เพียงประเดี๋ยวประด๋าวแล้วก็มาทำงานร่วมกัน บางคนมีไอเดียแล้วไปเดินหาโปรแกร์มเมอร์ตามงานอีเว้นท์
ต่างๆ ทำงานกัน 3 เดือน ส่วนตัวแบบความล้มเหลว คือ การแตกแยกทางความคิดที่ไม่สามารถไปอยู่ใน
จุดยืนร่วมกันต่อไปได้ การเอาใจนักลงทุนหรือเพิกเฉยเกินไป หรือ ปัญหาระหว่างผู้ร่วมก่อตั้ง ทางแก้ไข
ปัญหาคือปรับทัศนคติ เพราะจุดยืนที่แตกต่างนำมาซึ่งความต้องการคนล่ะด้าน ค่อยๆปรับความคิด เมื่อเกิด
ปัญหาคือคุยให้จบในครั้งเดียว 

ตัวแบบความสำเร็จในมุมองของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้จัดตั้งสมาคมกลางเพื่อเชื่อมต่อ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการ เช่น สมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย กรมการค้าธุรกิจ กระ
ทรวงวพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Techsauce สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ การสร้าง
ห้องเรียนทางความคิด การสนับสนุนเพื่อผลักดันให้เกิดสตาร์ทอัพที่มี ศักยภาพมากขึ้น รวมทั้งการใช้
มาตรการต่างๆที่ช่วยส่งเสริมสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆที่มีแบบอย่าง ส่วนมุมมองตัวแบบของความล้มเหลวพบว่า 
การขาดความเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการทำงาน และสายสัมพันธ์ที่ไม่อาจดำเนินต่อ
ในภาคธุรกิจให้ดีได ้

ตัวแบบความสำเร็จในมุมมองของสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องพบว่า ธนาคารต่างๆ ล้วนแล้วแต่
สนับสนุนการพัฒนา(IT Infrastructure) ที่แข็งแกร่งเพราะเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนในทุกๆวัน ตัวอย่างเช่น 
โทรศัพท์มือถือ ตู้เย็น รถยนต์ที่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่คึงถึงผู้ใช้งานเป็ นหลัก 
โปรแกรมชุดคำสั่งที่แลกเปลี่ยนกันระหว่างแอพพำลิเคชั่น Blockchainที่แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลต่างๆ 
เช่น Bitcoin ข้อมูลจาก www.kbtg.tech ตัวแบบความล้มเหลวในมุมมองของสถาบันการเงินคือ การ
เพิกเฉยต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและไม่ปรับตัวเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้ธุรกิจชะงักและไม่เดินต่อไปได้ นำมาซึ่งความล้มเหลวที่เกิดขึ้น 

จากข้อมูลเบื้องต้นนำมาวิเคาระห์การจัดการเครือข่ายและพันธมิตรได้ดังนี้ การจัดการเครือข่าย
เป็นกุญแจที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จ Network theory ที่เกิดจากความร่วมมือของกลุ่มคนที่แตกต่างทาง
สายงาน และสายอาชีพในการร่วมตัวการทำธรกิจสตาร์ทอัพ จะช่วยให้เร่งความสำคัญในแง่ของการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ การบริการที่ต่างฝ่ายต่างช่วยสนับสนุนซึ่งการและกัน ในแต่ล่ะด้านท่ีตนเองมีความถนัด 
เมื่อประยุกต์ร่วมกับการทำงานที่ภาครัฐให้การสนับสนุนทั้งทรัพยากร และหลักสูตรการอบรมต่างๆ ช่วย
เพิ่มทักษะของผู้ประกอบการ ส่วนของสถาบันการเงินช่วยสนุนแหล่งเงินทุน ร่วมทั้งเทคโนโลยีบางส่วนที่
จำเป็นต่อภาคธุรกิจได้ เพ่ือก้าวทันต่อความต้องการของลูกค้าและเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดให้มากขึ้น 
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3. วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผนงานและโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ตัวแบบความสำเร็จ ตัวแบบความล้มเหลว 

ผู้ประกอบการStartup(ประกันภัย) สร้างวิธีการที่นำไปสู่เป้าหมายได้ การเลือกใช้กลยุทธ์ที่ไม่ถูกต้อง 
ผู้ประกอบการStartup(ก่อสร้าง) การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ลงในทีมงานทุกคน ความไม่ชัดเจนต่อนโยบายบริหาร 
ผู้ ป ร ะกอบกา ร Startup( อส ั งหริ
มทรัพย์) 

สร้าง Cord ร่วมกัน เป้าหมายที่มีแต่ถ่ายทอดจากบนสู่
ล่าง 

 หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
-กระทรวงพาณิชย ์
-ตลาดหลักทรัพย์ 
-กระทรวงอุตสาหกรรม 

วิสัยทัศน์ต้องชัดเจน -ผู้นำไม่มีวิสัยทัศน ์
-แผนร ั บ รอ ง เป ้ าหมาย ไม ่ มี
ประสิทธิภาพ 

สถาบันการเงินท่ีเกี่ยวข้อง 
-ธนาคารกสิกรไทย 
-ธนาคารออมสิน 
-Tuk Tuk 500 

ทุกสิ่งที ่ทำต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และพันธกิจ 

เป้าหมายขององค์การซ้ำซ้อนหรือ
มีความขัดแย้งกันเอง 

 
ผลการศึกษาพบว่า ตัวแบบความสำเร็จตามมุมมองของผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยคือ การ

สร้างวิธีการที่นำไปสู่เป้าหมาย กล่าวคือการวางกลยุทธ์ที่ดี ส่งผลทำให้งการดำเนินการต่างๆ ง่ายขึ้น มีความ
ชัดเจนต่อเป้าหมายนำทางไปสู่การเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้น ความเห็นของผู้ประกอบการก่อสร้างเน้นไปที่
การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ให้กับทุกคนในทีมงาน ด้วยเชื่อว่า ทุกคนควรมีความเข้าใจและสามารถทำให้เกิด
วัฒนธรรมองค์การที่เป็นการปูพื้นฐานของการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในทีมได้อย่างดี และมุมมองของ
ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์พบว่าการสร้าง Cord ร่วมกันหรือ ที่เรียกว่าการสร้างวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ร่วมกันนำไปสู่การบริหารร่วมที่จะกำหนดกลยุทธ์เชิงการแข่งขัน เพ่ือสร้างความเปรียบในสายธุรกิจเดียวกัน 
ส่วนมุมมองตัวแบบความล้มเหลวคือ การเลือกใช้กลยุทธ์ที่ไม่มีความถูกต้อง เป็นการวางฐานหรือแนวทางที่
ใช้ในตลาดการแข่งขันซึ่งเมื่อผู้นำพบว่า การดำเนินกลยุทธ์เป็นไปในแนวทางที่ผิดพลาด แต่ไม่สามารถแก้ไข
ได้ถูกจุด อีกทั้งไม่มีความชัดเจนต่อการตั้งวิสัยทัศน์/พันธกิจแล้วก็จะนำความยุ่งยากให้เกิดขึ้นกับพนักงาน
ระดับล่างที่จะกำหนดโครงการ/ดำเนินการแผนงานต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่หลักการของฝ่ายบริหารจะมีการ
สั่งงานแบบบนลงล่าง ซึ่งในบางครั้งก็ไม่ได้สอบถามถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงจากหน้างาน(ลู กค้า) ไม่ได้
เข้าใจในพันธกิจอย่างแท้จริงจนนำไปสู่ความล้มเหลวของกระบวนการดำเนินงาน 
 ตัวแบบความสำเร็จตามมุมมองของหน่วยงานภาครัฐ คือ วิสัยทัศน์ต้องชัดเจนก่อนที่เริ่มทำธุรกิจ 
พันธกิจต้องสอดคล้องกับธุรกิจที่ทำ(Brand) เพ่ือทราบจุดยืน เป้าหมายที่องค์การต้องการให้ไปถึง สิ่งเหล่านี้
จะทำให้รู ้ว ่าองค์การดำเนินงานอย่างไรตามขั ้นตอนที่ระบุไว้ตามแผน ใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่ มี
งบประมาณเท่าไหร่  ตัวแบบความล้มเหลวตามมุมมองของภาครัฐคือ การที่ผู้นำขาดวิสัยทัศน์ เนื่องจาก
ผู้นำคือบทบาททที่สำคัญที่จะกำหนดทิศทางของบริษัท และทำหน้าที่ ในการบริหารงาน โดยวิสัยทัศน์ที่
กว้างไกล กล้าทำต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงพลวัตน์ที่เกิดขึ้นกับยุดเทคโนโลยีในปัจจุบัน ค่อนข้างที่จะต้องการ
บุคคลที่กล้าเปลี่ยนแปลงองค์การดำเนินธุรกิจด้วยจังหวะเวลาที่ถูกควร และการที่แผนรับรองเป้าหมายขาด
ประสิทธิภาพไป ก็ขึ ้นกั้บการตัดสินใจของผู้นำด้วยเช่นกัน เพราะหากการดำเนินงานมีความล่าช้า ไม่
สามารถตรงต่อการแก้ไขปัญหาลูกค้าได้ ก็ไม่อาจทำให้องค์การดำเนินงานบรรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้
เช่นกนั 
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 ตัวแบบความสำเร็จตามมมุมมองของสถาบันทางการเงินมองว่า การทำเนินงานทุกอย่างของ
แผนงานควรต่อการสอดคล้องต่อพันธกิจ/วิสัยทัศน์ขององค์การ เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของเป้าหมาย
คือการกำหนดทิศทางที่มีโอกาสจะบรรลุเป้าหมาย เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าเป็นเป้าหมายหลักที่สำคัญขององค์การ
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการจัดสรรทรัพยากรที่สำสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นใจได้
ว่าเป็นผลดีในการประกอบการต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และบุคคลที่ในพันธะสัญญาทางธุรกิจ ตัวแบบความ
ล้มเหลวตามมุมมองคือ เป้าหมายขององค์การมีความซ้ำซ้อนและมีความขัดแย้งกันเอง เช่น การกำหนด
ทิศทางของพันธกิจ หากว่ามีคุณลักษณะบางข้อที่ไม่ต้องการสะท้อนค่านิยม ด้ วยการสะท้อนภาพลักษณ์
ของการป็นองค์การที่มีจิตสาธารณะ แต่ในค่านิยมไม่มี ไม่ได้ระบุหรือ สะท้อนให้ เห็นในคุณลักษณะนี้เลย 
เป็นต้น  
 จากข้อมูลเบื้องต้นนำมาวิเคระห์เกี่ยวกับวิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผนงานและ
โครงการ ดังนี้ ในการบริหารองค์การเชิงกลยุทธ์ จำเป็นที่จะต้องกำหนดเป้าหมายองค์การให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และภารกิจที่องค์การกำหนดขึ้นมา ซึ่งการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน กลยุทธ์ 
แผนงาน ทั้งระยะสั้นและระยาว (ณรงค์วิทย์, 2562: 10) ทำให้สร้างความมั่นใจได้ว่าองค์การมีกำไร มีความ
เติบโตก้าวหน้า และสร้างความยั่งยืนได้ ซึ ่งอาจแบ่งได้ตามลักษณะของ OKRs คือ องค์การที่กำหนด
วิสัยทัศน์ก่อนพันธกิจ เป็นอธิบายว่าตัวองค์การ์เป็นอะไร สร้างอะไร และทำอะไรอยู่ และ องค์การที่กำหนด
พันธกิจก่อวิสัยทัศน์ ซึ่งอธิบายว่า “องค์การจัดตั้งมาเพื่ออะไร” ซึ่งทั้งสององค์การแม้นว่าแบ่งแยกออกมา
แตกต่างกันแต่ภายในก็มีกระบวนการในการดำเนินงานต่างกัน ซึ่งจุดสำคัญหลักต้องการให้บุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้องกับองค์การสร้างความเข้าใจพื้นฐานว่าทำอย่างไรเพื่อให้องค์การต้องไปถึงเป้าหมายที่ได้กำหนด
ร่วมกันไว้ในขั้นตอนแรก และบุคคลที่เกี ่ยวข้องดังกล่าวต้องมีคุณลักษณะอย่างไร เพื่อให้ตรงต่อการ
ดำเนินงานขององค์การดังที่กล่าวมานั้นเอง 
 

4. การจัดการโครงสร้างองค์การ 
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ตัวแบบความสำเร็จ ตัวแบบความล้มเหลว 

ผู้ประกอบการ Startup 
(ประกันภัย) 

โครงสร้างแนวราบ 
ยึดหลักตัวเองเป็นศูษย์กลางของทุก
อย่าง 

ผู้ประกอบการ Startup 
(ก่อสร้าง) 

การจัดรูปแบบแยกการทำงานท่ีอสิระ ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรเลย 

ผู้ประกอบการ Startup 
(อสังหาริมทรัพย์) 

ให้อำนาจการจัดการภายในแต่ละ่ฝ่าย ยึดหลักการของตนเองเป็นใหญ ่

 หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
-กระทรวงพาณิชย์ 
-ตลาดหลักทรัพย์ 
-กระทรวงอุตสาหกรรม 

-สร้างพร้อมท่ีจะปรับเปลี่ยนได้ทุก
สถานการณ ์
-เตรียมความพร้อมต่อความเสี่ยงด้านต่างๆ 

องค์การที่ไม่ยอมทำแผนสำรองไว้
สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 

สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง 
-ธนาคารกสิกรไทย 
-ธนาคารออมสิน 
-Tuk Tuk 500 

ก้าวตามเทคโนโลยี ทันสมัย ฉับไว ล้าหลัง ระบบเก่าดั้งเดิม 
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ผลการศึกษาพบว่าตัวแบบความสำเร็จในมุมมองของผู้ประกอบการคือ การทำงานในแบบแนวราบ
กล่าวคือ โครงสร้างที่มีความยืดหยุ่นมาก(แต่ไม่หลวม) กล่าวคือในทุกคำสั่งการถ่ายทอดผ่านผู้บริหารที่
โดยตรง ตัดสินใจทำตรงนั้น มีปัญหาเกิดขึ้นปรึกษาร่วมทุกฝ่าย สตารท์อัพเป็นธุรกิจที่ไม่ใหญ่มาก ด้วย
ขนาดที่สามารถยืดหยุ่นปรับตัวได้ตลอดเวลา การจัดรูปแบบการแยกการทำงานกันได้อย่างอิสระ อย่างที่
เริ่มต้นทุกคนในสตารท์หนึ่งๆมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปตามความถนัดของแต่ล่ะคน ดังนั้นการ
ทำงานได้อย่างอิสระย่อมตอบโจทย์ต่อคนรุ่นใหม่ที่ต้องการการไม่ยึดติดกับรูปแบบการทำงานเดิมๆ ซึ่งนั้น
รวมถึงการที่มีอำนาจในการบริหารงานในฝ่ายงานองตนเองได้อย่างอิสระ เนื่องจากผู้ประกอบบางธุรกิจมอง
ว่า การทำงานร่วมระหว่างสตารท์อัพสองธุรกิจอาจต้องการอิสระการงานส่วนนี้ด้วยเช่นกัน ตัวแบบความ
ล้มเหลวผู้ประกอบการมองเรื่องการที่ยึดติดกับความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ (ผู้นำ) เมื่อมีความเชื่อมั่นมาก
เกินไปโดยเพิกเฉยความต้องการหรือ ความคิดเห็นของลูกค้าย่อมส่งผลเสียการทำธุรกิจ และอีกแบบคือการ
ที่ผู้นำที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงาน ไม่ลดภาระงานหรือผลิตสินค้าที่ไม่มีประโยชน์ลง ซึ่งตาม
ความคิดเห็นของผู้ประกอบมองว่าสตารท์อัพจำเป็นที่ต้องผิดพลาด และเรียนรู้ข้อผิดพลาดนี้ให้เร็ว 

ตัวแบบความสำเร็จในมุมมองของภาครัฐคือ การสร้างแผนรับมือต่อความเสี่ยงที่กำลังจะเกิดหรือ
แนวโน้มที่จะทำให้มันเกิดได้ ด้วยการเตรียมแผนประเมินความเสี่ยง ยกตัวอย่างเหตุการณ์จลาจล โรค
ระบาดฯลฯ หากได้เตรียมแผนสำรองการผลิต การจัดจำหน่าย รวมถึงช่องการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน
ภายในยิ่งช่วยลดภาระงานและลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบได้ ตัวแบบความล้มเหลวคือการไม่เตรียม
แผนสำรอง ในกรณีการเกิดภาวะเสี่ยงอ่ืนๆยิ่งสร้างผลกระทบและความเสียหายไว้เบื้องหลังได้ 

ตัวแบบความสำเร็จในมุมมองของสถาบันการเงินคือการสร้างรูปแบบองค์การที่ทันสมัย นำเอา
เทคโนโลยีมาปรับใช้องค์การ เพ่ือทำให้สะดวกต่อการบริหารจัดการ ลดต้นทุนการดำเนินงาน เพ่ิมโอกาสใน
การแข่งขัน ภาพลักษณ์ขององค์การทันสมัยมากขึ้น ตัวแบบความล้มเหลวคือองค์การที่ล้าหลัง ไม่มีมีการ
ปรับปรุง หรือไม่เปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางอย่างที่ไม่จำเป็นออกไป ทำให้ระยะเวลาที่บริการลูกค้ายิ่งยาวนาน
ขึ้น 

จากข้อมูลข้างต้นนำมาวิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการโครงสร้างองค์การ สำคัญเรื่องการปรับขนาด
องค์การให้มีความเหมาะสม โดยเฉพาะต้นแบบความสำเร็จจะมุ่งเน้นที่ความยืดหยุ่น สามารถที่จะทำให้แต่
ล่ะฝ่ายทำงานร่วมกันได้อย่างบูรณาการ สร้างความร่วมมือที่ดีได้ในทุกฝ่าย การปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
ทำงานที่กระฉับ รวดเร็วลดขั้นที่ไม่จำเป็นออกไปส่งผลให้การตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ยิ่งขึ้น อีก
ทั้ง เมื่อเกิดความเสี่ยงที่กำลังจะเกิดขึ้น สามารถมีแผนรองรับหรือ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้พร้อมรับมือกับ
ทุกสถานการณ์ได้ ซึ ่งการทำงานทั้งแบบเชิงรุกและเชิงรับนี ้เองทำให้ข้อสำคัญในการบริหารจัดการ
โครงสร้างองค์การมีเหตุอันสมควรต่อการทำงานของธุรกิจสตาร์ทอัพ 

 
  5. โครงสร้างทีมงาน / บุคลากร 

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ตัวแบบความสำเร็จ ตัวแบบความล้มเหลว 
ผู้ประกอบการStartup 
(ประกันภัย) 

ทีมงานคล่องตัว/ตื่นตัว อยู่เสมอ คนท่ีไม่สามารถทำงานเป็นทีมได้ 

ผู้ประกอบการStartup 
(ก่อสร้าง) 

-เลือกคนท่ีใช่มาทำงานกับคุณไม่ใช่เลือก
คนท่ีดีทีสุ่ด 
-เปิดโอกาสกาสร่วมกันกับสตาร์ทอ่ืนๆ 

 การปิดโลกทัศน์ตัวเอง 

ผู้ประกอบการStartup 
(อสังหริมทรัพย์) 

การใช้กติกาของการเป็นผู้เช่ียวชาญ คัดคนไม่ถูก 
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ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ตัวแบบความสำเร็จ ตัวแบบความล้มเหลว 
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
-กระทรวงพาณิชย์ 
-ตลาดหลักทรัพย์ 
-กระทรวงอุตสาหกรรม 

-การทำงานร่วมกันอย่าง 
สร้างสรรค ์
-การเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกันเป็นทีม 

การเลือกคนที ่ขัดแย้งกับวัฒนรรม
องค์การ 

สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง 
-ธนาคารกสิกรไทย 
-ธนาคารออมสิน 
-Tuk Tuk 500 

-การเฟ้นหา Partner ที่ด ี
-รู้จักการทำงานเป็นทีม 
-การหาผูเ้ชี่ยวชาญเข้ามาดูแลระบบ 

-การถูกซื้อตัวทีมงานโดยบริษัทคู่แข่ง 

 
ผลการศึกษาพบว่า ตัวแบบความสำเร็จในมุมมองของผู ้ประกอบการคือ การเลือกทีมงานที่

คล่องตัว ตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา(ในทิศทางที่ดี) เลือกคนที่ใช่มาทำงานร่วมกับคุณ ไม่ใช่
เลือกคนที่ดีที่สุด เหตุเพราะคนที่ใช่มักมีแนวทางร่วมในทิศทางเดียวกัน มีอุดมการณ์ที่มีความคล้ายคลงึกัน 
การใช้กติกาของการเป็นผู้เชี่ยวชาญสามารถทำให้ดำเนินธุรกิจได้ดีกว่า คนที่มีประสบการณ์ในการเป็น
ผู้ประกอบการมาก่อนเหมาะกับการเป็นสตารท์มากกว่า เด็กจบใหม่ควรไปทำงานในองค์การใหญ่หรือ
ทำงานกับบริษัทสตารท์อัพก่อนเพื่อสะสมประการณ์ (บทสัมภาษณ์) ตัวแบบความล้มเหลวคือ การคัดคนที่
ไม่ถูกต้องเช่น การเลือกคนที่มีคุณสมบัติขัดแย้งกับคุณลักษณะที่ระบุ ตรงต่อความต้องการที่กำหนด 
ความสามารถเฉพาะด้าน การเลือกเพียงสถาบัน การปิดกันความคิดของผู้อ่ืน เชื่อมั่นในตนเองมากเกินกว่า
จะรับฟังผู้อื่น การที่ไม่สามารถทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้ ซึ่งคุณโบ๊ท เน้นย้ำว่า การเลือก co-founder เป็น
เรื่องที่สำคัญมาก การที่จะมีคนทำงานร่วมกันกับเรา ทีมงานที่แตกแยกมักเป็นสาเหตุหลักๆที่ทำให้สตารท์
อัพล้มเหลว 

ตัวแบบความสำเร็จในมุมมองของภาครัฐคือ การทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรรค์ สามารถการ
เรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกันเป็นทีม การทำงานร่วมกันกับบุคคลากรหลายระดับในสภาวะที่แตกต่างออกไป
ตามระยะการเติบโตของกิจการตัวแบบความล้มเหลวคือการเลือกคนที่ขัดแย้งกับวัฒนธรรมขององค์การ
เพราะวัฒนธรรมเปรียบได้ดังแบบแผนการปฎิบัตของคนในองค์การ หากแบบแผนผิดพลั้งไปจะทำให้เสีย
ระบบการทำงานเช่น การล่าช้าของระบบงานจะส่งผลกระทบต่อการรักษาลูกค้า รวมทั้งความเสียในด้าน
อ่ืนๆที่จะตามมา 

ตัวแบบความสำเร็จในมุมมองของสภาบันทางการเงินคือการให้ผู้เชี่ยวชาญมาดูแลระบบ เพราะ
หากมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านยิ่งทำงานออกมาได้อย่างดี ทำให้ลดการสูญเสียของงานและมีมาตรฐานใน
การทำงานสูง การเฟ้นหาคู่หูทางธุรกิจหรือ Partner ก็เป็นส่วนสำคัญหากคู่หูตะหนักถึงผลประโยชน์สูงสุด 
ทั้งพร้อมรักษาผลประโยชน์สูงสุดขององค์การยิ่งทำให้ธุรกิจนั้นมีความก้าวหน้ามากยิ่งข้ึน ต้นแบบของความ
ล้มคือ การไม่สามาถรักษาคนเก่งในองค์การ ทีมงานที่เก่งมักจะถูกซื้อตัวโดยบริษัทคู่แข่งรายใหญ่ที่ยอม
จ่ายเงินเพื่อให้ได้คนที่พร้อมในการทำงาน มีประสบการณ์ทำงานในด้านนั้นๆ  

จากข้อมูลเบื้องต้นวิเคราะห์ด้านโครงสร้างทีมงานและบุคลากรได้ดังนี้คือ ภาคธุรกิจโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในธุรกิจสตารท์อัพมุ่งเน้นด้านการหาคนที่เหมาะสม มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการทำงาน คนที่
สามารถทำงานร่วมกันได้แบบเป็นTeamwork ที่ต้องอาศัยหลักการความร่วมมือต่างๆในทุกๆ ฝ่าย ด้วย
อาศัยความร่วมมือกันของบุคคลที่ประกอบด้วยความรู้ มีภาวะผู้นำ กล้าคิด กล้าลงมือทำ รูปแบบการ
ทำงานร่วมกัน ( Co-working ) เป็นอีกแนวทางที ่ช่วยส่งเสริมการทำงานของสตารท์อัพทำให้ประสบ
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ความสำเร็จเร็วมากยิ่งขึ ้น ลดภาระของงานบางอย่างให้น้อยลงทำให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพราะด้านที่
จำเป็นในหน่วยงาน ทำให้ต้นทุนนั้นคุ้มค่าต่อการสร้างประโยชน์ขององค์การ 

 
6. โครงสร้างระบบงาน 

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ตัวแบบความสำเร็จ ตัวแบบความล้มเหลว 
ผู้ประกอบการStartup 
(ประกันภัย) เข้าใจในความต้องการลูกค้า การตลาดที่ไม่ลงตัว  

ผู้ประกอบการStartup 
(ก่อสร้าง) เข้าถึงลูกค้าได้ ไม่มีการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ 

ผู้ประกอบการStartup 
(อสังหาริมทรัพย์) 

สร้างความประทับให้ลูกค้า  ลูกค้าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีก 

หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
-กระทรวงพาณิชย ์
-ตลาดหลักทรัพย ์
-กระทรวงอุตสาหกรรม 

สามารถสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดี
กับลูกค้า และความง่ายในการใช้งาน 

คู่แข่งสร้างฟังก์ช่ันท่ีคล้ายกันแต่
สามารถใช้งานได้ง่ายกว่า 

สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง 
-ธนาคารกสิกรไทย 
-ธนาคารออมสิน 
-Tuk Tuk 500 

เข้าใจในค่าใช้จ่ายหลักขององค์การ รู้จักใช้
และบริหารทรัพยากร 

การเพิกเฉยต่อแหล่งต้นที่จำเป็น 

 
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการมีมุมมองตัวแบบสำเร็จว่าต้องสามารถตอบรับต่อความต้องการที่

แท้จริงของลูกค้าได้ แก้ไขปัญหาได้จริง ฟังก์ชั่นการใช้งานที่มีประโยชน์ เข้าใจง่าย สามารถทำให้ลูกค้า
ประทับใจในตัวสินค้าได้ ตัวแบบความล้มเหลวคือ การที่ลูกค้าเมื่อใช้ไปแล้ว พบว่ามีรูปแบบเดิมไม่ มีอะไร
ใหม่ๆ ฟังก์ชั่นก็ไม่ดึงดูดใจ รวมถึงการไม่กลับมาซื้อใหม่ ไม่ใช้งานซ้ำอีก ขาดการโฆษณาประชาสัมพันธ์ใน
ตัวสินค้าท่ีน้อยลง ทำให้สินค้าไม่เป็นที่รู้จัก ไม่ติดตลาด  

ตัวแบบความสำเร็จในมุมมองของภาครัฐคือ การที่ธุรกิจนั้นมีผลิตภัณฑ์ที่ดึงดูดใจ สามารถสร้าง
ความปนระทับใจ ดึงดูดต่อการกลับมาใช้งานได้ต่อเนื่อง การที่สามารถยอมจ่ายเงินซื้อเพิ่มเพื่อสถานะการ
ใช้งานที่ดีขึ้นมากกว่า ตัวแบบความล้มเหลวคือ คู่แข่งสามารถสร้างแอพพลิเคชั่นที่มีฟังชก์ชั่นการใช้งานที่ใช้
งานได้ง่ายกว่า เข้าใจได้ดีกว่า สามารถลบล้างสตารท์อัพนั้นให้ล้มลงได้ ด้วยขนาดของผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึง
กัน 

ตัวแบบความสำเร็จความสำเร็จของสถาบันการเงินมีมุมมองดังนี้ การที่เข้าใจในค่าใช้จ่ายหลัก ตัน
ทุนหลักท่ีสำคัญของการดำเนินธุรกิจ รู้จักบริหารและใช้จ่ายให้ก่อประโยชน์สูงสุด ตัวแบบความล้มเหลวคือ 
การที่ธุรกิจนั่นไม่เข้าใจต้นทุนการผลิต การดำเนินการที่สำคัญขององค์การทำให้ในสายการผลิตนั้นมีต้นทุน
ค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไป ซึ่งในธุรกิจสตารท์อัพมักเริ่มต้นด้วยแหล่งเงินทุนที่ไม่ใหญ่นักทำให้เสี่ยงต่อการล้มเหลว
ของธุรกิจ 

จากข้อมูลข้างต้นวิเคราะก์เกี่ยวกับการจัดการการวางแผนธุรกิจแนวใหม่ ที่มีความคล้ายคลึงต่อ
การดำเนินธุรกิจสาตรท์อัพคือโมเดลธุรกิจแบบใหม่ที่ชื่อว่า Business Model Canvas กล่าวคือให้ทุกๆฝ่าย
ระดมสมองในการตรวจสอบว่า แนวทาง/ทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจควรไปในทิศทางใด ซึ่งมีประกอบด้วย
ปัจจัยทางธุรกิจดังนี้ 1) คุณค่าของธุรกิจ 2) ลูกค้าของธุรกิจ 3) การสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า 4) ช่อง
ทางการเข้าถึง (Channels)  5) สิ่งที่ต้องทำเพ่ือขับเคลื่อนธุรกิจ 6) พาร์ทเนอร์หลักของ 7) ทรัพยากรที่
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จำเป็นของ 8) ค่าใช้จ่ายหลักของธุรกิจคืออะไร 9) รายได้ของธุรกิจซึ่งต่างๆเหล่านี้จำเป็นต่อการดำเนินการ
ทางธุรกจิที่สำคัญเพ่ือการสร้างความสำเร็จองค์การ 

 
7. โครงสร้างระบบการจัดการสินค้าและบริการ 

ผู้ใหข้้อมูลสำคัญ ตัวแบบความสำเร็จ ตัวแบบความล้มเหลว 
ผู้ประกอบการ Startup 
(ประกันภัย) การนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ ส่งงานไม่ได้ ดูแลลูกค้าไม่เป็น 

ผู้ประกอบการ Startup 
(ก่อสร้าง) การเรียนรู้จากประสบการณ์ การบริการไม่ถูกจุด 

ผู้ประกอบการ Startup 
(อสังหาริมทรัพย)์ 

การเติบโตของผลิตภัณฑ์ การทำซ้ำรูปแบบเดิม ยึดติดความสำเร็จ 

หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
-กระทรวงพาณิชย ์
-ตลาดหลักทรัพย ์
-กระทรวงอุตสาหกรรม 

การสร้างความแตกต่างและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

-การพยายามทำซ้ำ เลียนแบบบริษัทใหญ่ๆ 

สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง 
-ธนาคารกสิกรไทย 
-ธนาคารออมสิน 
-Tuk Tuk 500 

ทำท ุกอย ่ างให ้ เป ็น เร ื ่ องง ่ าย 
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

การวางระบบบริการหลังการขายไม่ดี 

 
ผลการศึกษาพบว่า ตัวแบบความสำเร็จในมุมมองของผู้ประกอบการการนำเอาเทคโนโลยีมาปรับ

ใช้กับการทำงาน เพราะเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ช่วยในการสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ลดต้นในการดำเนินงาน 
และช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานขององค์การเราและลูกค้า ประสบการณ์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้อง
เรียนรู้ไม่ว่าว่าทั้งจากการทำงานที่ผิดพลาดหรือสิ่งอื่นใดที่ส่งผลลบต่อองค์การ  จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ 
Startup ในช่วงก้าวแรกของการทำงานต้องล้ม ธุรกิจไม่ใช่แค่เพียงคำว่าต้องสำเร็จ มีสูตรสำเร็จตายตัวเสมอ
ไป ดังการให้สัมภาษณ์ของผู้ประการท่านหนึ่งว่า “หากว่าเราต้องการเปิดร้านกาแฟ ให้เหมือนกับสตาร์ทบั๊ค 
เพียงแค่หาโลเคชั่นที่เหมาะสมและหาแก้วกาแฟสวยๆตั้งไว้ก็พอแล้ว แต่ในความเป็นจริงก็จะพบว่าเราจะโต
ได้มากกว่าไปกว่าสตาร์บั๊คไม่ได้เลย เพราะทำแค่เลียนแบบไม่ต่อยอด” ตัวแบบความล้มเหลวคือ การ
บริการลูกค้าไม่ถูกจุด ไม่ตรงต่อความต้องการของลูกค้าการส่งงานไม่ได้ บริการลูกค้าไม่เป็น คือ การที่
สตาร์ทอัพนั้นมีความอิสระค่อนข้างสูง การบริหารงานจึงเป็นไปได้อิสระเช่นกันทำให้ส่งงานล่าช้า ไม่
สามารถรักษาฐานลูกค้าไว้ได้ การยึดติดกับรูปแบบความสำเร็จที่ ผ ่านมา ซึ ่งบางครั ้งสถานการณ์ 
สภาพแวดล้อมที่แข่งขันก็เปลี่ยนไป โอกาสในการได้เปรียบเชิงการแข่งขันอาจต่ำลงด้วย 

ตัวแบบความสำเร็จในมุมมองขององค์การภาครัฐ คือ การสร้างความแตกต่างและต่อยอด
ผลิตภัณฑ์คือการที่ทำให้สินค้ามีความโดดเด่น มีจุดเด่นของแบนด์ที่จะสร้างแรงดึงดูด การตอบสนองต่อ
ความต้องการที่จำเป็นของลูกค้า ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างหลักการทางการตลาดและหลักการบริหาร
องค์สมัยใหม่ ตัวแบบความล้มเหลวในมุมมองของภาครัฐมองว่าการที่พยายามเลียนแบบ ทำซ้ำทั้งในด้าน
ของการบริหารงานของสตารท์อัพต่อบริษัทยักษ์ใหญ่ หรือ กลุ่มธุรกิจดั้งเดิมขนาดใหญ่ที่เคยประสบ
ความสำเร็จหรือครองส่วนแบ่งการตลาดใหญ่อยู่นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรเนื่องจากกลุ่มสตารท์อัพเป็นธุรกิจเริ่มต้น
ที่ส่วนใหญ่ไม่ได้มีเงินทุนมากนัก หากเริ่มที่กลุ่มเป้าหมายลูกค้าในวงกว้างมากเกินไปจะกระทบต่อการ
บริหารจัดการเงินทุนได้ ควรเลือกท่ีเป้าหมายเฉพาะขนาดเล็กหรือย่อมลงจะทำให้โอกาสที่ดีกว่า 
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ตัวแบบความสำเร็จในมุมมองของสถาบันทางการเงินที่เกี่ยวข้อง มองว่าการสร้างหรือทำธุรกิจที่
ง่ายและมีความรวดเร็ว ดูทันสมัยและมีความปลอดภัยจะเป็นสิ่งที ่ดีต่อธุรกิจเริ ่มต้นอย่างสตารท์อัพ 
เนื่องจากกลุ่มธุรกิจเริ่มต้นเป็นกลุ่มที่ควรให้ความสำคัญต่อความต้องการของลูกค้ามาเป็นอันดับแรก และ
การที่ทำเรื่องง่ายให้กับลูกค้ายิ่งเพิ่มโอกาสในกลีบมาใช้งานซ้ำ และใช้งานเพิ่มขึ้ นของฐานลูกค้า ตัวแบบ
ความล้มเหลวมองว่าเรื่องบริการหลังการขายหรือการบริการลูกค้าหลังได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ดี จะส่งผลเสีย
ต่อภาพลักษณ์และการรักษาฐานลูกค้าของธุรกิจ 

จากข้อมูลเบื้องต้นนำมาวิเคาระห์ด้านโครงสร้างระบบการจัดการสินค้าซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Lean Startup ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับการกระบวนการตัด ลดทอนในสิ่งที่ไม่จำเป็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ลงไป เน้นทำผลิตภัณฑ์ ที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าให้มากที่สุด เพื่อให้ได้ลูกค้าที่มาก
ที่สุด กระบวนการดั้งกล่าวจำเป็นต้องอาศัยการวัดผลจากกลุ่มเป้าหมายโดยการตั้ งสมมุติฐาน( Measure ) 
สอบถามกลุ่มผู้ใช้งานจริง เพื่อประเมินจากปัญหาว่าปรับปรุงได้ด้วยวิธีใด ความคิดเห็นเพิ่มเติม คำติชม 
เรียนรู้เพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น(Learn) เช่นคุณภาพของสินค้า ฟังก์ชันอื่นเพิ่มเติมที่จะทำให้สมบูรณ์มากข้ึน  
(ณฤทธิ์, 2560) ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ใช้วิธีการออกไปหาลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจาก
จำเป็นต้องเข้าใจว่าความต้องการที่แท้จริงมีวิธีการใดที่จะไปถึงได้อย่างไรนำไปสู่การติดตลาดของสินค้าและ
บริการ     

 
8. การบริหารแหล่งเงินทุนและบริหารเงิน 

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ตัวแบบความสำเร็จ ตัวแบบความล้มเหลว 

ผู้ประกอบการStartup( ประกันภัย ) เข้าใจหลักการบริการเงินท่ีดี ความขัดแย้งในตัวผู้ลงทุน 

ผู้ประกอบการStartup( ก่อสร้าง ) 
ใช้กลยุทธ์ bootstrapping คือ 
มีเงินเก็บแต่เลือกหานักลงทุน 

การใช้อีโก้ตัดสินใจในบาง
เรื่องที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด 

ผู้ประกอบการStartup( อสังหริมทรัพย์ ) หาเงินในแหล่งเงินที่ดีท่ีสุด ไม่สามารถแบ่งแยกผลกำไร
ได้ลงตัว 

หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
-กระทรวงพาณิชย์ 
-ตลาดหลักทรัพย์ 
-กระทรวงอุตสาหกรรม 

หาจุดคุ้มค่าของเงินลงทุนที่ทำ
ไป ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด 

ทำสินค้าไม่คุ ้มค่ากับเงินที่
ลงทุนไป 

สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง 
-ธนาคารกสิกรไทย 
-ธนาคารออมสิน 
-Tuk Tuk 500 

น ักลงท ุน/ผ ู ้ ให ้ท ุนอยาก 
ให้เงินต่อ 

ผู้ประกอบการล้มเลิกความ
ตั้งใจในการบริหาร 

 
ผลการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการมีมุมมองตัวแบบความสำเร็จคือ การเข้าใจหลักการบริหารทาง

การเงินที่ดี กล่าวคือสามารถหาแหล่งเงินทุนที่ให้ดอกเบี้ยได้ต่ำที่สุด ระยะคืนทุนมากกว่า มีคนลงทุนจำนวน
มาก มีเงินเก้บสำรองที่ไว้ใช้ในยามฉุกเฉินโดยเงินทุนนั้นไม่สูญหายไปในระบบมีต่อยอดเพิ่ม และคุ้มค่าใน
การลงทุนต่อผลิตภัณฑ์/บริการนั้นๆ ตัวแบบความล้มเหลวคือการที่ผู้นำขัดแย้ง เรื่องผลประโยชน์ การนำ
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อารมณ์ ความรู้สึกมาใช้ตัดสินต่อการลงทุนที่มักประสบปัญหาขาลงทำให้สินค้า/บริการนั่น ถูกยกเลิกไปใน
ที่สุด 

ตัวแบบความสำเร็จของภาครัฐคือ การที่สตารท์อัพที่มีแหล่งเงินทุนไม่มาก สามรถก่อประโยชน์ที่
ก้าวกระโดดได้ดีกว่า ด้วยการบริหารจัดการธุรกิจแนวใหม่ เพ่ือให้ธุรกิจมีผลตอบรับคุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนไป 
ตัวแบบความล้มเหลวคือ การที่สินค้า/บริการนั้นไม่คุ้มค้าต่อการบริหารจัดการต่อไป เกิดต้นทุนที่สูงเกิน
ความจำเป็น การไม่สร้างประโยชน์ทางธุรกิจต่อผลิตภัณฑ์นั่นๆ ได้ 

ตัวแบบความสำเร็จในมุมมองของสถาบันการเงินคือ นักลงทุนสามารถซื้อกิจการ อยากให้เงินเพ่ือ
การบริหารงานต่อไป คุ้มค่าต่อนักลงทุนที่ลงเงินทุนไป ก่อเกิดผลประโยชน์สูงสุดในการลงทุน วแบบความ
ล้มเหลวคือผู้ประกอบการล้มเลิกความตั้งใจในการลงทุนต่อ ไม่สามารถสร้างข้อตกลงที่ดีได้ กระทำการทาง
ธุรกิจขัดแย้งต่อแหล่งเงินทุน เช่น เงินทุนเพื่อการก่อประโยชน์ทางสังคมหรือ ไม่ตรงต่อความตั้งใจเดิมของ
นักลงทุน 

จากข้อมลูข้างต้นวิเคราะห์สถานการณ์การบริการจัดการกับแหล่งเงินทุนการทำสตารท์อัพ สิ่งสำคัญคือ 
แหล่งเงินทุนและการบริหาร ที่เริ่มต้นด้วยเงินทุนตัวเองหรือ กลุ่มนักลงทุนอิสระที่ใช้เงินส่วนตัวของตนเอง
มาร่วมลงทุนกับธุรกิจสตารท์ การแสวงหาประโยชน์หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องที่ช่วยเร่งการเติบโตของ
ธุรกิจ จะช่วยให้เรื่องความช่วยเหลือ สนับสนุน ให้คำแนะนำต่างๆ การสร้างความเชื่อใจต่อกลุ่มนักลงทุนใน
รูปแบบองค์การหรือนักลงทุนสถาบันเพื่อรวบรวมเงินจากแหล่งเงินทุนใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเข้าใจ
ในสตารท์อัพให้ร่วมลงทุนต่อธุรกิจมากขึ้น 

9. การจัดการและการอำนวยการ 

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ตัวแบบความสำเร็จ ตัวแบบความล้มเหลว 

ผู้ประกอบการStartup( ประกันภัย ) 
มีการทำแผนรับมือล่วงหน้าอยู่
เสมอ 

การลงทุนที่ไม่ชาญฉลาดต่อ
การทำธุรกิจ 

ผู้ประกอบการStartup( ก่อสร้าง ) 
รู ้ว ่าจะสร้างจุดแข็งให้ธุรกิจ
อย่างไร 

ไม ่พ ัฒนาคนเก่งให ้อย ู ่ ใน
ธุรกิจ 

ผู้ประกอบการStartup( อสังหริมทรัพย์ ) พัฒนาทรัพยากรที ่ม ีค ่าของ
บริษัทให้เลียนแบบได้ยาก 

มีคู่แข่งมาก การแข่งขันสูง 

หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
-กระทรวงพาณิชย์ 
-ตลาดหลักทรัพย์ 
-กระทรวงอุตสาหกรรม 

ความสามารถในการสร ้าง
ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน 

ไม่มีแผนการรับมือภาวะการ
ขาดแคลนคนทำงาน 

สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง 
-ธนาคารกสิกรไทย 
-ธนาคารออมสิน 
-Tuk Tuk 500 

ธุรกิจที่มีที่ปรึกษาที่ดี สามาถ
สร้างคุณค่า ประโยชน์ต่อการ
ทำธุรกิจ 

การทำงานที่ไร้ขอบเขต คน
หนึ่งคนทำงานทุกอย่าง 

 
ผลการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการมีมุมความสำเร็จคือ การสร้างแผน การวางแผนรับมือต่อการ

ดำเนินธุรกิจ สร้างความโดดเด่นของสินค้าบริการ โดยไม่สามรถทำให้สินค้าหรือบริการนั้นสร้างขึ้นใหม่หรือ
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ที่เรียกว่าง่ายต่อการเลียนแบบ มีจุดเด่นในตัวเองที่จะเกิดความได้เปรียบเชิงการแข่งในสายการผลิตหรือ
ธุรกิจในไลน์เดียวกัน ตัวแบบความล้มเหลวการที่มีคู่แข่งมากเกินไป สตารท์อัพที่ทุนการเงินไม่แข็งแรง อาจ
ไม่สามารถทนทานต่อแรงต้านทานในสายงานธุรกิจเดียวกันได้ ขาดความเชื่อมั่นของคนในองค์การ คนเก่ ง
ในที่มำงานถูกซื้อตัวไปอยู่บริษัทคู่แข่ง เกิดภาวะขาดแคลนกำลังบุคคลจำเป็น กระทบต่อการคทำงานด้าน
อ่ืนๆ  

มุมมองความสำเร็จของภาครัฐคือความสารถในการสร้างเสริมข้อได้เปรียบชิงการแข่งขัน ในระบบ
ดียวกัน โดยการสร้างจุดเด่นทางธุรกิจ เพ่ือให้สินค้าบริการนั่นๆ เกิดสภาพคล่องในการบริหารจัดการที่ดีขึ้น 
ตัวแบบความล้มเหลวคือ ไม่สารถสร้างแผนรับมือต่อสภาวะการขาดแคลนแรงงานที่สำคัญได้ หากมีการ
ขัดแย้งหรือไม่เห็นคุณค่าต่อการทำงานต่อในองค์การนั่นๆ  

มุมมองความสำเร็จของสถาบันทางการเงินที่เก่ียวข้องคือ การสร้างสินค้าบริการที่ดี มีคุณประโยชน์
ต่อไปในการว่างแผนหากต้องสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นได้ ทั้งนี้เพื่อสร้ างจุดแข็งและความยั่งยืนของ
ธุรกิจ ตัวแบบความล้มเหลวคือการทำงานที่ไร้ขอบเขต เอาทุกเรื ่อง ทำงานทุกๆ  อย่างซึ ่งมักจะเกิด
ข้อผิดพลาดได้ง่ายกว่าที่จะเลือกทำเพียงบางงานแต่ทำออกมาได้ดี และมีความนิยมมากกว่า 

จากข้อมูลข้างต้นวิเคราะห์ด้านการจัดการและการอำนวยการของธุรกิจStartup คือ 1) การมอง
รูปแบบทำสินค้าหรือบริการรู ้ว ่าลูกค้าคือใคร ขายผ่านช่องทางไหนได้ดีที ่สุด สร้ างสายสัมพันธ์กับ  
2) ทำอะไร การสร้างคุณค่าของสินค้าและ 3) อย่างไร ทรัพยากรของบริษัทคืออะไร กิจกรรมที่ขับเคลื่อน
ธุรกิจ คู่ค้าคือตรงต่อความต้อการของลูกค้าหรือไม ทำแล้วคุ้มค่า มีโครงสร้างรายได้ชัดเจน ทราบแล้ะเข้าใจ
ถึงค่าใช้จ่ายหลักธุรกิจ 

10. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ตัวแบบความสำเร็จ ตัวแบบความล้มเหลว 

ผู้ประกอบการStartup(ประกันภัย) 
การสร้างความเชื ่อมโยงของ
ต้นทุนวัตถุดิบ ออกไปสู่การจัด
จำหน่าย 

ไม่เข้าใจลูกค้า 

ผู้ประกอบการStartup(ก่อสร้าง) การตอบโจทย์ลูกค้า ไม่รู้จักแหล่งวัตถุดิบท่ีดี 

ผู้ประกอบการStartup(อสังหริมทรัพย์) รู้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย มีกลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่ 

หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
-กระทรวงพาณิชย์ 
-ตลาดหลักทรัพย์ 
-กระทรวงอุตสาหกรรม 

-การทำวิจัยทางการตลาด 
-การลดความเส ี ่ยงในการ
แข่งขันทางการตลาด 

การทำการตลาดโดยลงทุน
ไปก่อน 

สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง 
-ธนาคารกสิกรไทย 
-ธนาคารออมสิน 
-Tuk Tuk 500 

-การลงทุนในสตาร์ทอัพที่ดีมี
ศักยภาพ 
-การสร้าง Venture Builder 

ไม่ใส่ใจความคิดเห็นลูกค้า 
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ผลการศึกษาพบว่ามุมมองตัวแบบความสำเร็จของผู้ประกอบการมองว่า การรู้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  
รู้ว่าลูกค้าคือใคร จะทำให้ธุรกิจเข้าถึงลูกค้าได้อย่างไรและผ่านช่องทางไหน อีกทั้งยังทำให้ทราบว่าตอบ
โจทย์ต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างไร สามารถแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้ (ถือ เป็นหัวใจของการทำ
ธุรกิจ) และการสร้างความเชื่อมโยงของต้นทุนวัตถุดิบไปสู่การจัดจำหน่าย ยิ่งได้วัตถุที่ราคาต่ำที่สุดแต่มี
คุณภาพที่ดี ต้นทุนการผลิตยิ่งต่ำลง หรือสามารถควบคุมราคาของต้นทุนการผลิตหลักได้ ยิ่งทำให้โอกาสใน
จำหน่ายมีราคาทางการตลาดที่ควบคุมได้ ตัวแบบความล้มเหลวคือการไม่เข้าใจลูกค้า ไม่สามารถเข้าถึง
ความต้องการที่แท้จริง การไม่สามาถเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบที่ดี เป็นเรื่องของกระบวนการเริ่มต้นในการทำ
ธุรกิจเนื่องจากการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบที่ดีมีราคาที่ต่ำลง ส่งผลต่อต้นทุนทางการผลิตหรือ วัตถุบางชนิดไม่ดี
ไม่สามารถรักษาคุณภาพสินค้าหรือบริการได้ และการสร้างกลุ่มลูกค้าที่มีขอบเขตกว้างเกินไป กลุ่มลูกค้า
ขนาดใหญ่ไม่สามารถรองรับได้ในทุกด้านหากควบคุมไม่ดียิ่งต้องทำให้ต้นทุนทางการมากขึ้นตามลำดับ 

ตัวแบบความสำเร็จในมุมมองของภาครัฐคือการทำวิจัยทางการตลาด เพื ่อให้ทราบว่าความ
ต้องการของลูกค้า เทรดการบริโภคของลูกค้า สภาพการแข่งขันทางการตลาด  (ตลาดหลักทรัพย์ฯ, 2560) 
เป็นเรื่องที่จำเป็นทั้งยังช่วยลดต้นทุนการผลิตบางประเภทลงไปได้ ความเสี่ยงต่อการลงทุนกับผลิตภัณฑ์บาง
ประเภทที่ไม่จำเป็นลงไปได้ ตัวแบบความล้มเหลวคือการลงมือทำโดยไม่ผ่านการทดลองทางการตลาด หาก
ไม่ตอบสนองต่อการต้องการของลูกค้า สินค้าหรือบริการนั้นๆ จะไม่มีทำการซื้อขายทางการตลาดเลย 

ตัวแบบความสำเร็จในมุมมองของสถาบันการเงิน (Tuk Tuk 500) มองว่า “โลกของตาร์ทอัพไม่ว่า
ปลาเล็กหรือปลาใหญ่ ล้วนแพ้ต่อปลาไว สตาร์ทอัพต้องมีจิตวิญญาณของตุ๊กตาล้มลุกบวกกับจิตวิญญาณ
ของการเล่น คือ เมื่อล้มแล้วลุกขึ้นมาให้เร็วและแรงขึ้น เมื่อลุกขึ้นมาแล้วยังต้องสนุกกับการเล่นต่อไป” 

การลงทุนในสตาร์ทอัพที่ดีมีศักยภาพ เพื่อให้กองทุนนั้นช่วยเร่งเครื่องและยิ่ง Ecosystem สมบูรณ์มาก 
โอกาสที่กองทุนจะได้ลงทุนดีๆก็มีมาก กำไรจากการลงทุนจะมากตามไปด้วย โมเดลนี้จะสำเร็จก็ต่อเมื่อพวก
เขาสำเร็จ ซึ่งมีความยั่งยืนมากกว่า แนวคิดอีกอันหนึ่งของ500 TUK TUK คือ จัดตั้ง Venture Builder 
หน้าที่คือบ่มเพาะ (Incubator) และตัวเร่ง (Accelerator) ให้กับสตาร์ทอัพที่จบจาก Disrupt University 
ตลอดจนหน่วยงาน Growth Tracking Team หรือทีมงานสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดจาก ซิลิคอน
แวลลีย์มาสอน ซึ่งทำให้ห่วงโซ่ซัพพลายเกิดกลยุทธ์ (Win-Win-Win Strategy) นอกจากผลประโยชน์ทาง
การเงินได้มาก ตัวแบบความล้มเหลวคือ การไม่สามารถตอบโจทย์ต่อความต้อการของลูกค้าได้ ละทิ้งความ
ตั้งใจในการตอบสนองลูกค้า 

จากข้อมูลข้างต้นทำการวิเคราะห์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานได้ดังนี้คือ คู่ค้าเป็นหัวใจหลักของ
การบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายตัวแบบความสำเร็จจึงมุ่งเน้นเกี่ยวกับการจัดการ
ตลาดที่ต้องมีการทำการวิจัยก่อนการปฎิบัติจริง เพื่อให้ผลงานที่ออกมาประสบผลสำเร็จโดยตรงต่อความ
ต้องการของลูกค้า ห่วงโซ่อุปทานยังเน้นที่การรักษาสมดุลในการทำธุรกิจระหว่างบริษัทสตารท์อัพ การ
ดำเนินโดยรักษามาตราฐานการบริหารความเสี่ยงที่ดี ลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่ยังมีความต้องการของตลาดและ
สามารถมั่นใจได้ว่ายังสามารถต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์นั่นได้อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน 
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11. การติดตามและการควบคุมงาน 

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ตัวแบบความสำเร็จ ตัวแบบความล้มเหลว 

ผู้ประกอบการStartup(ประกันภัย) สินค้าติดตลาด ไม่มีคนซื้อต่อ 

ผู้ประกอบการStartup(ก่อสร้าง) 
เป ็นส ินค ้าท ี ่น ่าสนใจ ฐาน
ลูกค้ามาก 

ค่าใช้จ่ายสูงเกินไปเมื่อเทียบ
กับคู่แข่ง 

ผู้ประกอบการStartup( อสังหริมทรัพย์ ) ส ินค ้าสามารถต ่อยอดทาง
ธุรกิจได้  

-ต้นทุนมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก
ใช้เวลากว่าที่ลูกค้าจะเข้าใจ
ว่าทำไมต้องซื้อ 

หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
-กระทรวงพาณิชย์ 
-ตลาดหลักทรัพย์ 
-กระทรวงอุตสาหกรรม 

มีความสามารถหาช่องทางทำ
รายได้ที่มั่นคง 

-สินค้ามีความน่าสนใจแต่
ราคาแพงเกินไป 
-ยอดขายไม่ดีอย่างที่คิด 

สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง 
-ธนาคารกสิกรไทย 
-ธนาคารออมสิน 
-Tuk Tuk 500 

การลงทุนที ่ด ี ม ีนักลงทุนที่
อ ย า ก ซ ื ้ อ ต ่ อ ห ร ื อ ใ ห้  
เงินลงทุนต่อ 

นักลงทุนไม่ให้ทุนต่อ 

 
ผลการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการสตารท์อัพมีมุมมองตัวแบบควาสำเร็จคือ การสร้างแบรด์/สินค้า

ให้ติดตลาดได้ สินค้านั่นสามารถต่อยอดทางธุรกิจไม่หยุดกับที่ซึ่งมี รูปแบบการพัฒนาให้ทันสมัย มีความ
ต้องการทางการตลาดที่ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่ำกว่าเมื่อเทียบกับธุรกิจในสายผลิตภัณฑ์เดียวกัน มุมมองตัวแบบ
ความล้มเหลวคือ การไม่เป็นที่ต้องการของตลาด สินค้ามีค่าใช้ที่สูงเกินไป ไม่สามารถทำให้คนกลับมาซื้อ
สินค้าต่อได้ฐานลูกค้าลดลงอย่างต่อเนื่องตนเป็สาเหตุสำคัญของการล้มเหลวทางธุรกิจ 

มุมมองตัวแบบความสำเร็จของภาครัฐคือ การสร้างสินค้าที่มีความสามารถทำกำไร ทำรายได้ที่
มั่นคงทางธุรกิจ มีฐานลูกค้าที่มั่นคงธุรกิจไปต่อได้ในอนาคต ตัวแบบความล้มเหลวคือ การที่สินค้ามีราคที่
แพงมากเกินไปเมื่อเทียบกับคูแ่ข่ง ทำให้ยอดขายไม่ดีอย่างที่บริษัทได้ตั้งไว้เป้าหมายไว้ 

มุมมองตัวแบบความสำเร็จของสถาบันทางการเงินคือ การที่สินค้ามีการตอบรับจากตลาดค่อนข้าง
ดี มู้สนใจในการซื้อกิจการต่อ หรือ ให้ทุนต่อเพื่อการพัฒนาธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเรื่องของแหล่งเงินทุนและ
การบริจัดการเป็นเรื่องที่สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจมาก ตัวแบบความล้มเหลวคือ การขาดแหฃล่งเงินทุน 
นายทุนไม่ต้องการต่อสัญญาต่อ ถ้าหากผลประการไม่ดีตรงต่อตลาดการลงทุน การพัฒนาต่อยอดในสาย
ผลิตภัณฑืยิ่งจะกระทบต่อการดำเนินธุรกิจได้ 

จากข้อมูลข้างต้นนำมาวิเคราะห์เรื่อการจัดการติดตามและควบคุมงาน เกี่ยวกับวิธีการของสตาร์ท
อัพ ในการทำการตลาดเพ่ือเข้าถึงลูกค้า ที่มุ่นเน้นการทำการตลาดและการติดตามการควบคุมงานด้วย ผ่าน
เครื่องมือที่เรียกว่า AARRR Metrics ซึ่งอธิบายไว้ในตัวแบบความสำเร็จทางธุรกิจที่มุ่งเน้น การทำให้ธุรกิจ
เป็นที่รู้จัก ทำให้ลูกค้ารู้จักเรา ทำให้คนที่รู้จักธุรกิจเริ่มต้นใช้งาน สร้างฐานการใช้จากบริการเรามาก ทำให้
ลูกค้าในกลุ่มที่ชื่นชอบอยู่แล้วกลับมาใช้อีก เพ่ิมฐานลูกค้าให้มากขึ้น 
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12. การประเมินผลการดำเนินงาน 

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ตัวแบบความสำเร็จ ตัวแบบความล้มเหลว 

ผู้ประกอบการStartup(ประกันภัย) 
มีตัวชี ้วัดที่ผลการดำเนินงาน
ได้ 

ขาดจุดยืนร่วมในองค์การ 

ผู้ประกอบการStartup(ก่อสร้าง) 
เข้าใจเป้าหมายการทำงานของ
ธุรกิจ 

ขัดแย้งต่อเป้าหมายธุรกิจ 

ผู้ประกอบการStartup(อสังหริมทรัพย์) สามารถปรับปรุงระบบการ
ทำงานให้มีประสิทธิภาพ 

ไม ่ สามารถช ี ้ ว ั ดผลการ
ดำเนินงานได้อย่างแท้จริง 

หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
-กระทรวงพาณิชย์ 
-ตลาดหลักทรัพย์ 
-กระทรวงอุตสาหกรรม 

กำหนดกลยุทธ์การทำงานร่วม
ในองค์การได้ สร้างแผนธุรกิจ
ที่วัดผลงานได้จริง 

การพลาดเป ้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที ่แท้จริงของ
องค์การไป 

สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง 
-ธนาคารกสิกรไทย 
-ธนาคารออมสิน 
-Tuk Tuk 500 

สร ้างระบบการทำงานตาม
แบบแผนที่กำหนดไว้ เพื ่อให้
บรรรลุเป้าหมาย 

ไม่สามารถปรับใช้จริงได้ใน
องค์การ 

 
ผลการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการมีมุมองตัวแบบความสำเร็จคือ สามารถสร้างตัวชี้วัดผลงานที่

วัดผลได้จริง เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของธุรกิจที่จับต้องได้ ก่อเกิดแบบแผนการทำงานที่จะ
นำไปสู่เป้าหมายการทำงานนั้นๆ โดยไม่ละทิ้งเป้าหมายของธุรกิจที่แท้จริง ตัวแบบความล้มเหลวคือ การที่
ตัวชี้วัดผลงานดังกล่าวมุ่งเน้นที่ผลงานการทำงานของบุคคลเพียงอย่างเดียว บางครั้งต้องแลกมารูปแบบการ
ทำงานที่แปลกไปจากเดิม เนื่องจากสตาร์ทอัพคือไม่มีคำว่ารูปแบบตายตัว เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยน
ตัวชี้วัดและการดำเนินงานต้องเปลี่ยนตามให้ทัน พลาดพลั้งจากเป้าหมายไปทำให้ธุรกิจสร้างความเสียหาย
ได ้

ตัวแบบความสำเร็จของภาครัฐคือ การที่กำหนดกลยุทธ์เพ่ือบรรลุเป้าหมายของธุรกิจอันจะทำให้ชี้
วัดได้ว่า แบบแผนที่ดำเนินการที่ผ่านมามีรูปแบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ตัวแบบความล้มเหลวคือ การ
ที่พลาดต่อวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่สำคัญของการดำเนินงานทางธุรกิจ โดยที่ธุรกิจที่ทำออกมานั ้นไม่
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ อ่าจส่งผลเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของนักลงทุน 

ตัวแบบความสำเร็จในมุมมองของสถาบันทางการเงินคือ การที่สร้างระบบการทำงานตามแผนที่ได้
กำหนดไว้ตั้งแต่แรก ซึ่งแผนหรือระเบียบวิธีการทำงานนั้นสามารถก่อให้เกิดรูปแบบการชี้วัดผลงานที่มี
ประสิทธิภาพต่อระบบการทำงานที่เกิดขึ้น ตัวแบบความล้มเหลวคือ การไม่สามรถปรับแผน หรือ ควบคุม
ให้เป็นตามเป่าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงแบบแผนนั้นไม่สามารถทำได้จริง อาจกล่าวเกินความจริงเช่นตัวชี้วัด
ความสุขซึ่งดูเป็นลักษณะของนามประธรรมมากกว่าจับต้องได้จริง 

จากข้อมูลข้างต้นนำมาวิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการด้านการติดตามประเมินผลงานคือ แผนภาพใน
การใช้ระบบ OKR ระบุเก่ียวกับเป้าหมายขององค์การ ขั้นตอนและวิธีการเพ่ือให้องค์กรไปถึงจุดหมายที่เรา
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ตั้งเป้าไว้ ซึ่งหัวใจหลักของ OKR และ Objectives ถูกหนดในระเบียบแบบแผนองค์การ ของทีม หรือของ
ส่วนหลักขององค์การ และเกิดเหมาะกับการสร้างตัวชี้วัด มีความซ้ำซ้อนในแง่ของหลักการขององค์การที่
ทุกคนควรมีร่วมกันในองค์การ 

 
8. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
8.1 สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาตัวแบบความสำเร็จและความล้มเหลวของ Startup ไทย สรุปผลการวิเคราะห์ได้
ดังนี้  

8.1.1 การวิเคราะห์สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ผู้ประกอบการมีตัวแบบ
ความสำเร็จคือการแก้ไขปัญหาที่ตอบโจทย์ลูกค้า ส่วนตัวแบบความล้มเหลวคือการให้บริการลูกค้าที่ไม่ตรง
จุด หน่วยงานของภาครัฐมีตัวแบบของความสำเร็จคือการทำการวิจัยก่อนลงมือทำและการวิเคราะห์
สถานการณ์ที่ถูกต้อง เข้าใจตลาด ส่วนตัวแบบความล้มเหลวคือผู้นำขาดความรู้ความเข้าใจลูกค้า ขาดการ
วางแผนที่ดี และมีสถานการณ์ท่ีเป็นอุปสรรคอ่ืนๆ และสถาบันการเงินต่างๆมีตัวแบบความสำเร็จ คือการมี
การวางแผนการเงินที่ดี และมีการกระจายการลงทุน ส่วนตัวแบบความล้มเหลว คือ ขาดการวางแผนทาง
การเงินที่ด ี

8.1.2 การจัดการเครือข่ายและพันธมิตร ผู ้ประกอบการมีตัวแบบความสำเร็จคือเน้นและให้
ความสำคัญกับพันธมิตร ส่วนตัวแบบความล้มเหลวคือการเพิกเฉยต่อพันธมิตร หน่วยงานของภาครัฐมีตัว
แบบของความสำเร็จคือความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนตัวแบบความล้มเหลวคือผู้ขาดความ
ร่วมมือที่เชื่อมโยงกัน และสถาบันการเงินต่างๆมีมีตัวแบบความสำเร็จ คือ การมีพันธมิตรกับหลายองค์การ 
หลากหลายระดับ และการการสร้างนวัตกรรมทางการเงิน ส่วนตัวแบบความล้มเหลว คือการเพิกเฉยต่อ
พันธมิตรและการเพิกเฉยต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

8.1.3 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผนงานและโครงการ ผู้ประกอบการมีตัวแบบ
ความสำเร็จคือสร้างวิธีการที่นำไปสู่เป้าหมายได้ ส่วนตัวแบบความล้มเหลวคือการเลือกใช้กลยุทธ์ที ่ไม่
ถูกต้อง หน่วยงานของภาครัฐมีตัวแบบของความสำเร็จคือต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ส่วนตัวแบบความ
ล้มเหลวคือผู้นำไม่มีวิสัยทัศน์และแผนรับรองเป้าหมายไม่มีประสิทธิภาพ และสถาบันการเงินต่างๆมีตัวแบบ
ความสำเร็จทุกสิ่งที่ทำต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ ส่วนตัวแบบความล้มเหลวคือเป้าหมายของ
องค์การซ้ำซ้อนหรือมีความขัดแย้งกันเอง 

8.1.4 การจัดการโครงสร้างองค์การ ผู้ประกอบการมีตัวแบบความสำเร็จคือการทำงานในแบบ
แนวราบ ส่วนตัวแบบความล้มเหลวคือคือการยึดหลักตัวเองเป็นศูษย์กลางของทุกอย่าง หน่วยงานของ
ภาครัฐมีตัวแบบของความสำเร็จคือสร้างความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนได้ทุกสถานการณ์และเตรียมความ
พร้อมต่อความเสี่ยงด้านต่างๆ ส่วนตัวแบบความล้มเหลวคือการไม่ยอมทำแผนสำรองไว้สำหรับสถานการณ์
ฉุกเฉิน และสถาบันการเงินต่างๆมีตัวแบบความสำเร็จคือการก้าวตามเทคโนโลยี ทันสมัย ฉับไว ส่วนตัว
แบบความล้มเหลวคือความล้าหลังและระบบเก่าดั้งเดิม 

8.1.5 โครงสร้างทีมงาน/บุคลากร ผู้ประกอบการมีตัวแบบความสำเร็จคือมีทีมงานคล่องตัวและ
ตื่นตัวอยู่เสมอ ส่วนตัวแบบความล้มเหลวคือมีคนที่ไม่สามารถทำงานเป็นทีมได้ หน่วยงานของภาครัฐมีตัว
แบบของความสำเร็จคือการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และการเรียนรู้ที ่จะทำงานร่วมกันเป็นทีม 
ส่วนตัวแบบความล้มเหลวคือการเลือกคนที่ขัดแย้งกับวัฒนรรมองค์การ และสถาบันการเงินต่างๆมีตัวแบบ
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ความสำเร็จคือการเฟ้นหา Partner ที่ดี รู้จักการทำงานเป็นทีม และการหาผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูแลระบบ 
ส่วนตัวแบบความล้มเหลวคือบุคลากรถูกซื้อตัวทีมงานโดยบริษัทคู่แข่ง 

8.1.6 โครงสร้างระบบงาน ผู้ประกอบการมีตัวแบบความสำเร็จคือการเข้าใจในความต้องการลูกค้า 
ส่วนตัวแบบความล้มเหลวคือการตลาดที่ไม่ลงตัว หน่วยงานของภาครัฐมีตัวแบบของความสำเร็จคือ
สามารถสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดีกับลูกค้าและความง่ายในการใช้งาน ส่วนตัวแบบความล้มเหลวคือ
คู่แข่งสร้างฟังก์ชั่นที่คล้ายกันแต่สามารถใช้งานได้ง่ายกว่า และสถาบันการเงินต่างๆมีตัวแบบความสำเร็จคือ
เข้าใจในค่าใช้จ่ายหลักขององค์การ รู้จักใช้และบริหารทรัพยากร ส่วนตัวแบบความล้มเหลวคือการเพิกเฉย
ต่อแหล่งต้นทุนการผลิตที่จำเป็น 

8.1.7 โครงสร้างระบบการจัดการสินและบริการ ผู้ประกอบการมีตัวแบบความสำเร็จคือ การ
เรียนรู้จากประสบการณ์ การนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในระบบงาน ตัวแบบความล้มเหลวคือ การทำซ้ำๆ
ยึดติดแบบความสำเร็จเดิมที่ผ่านมา บริการไม่ถูกจุดและเข้าไม่ถึงความต้องการของลูกค้าได้ ตัวแบบ
ความสำเร็จของภาครัฐคือการสร้างความแตกต่างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตัวแบบความล้มเหลวคือการสร้าง
เลียนแบบบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีเงินทุนมากกว่า ส่วนตัวแบบความสำเร็จสถาบันการเงินคือ การจัดระบบให้
เข้าใจง่าย สะดวกมีความปลอดภัย ตัวแบบความล้มเหลวคือ การวางระบบหลังการขายที่ไม่ดี 

8.1.8 การบริหารแหล่งเงินทุนและบริหารเงิน ผู้ประกอบการมีตัวแบบความสำเร็จคือการเข้าใจใน
บริหารแหล่งเงินทุน ส่วนตัวแบบความล้มเหลวคือการใช้อีโก้ส่วนตัวเพื่อการตัดสินในบางเรื่อง การขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่มนักลงทุนและผู้ประกอบการ หน่วยงานของภาครัฐมีตัวแบบของความสำเร็จคือการจัดหาแหล่ง
เงินทุนที่ต้นทุนต่ำที่สุด ส่วนตัวแบบความล้มเหลวคือไม่สามารถที่จะแบ่งแยกผลประกอบการที่ลงตัวได้ 
และสถาบันการเงินต่างๆมีตัวแบบความสำเร็จส่วนตัวแบบความการให้ทุนต่อเนื่องจากนักลงทุน ส่วนตัว
แบบความล้มเหลวคือผู้ประกอบการล้มเลิกความตั้งใจต่อการบริหารงาน 

8.1.9 การจัดการและการอำนวยการ ผู้ประกอบการมีตัวแบบความสำเร็จคือ การสร้างจุดแข็งของ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือชิงความได้เปรียบในการแข่งขัน ตัวแบบความล้มเหลวคือ การที่มีคู่แข่งจำนวนมากในการแย่ง
ชิงส่วนแบ่งทางการตลาด ภาครัฐมีมุมองเกี่ยวกับตัวแบบความสำเร็จคือความโดดเด่นในการสร้างความ
ได้เปรียบเชิงการแข่งขันตัวแบบความล้มเหลวคือ การไม่มีแผนรองรับความเสี่ยงที่อาจจจะเกิดขึ้นได้ใน
อนาคต ตัวแบบความสำเร็จของสถาบันทางการเงินคือสร้างคุณประโยชน์ของสินค้า ส่วนตัวแบบความ
ล้มเหลวคือการทำงานทุกอย่างทั้งหมด ไม่มีขอบเขตการทำงานที่ดี 

8.1.10 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน ผู้ประกอบการมีตัวแบบความสำเร็จคือ การเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย
การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างต้นทุนการผลิตไปสู่การจัดจำหน่าย ตัวแบบความล้มเลวคือ การสร้าง
กลุ่มเป้าหมายที่ใหญ่เกินไป จะทำให้คาดเป้าหมายและต้นทุนที่สูง ตัวแบบความสำเร็จของภาครัฐคือ การ
ดำเนินการวิจัยและการสร้างแบบจำลองก่อนเพ่ือลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ตัวแบบความล้มเหลวคือการทำ
การตลาด ลงมือทำทันทีโดยไม่เลือกการทำวัจัยก่อนลงตลาดจริง ตัวแบบความสำเร็จของสถาบันทาง
การเงินคือ การลงทุนในสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพการสร้างตัวบ่มเพาะที่จะให้เกิดสตารท์อัพรุ่นต่อๆไป ตัว
แบบความล้มเหลวคือการไม่ตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า 

8.1.11 การติดตามและการควบคุมงาน ผู้ประกอบการมีตัวแบบความสำเร็จคือ สินค้ามีความ
น่าสนใจ ติดตลาดได้ สร้างฐานลูกค้าได้ ตัวแบบความล้มเหลวคือสินค้าที่มีต้นทุนสูงเกินไป ตัวแบบ
ความสำเร็จภาครัฐคือ การสร้างรายได้ที่มั ่นคงสามารถทำให้สร้างฐานลูกค้าได้ มากขึ้น ตัวแบบความ
ล้มเหลวคือ การที่สินค้ามีความน่าสนใจแต่มีราคที่แพงเกินไป ยอดขายไม่ดี ตัวแบบความสำเร็จของสถาบัน
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การเงินคือ การที่นักลงทุนต้องการลงทุนต่อให้ทุนต่อยอดสินค้า ตัวแบบความล้มเหลวนักลงทุนไม่ทุน
ต่อเนื่อง 
  8.1.12 การประเมินผลการดำเนินงาน ผู้ประกอบการมีตัวแบบความสำเร็จคือมีตัวชี้วัดที่ผลการ
ดำเนินงานได้ ส่วนตัวแบบความล้มเหลวคือขาดจุดยืนร่วมในองค์การ หน่วยงานของภาครัฐมีตัวแบบของ
ความสำเร็จคือมีการกำหนดกลยุทธ์การทำงานร่วมในองค์การได้และการสร้างแผนธุรกิจที่วัดผลงานได้จริง 
ส่วนตัวแบบความล้มเหลวคือการพลาดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่แท้จริงขององค์การไป และสถาบัน
การเงินต่างๆมีตัวแบบความสำเร็จคือมีการสร้างระบบการทำงานตามแบบแผนที่กำหนดไว้เพื่อให้บรรรลุ
เป้าหมาย ส่วนตัวแบบความล้มเหลวคือไม่สามารถปรับใช้ระบบงานนั้นได้จริง   
 
8.2 ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะสำหรับตัวแบบความสำเร็จและความล้มเหลวของธุรกิจสตารท์อัพในประเทศไทย
สำหรับอนาคต การทำธุรกิจสตารท์อัพเป็นไอเดียทางธุรกิจที่สามารถประสบความสำเร็จและสร้างผลกำไร
ได้จริง แต่มักมีอุปสรรคในแนวโน้มดังต่อไปนี้ 1) ประสบปัญหาด้านเงินทุน ซึ่งหากเป็นผู้ที่เริ่มต้นใหม่ๆที่
ขาดนักลงทุน การการันตีโดยธนาคาร ปัญหานี ้อาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบรรลุไปยังเป้ าหมายได้ 2) 
หลักการของธุรกิจเป็นธุรกิจที ่มีรายได้แบบก้าวกระโดด ดังนั ้นผู ้ประกอบการต้องพร้อมด้วยทัก ษะ 
ประสบการณ์ที่สูงมากเช่นกัน และ3) หากต้องการผลักดันให้ธุรกิจใหม่ๆ เกิดขึ้นได้จำเป็นต้องอาศัยการ
สร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดด้วย ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยก็พร้อมด้วยทรัพยากรในหลายๆด้าน แต่ด้วย
ปัญหาเกี ่ยวกับข้อกฎหมายที่ยังไม่ได้รับการผลักดัน ให้เข้ากับยุคสมั ยที ่เปลี ่ยนแปลงไปตามความ
เจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี. 
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อิทธิพลของปัจจัยภูมหิลังที่มีผลต่อหนี้ครัวเรือนและการออมของครัวเรือนในภาคกลาง 
Influence of Background Factors Affecting Household Debt 
and Household Savings in the Central Region of Thailand 

กิตติยา  มลิวัลย์* 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับหนี้สินโดยเฉลี่ยของครัวเรือนในภาคกลาง  

2) ศึกษาระดับการออมของครัวเรือนในภาคกลาง รวมถึง 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลัง 
ที่มีผลต่อหนี้ครัวเรือนและการออมของครัวเรือนในภาคกลาง แล้วนำมาวางแผนการวิเคราะห์ข้อ มูล  
ที่ได้จาก สำนักงานสถิติแห่งชาติ มาประมวลผลและวิ เคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ  
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เพื ่อหาค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ร้อยละ ค่าเฉลี ่ย และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน   
และใช้สถิติเชิงอนุมาณ เพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ T-test F-test และ Multiple Regression  

ผลการศึกษา พบว่า ในปี 2562 1) หัวหน้าครัวเรือนในภาคกลางที่มีเพศต่างกัน จะมีเงินออมที่
ต่างกัน และมีหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.010  2) หัวหน้าครัวเรือน
ในภาคกลางที่มีอายุต่างกัน จะมีเงินออมที่ต่างกัน และมีหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.050  3) หัวหน้าครัวเรือนในภาคกลางที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน จะมีเงินออมที่ต่างกัน  
และมีหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.010  4) ครัวเรือนในภาคกลาง 
ที่มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนต่างกัน จะมีเงินออมที ่ต ่างกัน และมีหนี ้ส ินเฉลี ่ยต่อเดือนที ่ต ่างกัน  
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.010  5) ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของหัวหน้าครัวเรือน มีอิทธิพลเชิง
บวกกับการออมของครัวเรือนในภาคกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.010 ส่วนด้านค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยต่อเดือนของหัวหน้าครัวเรือน มีอิทธิพลเชิงลบกับการออมของครัวเรือนในภาคกลาง แต่ในขณะที่ 
ทั้งด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของหัวหน้าครัวเรือน ต่างก็มีอิทธิพลเชิงบวก  
กับหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนในภาคอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.010 
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Abstract 
The objective of the study 1 )  to examine the average debt level of households  

in the central region 2 )  to examine the level of household savings in the central region  
3 )  to examine the dealing between backgrounds That affects household debt and 
household savings in the central region and Then bring to plan the data analysis obtained  
from the National Statistical Office with statistical software packages By using statistical 
programs to test relationships Presented by descriptive method to analyze t-test, F-test  
and Multiple Regression. From the results of the study, it is found that in 2019  1) Head of 
households in the central region that having different gender ,There will be different savings 
and with different monthly debts  (P< 0.010)  2) Head of households in the central region 
of different age ,There will be different savings and with different monthly debts ( P< 
0 . 0 50)  3 ) Head of households in the central region that have different marital status, 
There will be different savings and with different monthly debts (P< 0.010)  4) Households 
in the central region with different household members  There will be different savings.  
and with different monthly debts (P< 0.010) 5) The average monthly income of the head 
of the household, There is a positive influence on household savings in the central region. 
(P< 0 . 0 10)  and for the average monthly expenditures of household heads, There is a 
negative influence on the savings of households in the central region. But while both the 
average monthly income and the average monthly expenditures of household heads Both 
have a positive influence on the debt per month of households in the region (P< 0.010). 
Keywords: Household Debt, Household Savings, Central region 
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1. บทนำ 
หนี้ครัวเรือนสามารถเป็นได้ทั ้งปัจจัยสนับสนุนให้เศรษฐกิจขยายตัว และปัจจัยที ่ส่งผลให้  

เศรษฐกิจถดถอย กล่าวคือ ถ้าหนี ้ครัวเรือนอยู ่ในระดับที่เหมาะสม หรือสอดคล้องกับปัจจัยพื ้นฐาน 
ทางเศรษฐกิจการเงิน จะส่งผลให้เศรษฐกิจเกิดการขยายตัว เฉียดเช่นเดียวกับถ้าหากครัวเร ือน 
ก่อหนี ้ส ูงเก ินไป จะส่งผลให้เก ิดเศรษฐกิจถดถอย เน ื ่องจากคร ัวเร ือนมีศ ักยภาพในกา รเข ้าถึง 
แหล่งเงินทุนน้อยลง  

จากผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนทั่วราชอาณาจักร โดย สำนักงานสถิติ
แห่งชาติ (2560) พบว่า ครัวเรือนที่มีหนี้ จะมีหนี้สินเฉลี่ย 178,994 บาทต่อครัวเรือน หรือ คิดเป็นร้อยละ 
50.7 ส ่วนใหญ่ม ีว ัตถ ุประสงค์ เพ ื ่อการอุปโภคบริโภค ร ้อยละ 39 รองลงมาเพื ่อซ ื ้อที่ อย ู ่อาศัย  
และเพื ่อโอกาสในการเข้าถึงการบริการด้านการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 36.3 และ 1.6 ตามลำดับ  
แต่ในปี 2558 พบว่า ครัวเรือนที่มีหนี้ จะมีหนี้สินเฉลี่ย 156,770 บาทต่อครัวเรือน หรือ คิดเป็นร้อยละ 
49.1 ส ่วนใหญ่มีว ัตถุประสงค์เพ ื ่อการอุปโภคบริโภค ร้อยละ 41.3 รองลงมาเพื ่อซ ื ้อที ่อยู ่อาศัย  
และเพื ่อโอกาสในการเข้าถึงการบริการด้านการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 32.4 และ 1.3 ตามลำดับ  
(สำน ักงานสถิต ิแห ่งชาติ , 2560) ท ั ้ งน ี ้  เม ื ่อนำหน ี ้ส ินคร ัวเร ือนเฉล ี ่ย ป ี  2558 เท ียบก ับ 2560  
พบว่า ครัวเรือนที ่มีหนี ้มีหนี ้เฉลี ่ย เพิ ่มขึ ้นร้อยละ 1.6  ดังนั ้น การที ่ครัวเรือนมีหนี ้เฉลี ่ยเพิ ่มขึ้น 
จึงมีส่วนทำให้เศรษฐกิจหดตัวลง เนื่องจากครัวเรือน(มีหนี้)มีงบประมาณ [ค่าใช้จ่าย] สูงกว่ารายได้ท่ีได้รั 

อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 ด้านรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนทั่วราชอาณาจักร จะอยู่ที่ 26,946 บาทต่อ
เดือน โดยมีรายได้จากการทำงาน คิดเป็นร้อยละ 71.9 รองลงมาเป็นรายได้จากสวัสดิการสินค้า/บริการ  
และเงินได้ที่ได้รับจากการช่วยเหลือ คิดเป็นร้อยละ 13.8 และ 11.6 ตามลำดับ ส่วนในด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 
ของครัวเรือนทั่วราชอาณาจักร จะอยู่ที่ 21,437 บาทต่อเดือน โดยมักจะใช้จ่ายไปกับการอุปโภคบริโภค  
ร้อยละ 87 ซึ่งส่วนใหญ่ใช้จ่ายไปเพ่ืออาหาร/เครื่องดื่ม/ยาสูบ ร้อยละ 35.1 รองลงมาใช้จ่ายเพื่อที่อยู่อาศัย/
เคร ื ่องใช ้ไฟฟ้า และเพ ื ่อยานพาหนะ /การเด ินทาง ค ิดเป ็นร ้อยละ 20.3 และ 17.4 ตามลำดับ  
(สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) ดังนั้น อัตราส่วนการออมของครัวเรือนทั่วราชอาณาจักร ในปี 2560  
อยู่ที่ 5,509 บาทต่อเดือน หรือ คิดเป็นร้อยละ 18.36 [กำหนดให้รายได้/ค่าใช้จ่าย/เงินออม 30,000 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 100]   ส่วนในปี 2558 พบว่า ครัวเรือนทั่วราชอาณาจักร มีรายได้เฉลี่ย 26,915 บาทต่อ
เดือน และมีค่าใช้จ่าย 21,157 บาทต่อเดือน (สำนักงานสถิติแห่งชาติ , 2560) ดังนั ้น ครัวเรือนทั่ว
ราชอาณาจักรมีอัตราส่วนการออม อยู่ที ่ 5,758 บาทต่อเดือน หรือ คิดเป็นร้อยละ 19.20 [กำหนดให้
รายได้/ค่าใช้จ่าย/เงินออม 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100] ทั้งนี้ เมื ่อนำอัตราส่วนการออม ปี 2558 
เท ียบก ับ 2560 พบว ่า  ลดลงร ้อยละ 0.84 ซ ึ ่ งการท ี ่อ ัตราส ่วนการออมของคร ัว เร ือนลดลง  
สามารถบ่งชี ้ได้ว ่า ครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่สามารถบริหารจัดการเงินตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
อ ันส ่ งผลให ้ครั ว เ ร ื อนจำ เป ็นต ้ องก ู ้ ย ื ม เ ง ิน ไม ่ ว ่ าจากสถาบ ันทางการ เ ง ิน  [หน ี ้ ในระบบ ]   
และ/หรือ ประชาชนด้วยกันเอง  [หนี้นอกระบบ]  เพื่อให้สามารถมีงบประมาณเพียงพอต่อค่าใช้จ่าย  
และบรรลุเป้าหมายในการกู้ยืม อาทิ เพ่ือโอกาสในการเข้าถึงการบริการด้านการศึกษา เพื่อที่อยู่อาศัย  
เพ่ือสิ่งของที่อยากได้ เป็นต้น 
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จากข้างต ้น อาจดูเหมือนว ่าการออมกับภาระหนี ้ส ินของคร ัวเร ือนม ีความส ัมพ ันธ ์กัน  
ในท ิศทางตรงก ันข ้ าม กล ่ าวค ือ  ถ ้ าหน ี ้ ส ิ น เฉล ี ่ ยต ่ อคร ั ว เรื อนในภาคใดม ีแนวโน ้มลดลง  
แสดงว ่าอ ัตราส่วนการออมเฉล ี ่ยต ่อคร ัวเร ือนในภาคน ั ้นมี แนวโน ้มส ูงข ึ ้น แต ่ในทางกล ับกัน 
ถ้าหนี ้สินเฉลี ่ยต่อครัวเรือนในภาคใดมีแนวโน้มสูงขึ ้น แสดงว่าอัตราส่วนการออมเฉลี ่ยต่อครัวเรือน  
ในภาคนั้นมีแนวโน้มลดลง ซึ ่งแนวโน้มเพิ ่มขึ ้นหรือลดลงทั ้งภาระหนี้สินและการออมของครัวเรือน  
จะแสดงให้เห็นถึงรายได้ ค่าใช้จ่าย และความรู้ทางการเงินในภาคนั้น ๆ  อย่างไรก็ตาม เมื่อนำสถานการณ์
อัตราส่วนการออมของครัวเรือนในภาคกลาง ในปี 2558 เทียบกับปี 2560 พบว่า อัตราส่วนการออม 
ของคร ั ว เ ร ื อน ในภาคกลา ง  เพ ิ ่ ม ข ึ ้ น ร ้ อยละ  1.25 จากร ้ อยละ  18.49 เ ป ็ น ร ้ อยละ  19.74   
ซ่ึงจะดเูหมือนว่าครัวเรือนในภาคกลางสามารถบริหารจัดการได้ดี แต่เมื่อพิจาณาถึงสถานการณ์ปริมาณหนี้
ของครัวเรือนที่มีหนี้ในภาคกลาง ปี 2558 เทียบกับปี 2560 จะพบว่า ครัวเรือนมีปริมาณหนี้สินเฉลี่ย  
เพ่ิมข้ึน 11,187 บาทต่อครัวเรือน  

ดังนั้น ทำให้ไม่สามารถสรุปได้ว่า การที่ครัวเรือนมีเงินออมเพิ่มขึ้น จะแสดงว่า ครัวเรือนมีหนี้สิน
ลดลง แต่ทั้งนี้ปริมาณหนี้สินเฉลี่ยของครัวเรือนจะแปรผกผันกับระดับรายได้เฉลี่ยที่หัวหน้าครัวเรือนได้รับ  
ตามสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเร ือน กล่าวคือ ถ้าหัวหน้าครั วเร ือนประกอบอาชีพลูกจ ้าง 
ที่เป็นผู้จัดการ/นักวิชาการ/ผู้ฏิบัติงานวิชาชีพ จะมีระดับรายได้เฉลี่ยสูงกว่าหัวหน้าครัวเรือนที่ประกอบ
อาชีพคนงานเกษตร/ป่าไม้/ประมง จึงส่งผลให้หัวหน้าครัวเรือนที่ประกอบอาชีพลูกจ้างที่เป็นผู้จัดการ /
นักวิชาการ/ผู้ฏิบัติงานวิชาชีพ มีแนวโน้มก่อหนี้สูงกว่า หัวหน้าครัวเรือนที่ประกอบอาชีพคนงานเกษตร/ป่า
ไม/้ประมง เนื่องจากยิ่งหัวหน้าครัวเรือนมีสถานะทางเศรษฐสังคมสูงขึ้น ยิ่งจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นตามไปด้วย  
นอกจากนี้ปริมาณหนี้สิน และอัตราส่วนการออมของครัวเรือน อาจขึ้นอยู่กับเพศของหัวหน้าครัวเรื อน  
อายุของหัวหน ้าคร ัวเร ือน สถานภาพสมรสของห ัวหน ้าคร ัวเร ือน จำนวนสมาชิกในคร ัวเร ือน  
และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของหัวหน้าครัวเรือนด้วย 

ทั้งนี้เหตุผลที่ผู้วิจัยมีความสนใจอยากจะศึกษาครัวเรือนในภาคกลาง เพราะว่าเมื่อเทียบระดับการ
ออมระหว่างครัวเรือนในภาคกลาง กับครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และครัวเรือนในภาคภาคใต้  
พบว่า หัวหน้าครัวเรือนในภาคกลางมีการบริหารจัดการเงินของตนเองได้ดีที่สุด แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเทยีบ
หน ี ้ส ินโดยเฉล ี ่ย  ระหว ่างคร ัว เร ือนในภาคกลาง ก ับคร ัว เร ือนในภาคตะว ันออกเฉ ียงเหนือ  
และคร ัว เร ือนในภาคภาคใต ้  พบว่ า  ห ัวหน ้าคร ัวเร ือนในภาคกลางม ีแนวโน ้มก่ อหน ี ้ส ู งท ี ่สุด  
จากสาเหต ุด ังกล ่าวจึ งส ่ งผลให ้ผ ู ้ว ิจ ัยม ีความสนใจอยากจะศ ึกษาอ ิทธ ิพลของป ัจจ ัยภ ูม ิหลัง  
ที่มีผลต่อหนี้ครัวเรือนและการออมของครัวเรือนในภาคกลาง 

2. วัตถุประสงค์การศึกษา 
1) เพ่ือศึกษาระดับหนี้สินโดยเฉลี่ยของครัวเรือนในภาคกลาง 
2) เพ่ือศึกษาระดับการออมของครัวเรือนในภาคกลาง 
3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังที่มีผลต่อหนี้ครัวเรือนและการออมของครัวเรือน  

ในภาคกลาง 

 



335 

 
 

3. ขอบเขตการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้จะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับเพศของหัวหน้าครัวเรือน อายุของหัวหน้าครัวเรือน สถานภาพ

สมรสของหัวหน้าครัวเรือน จำนวนสมาชิกในครัวเรือน รายได้เฉลี่ยของหัวหน้าครัวเรือน และค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยของหัวหน้าครัวเรือน ของสำนักงานสถิตแห่งชาติ โดยมีกลุ่ มตัวอย่าง คือ หัวหน้าครัวเรือนในภาค
กลาง จำนวน 13,013 ตัวอย่าง 

4. ทบทวนวรรณกรรม 
4.1 แนวคิดและทฤษฎีหนี้ครัวเรือน  

มีผู้ให้แนวความคิดหนี้สินไว้หลายท่าน เช่น 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ม.ป.ป) ได้ให้แนวคิดหนี้สิน หมายถึง พันธะที่บุคคลหรือกิจการจะต้อง

ชดใช้ไม่ว่าจะเป็นการชดใช้ด้วยเงินสด สินค้า บริการ หรือสิ่งมีค่าอ่ืนใดก็ตาม  
ราชบัณฑิตยสถาน (2557) ได้ให้แนวคิดหนี้สิน หมายถึง เงินที่ผู้หนึ่งติดค้างอยู่ จะต้องชดใช้แก่อีก

ผู้หนึ่ง  
จากนิยามคำว่า “หนี้สิน” ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า หนี้สิน หมายถึง การที่บุคคล หรือนิติบุคคล  

มีเงินค้างชำระ ที่จำเป็นจะต้องชดใช้ให้กับอีกบุคคล หรืออีกนิติบุคคล โดยไม่จำเป็นจะต้องเป็นจำนวนเงิน
เสมอไป เนื่องจากข้ึนอยู่กับพันธะสัญญาทั้งสองฝ่าย อย่างไรก็ตามหนี้สินไม่จำเป็นจะต้องมีแค่สองฝ่าย  

4.1.1 ทฤษฎีการบริโภคแบบรายได้ถาวรในวงจรชีวิต 
        ตามแนวคิดของ Brumberg, Friedman and Modigliani 
เป็นการอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ การบริโภค และการออมในช่วงอายุต่าง ๆ  

รวมไปถ ึ งการร ักษาระดั บการบร ิ โภคอย ่างสม ่ำ เสมอตลอดวงจรช ีว ิต  แต ่การท ี ่บ ุคคลหนึ่ ง 
จะสามารถรักษาระดับการบริโภคอย่างสม่ำเสมอตลอดวงจรชีวิตนั ้น จะต้องอยู ่ในช่วงอายุยั งน้อย 
แต ่ม ีรายได ้ส ู ง  หร ือม ีการก ู ้ย ืมต ั ้ งแต ่อาย ุย ั งน ้อย ซ ึ ่ ง เป ็นไปได ้ยากเน ื ่องจากโดยปกต ิแล้ ว  
ช่วงที่อายุยังน้อย มักจะมีการบริโภคท่ีสูงกว่ารายได้ท่ีเหมาะสมกับวัย (ลลิตา บุดดา, 2559) 

4.1.2 ทฤษฎีการบริโภคสัมพันธ์กับรายได้เปรียบเทียบ 
ทฤษฎีนี ้ เป ็นแนวความคิดของ Duesenberry (1949) ที ่ เช ื ่อว ่าระดับราคาส ินค้า/บริการ 

เพื่อการอุปโภคบริโภคไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่รายได้สมบูรณ์ ตามแนวคิดของ Keynes แต่ส่วนใหญ่ระดับราคา
ส ินค ้ า /บร ิการ เพ ื ่ อการอ ุป โภคบร ิ โภคจะข ึ ้ นอย ู ่ ก ั บราย ได ้ เฉล ี ่ ยของคร ั ว เร ื อน ในส ั ง คม  
เนื่องจากระดับราคาสินค้าจะค่อนข้างสูงก็ต่อเมื่อผู้บริโภคมีรายได้ต่ำกว่ารายได้เฉลี่ยของคนในสังคม ซึ่งจะ
ตรงกันข้ามกับผู้บริโภคท่ีมีรายได้สูงกว่ารายได้เฉลี่ยของคนในสังคม อันนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำในการจัดสรร
รายได้เพื่อการอุปโภคบริโภค นอกจากนี้ Duesenberry (1949) ยังเชื่ออีกว่าระดับราคาสินค้า/บริการเพ่ือ
การอุปโภคบริโภคในปัจจุบัน จะแปรผันตรงกับระดับราคาสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคในอดีต (สำนัก
เศรษฐกิจการคลัง, 2546) 

4.1.3 ทฤษฎีการบริโภคแบบระหว่างเวลาหรือแบบข้ามช่วงเวลา 
ทฤษฎีนี้เชื ่อว่ามนุษย์ทุกคนจะเลือกอุปโภคบริโภค สิ่งที่ตนเองจะได้รับอรรถประโยชน์สูงสุด  

ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าค่าใช้จ่ายตลอดชีวิตรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินรายได้ที่ได้รับตลอดชีวิตของตน แต่รายได้
ด ั งกล ่ าวจะต ้องเป ็นรายได ้ท ี ่ ได ้ร ับจากการทำงานเท ่าน ั ้น  ท ั ้ งน ี ้ ถ้ าหากคำนวณค ่าใช ้จ ่าย 
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ม ีม ู ลค ่ าส ู งกว ่ ารายได ้  สามารถก ู ้ ย ื ม เ ง ินล ่ ว งหน ้ า เพ ื ่ อการอ ุป โภคบร ิ โภคในป ัจจ ุบ ั น ได้   
หรือสามารถกระทำได้โดยลดค่าใช ้จ ่ายเพื ่อการอุปโภคบริโภคในปัจจุบ ัน ด้วยวิธ ีการให้ย ืมเงิน  
ในช ่วงเวลาถ ัดไป เพ ื ่อให ้ตนเองม ีศ ักยภาพในการอ ุปโภคบร ิ โภคส ูงส ุดในอนาคต  (ไพฑ ูรย์    
ไกรพรศักดิ,์ 2548 อ้างถึงใน วรางคณา บัวล้อม, 2558) 

ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบหนี้สินของครัวเรือนทั่วราชอาณาจักร 6 เดือนแรก ในปี 2560 เทียบกับ 6 
เดือนแรกในปี 2562 ของ สำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ครัวเรือน(มีหนี้)มีหนี้สินน้อยลง ร้อยละ 4.7  
[ลดลง 9,215 บาทต่อคร ัวเร ือน ] ซ ึ ่ งเหต ุผลของการก ่อหน ี ้ของคร ัวเร ือนย ังคงเป ็นการก ่อหนี้  
เพื ่อใช้ในครัวเรือน รองลงมาเป็นการก่อหนี ้เพื ่อการอุปโภคบริโภค เพื ่อซื ้อบ้าน /ที ่ดิน ตามลำดับ  
ทั ้งน ี ้ เม ื ่อพ ิจารณาจะพบว ่า การก ่อหน ี ้ของคร ัวเร ือนจะตรงก ับทฤษฎ ีการบร ิโภคสัมพั นธ ์กับ 
รายได ้เปร ียบเท ียบ เน ื ่องจากคร ัวเร ือนท ี ่ม ีหน ี ้จะม ีการกู ้ย ืมล ่วงหน้าเพื ่อการอ ุปโภคบร ิโภค  
แต่อย่างไรก็ตามการที ่ครัวเรือนก่อหนี ้น้อยลง ที ่อาจจะมีสาเหตุมาจากเศรษฐกิจกำลังหดตตัวลง  
อันส่งผลให้ระดับราคาสินค้าสูงขึ้น ส่งผลให้ครัวเรือนเกิดการจับจ่ายใช้สอยน้อยลง หรือครั วเรือนก่อหนี้
น้อยลง ออมเงินมากขึ้น เพ่ือสามารถอุปโภคบริโภคได้ในอนาคต 

4.2 แนวคิดและทฤษฎีการออม 
สำนักเศรษฐกิจการคลัง (2549) ได้ให้แนวคิดการออม คือ การสะสมเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายของ

หน่วยเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่ผู้ให้กู้ยืมหรือผู้ออม อันได้แก่ ภาคครัวเรือน (Household) ภาคธุรกิจ (Business 
Firms) ภาครัฐบาล (Government) และภาคต่างประเทศ (Foreigners) ทั ้งนี ้การออมสามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การออมทางตรง และ การออมทางอ้อม 

ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบด้านรายได้ และค่าใช้จ่ายของครัวเรือนทั่วราชอาณาจักร 6 เดือนแรก ในปี 
2560 เทียบกับ 6 เดือนแรกในปี 2562 ของ สำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยลดลง  
602 บาทต่อเดือน แต่มีค่าใช้จ่ายลดลง 661 บาทต่อเดือน จึงทำให้ครัวเรือน สืบเนื ่องจากครัวเรือน 
มีรายได้จากทรัพย์สินลดลง ร้อยละ 0.7 แต่ใช้จ่ายไปกับอาหาร/เครื ่องดื ่ม/ยาสูบ ลดลงร้อยละ 0.9  
แต่เมื่อพิจาณาด้านการออมของครัวเรือนทั่วราชอาณาจักร 6 เดือนแรก ในปี 2560 เทียบกับ 6 เดือนแรก 
ในปี 2562 พบว่า 6 เดือนแรกของปี 2560 ครัวเรือนมีเงินออมเฉลี่ย 5,076 บาทต่อเดือน ส่วน 6 เดือนแรก 
ของปี 2562 ครัวเรือนมีเงินออมเฉลี ่ย 5,135 บาทต่อเดือน ดังนั ้น ครัวเรือนมีเงินออมเฉลี ่ยเพิ ่มขึ้น  
59 บาทต่อเดือน หรือ เพิ ่มขึ ้นร ้อยละ 0.20 [กำหนดให้รายได้/ค่าใช ้จ ่าย/เง ินออม 30,000 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 100] 

4.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ฉวีวรรณ กาบขาว และ ธีรศักดิ์ ทรัพย์วโรบล (2561) ได้ทำการศึกษาปัจจัยกำหนดความเป็นไปได้ 

ในการก่อหนี้ภาคครัวเรือน ช่วงก่อนมีนโยบายรถคันแรกในปี พ.ศ. 2554 และหลังมีนโยบายรถคันแรก 
ในปี พ.ศ. 2556 และ 2558 ซึ ่งจะใช้ข ้อมูลของสำนักงานสถิต ิแห่งชาติ ที ่ได ้จากโครงการสำรวจ 
ภาวะเศรษฐกิจ และสังคมของครัวเรือน โดยผ่านการใช้แบบจำลอง Logit Model ผลการศึกษาพบว่า   
ต ัวแปรด ้านสถานภาพ รายได ้  ความเป ็นเจ ้ าของท ี ่ อย ู ่ อาศ ัย  และการครอบครองรถยนต์   
จะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการก่อหนี้ แต่ในขณะที่ตัวแปรด้านอายุ ระดับการศึกษา และเขตที่อยู่อาศัย  
จะมีความสัมพันธ์เช ิงลบกับการก่อหนี ้ ส ่วน  3 ปัจจัยหลัก ที ่ เป ็นเหตุจ ูงใจให้ครัวเร ือน(ที ่ม ีหนี้) 
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จะก ่อหน ี ้ เพ ิ ่มข ึ ้น ได ้แก ่  (1)  สถานภาพ (2)  รายได ้  และ (3)  ความเป ็นเจ ้าของท ี ่อย ู ่อาศัย  
แต ่ท ั ้ งน ี ้ จะเป ็นผลกระทบเช ิ งลบ หร ือผลกระทบเช ิ งบวก จะข ึ ้นอย ู ่ ก ับท ั ้ ง  3 ป ัจจ ัยหลัก  
กล่ าวค ือ ถ ้ าคร ัว เรื อนใดท ี ่ม ีหน ี ้ ไม ่ ว ่ าจะอย ู ่ ในช ่วงก ่อนหร ือหลั งจากม ีนโยบายรถค ันแรก  
แต่ถ้าหัวหน้าครัวเรือนมีสถานภาพสมรส มีรายได้สูงข้ึน และเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย ในช่วงหลังมีนโยบายรถ
คันแรกในปี พ.ศ. 2556 และ 2558 จะมีแนวโน้มที่จะก่อหนี้สูงกว่าหัวหน้าครัวเรือนที่อยู่ในสถานภาพอ่ืน  
แต่ทั้งนี้จะมีแนวโน้มที่จะก่อหนี้ลดลง เมื่อหัวหน้าครัวเรือนมีอายุเพิ่มขึ้น 

อุษา อมรรัชยาวิจารณ์ (2560) ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้นอกระบบ 
ของประชาชน ในอำเภอเม ืองช ุมพร จ ังหว ัดช ุมพร จำนวน 400 ต ัวอย ่าง โดยม ีว ัตถ ุประสงค์  
1) เพื่อศึกษาปัจจัยหรือสาเหตุในการเกิดหนี้นอกระบบ 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการกู้ยืมเงินนอกระบบ  
และ 3) เพื ่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี ้นอกระบบให้กับประชาชนในเทศบาลเมืองชุมพร  
แล้วนำวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา เพื่อหาความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย แล้วนำมาทดสอบ 
ด้วยค่า Independent Samples, t-test และ F-test ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ  
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนเฉลี่ย จำนวนสมาชิกในครัวเรือน มีผลต่อการเกิดหนี้นอกระบบ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที ่ระดับ 0.05 ซึ ่งสาเหตุส่วนใหญ่ที ่เป็นเหตุจูงใจนการก่อหนี้ 
นอกระบบของประชาชน ในอำเภอเมืองชุมพร คือ รายได้ไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค 

นภาพร วรรณชนะ (2554) ได้ทำการศึกษาเกี ่ยวกับปัจจัยที ่มีผลต่อการออมภาคครัวเรือน  
ปี 2541 – 2552 โดยอ้างอิงข้อมูลทุติยภูมิจากธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานสถิติแห่งชาติ  
แล้วนำมาวิเคราะห์ค่าความถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า  ในช่วงระยะเวลาปี 2541 – 2552  
รายได้และค่าใช้จ่ายของครัวเรือนด้านการออมมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากเมื่อทำการเปรียบเทียบรายได้  
และค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในปี 2539 เทียบกับปี 2549 ต่างก็มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยที่รายได้ครัวเรือน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.09 ต่อปี และค่าใช้จ่ายครัวเรือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.17 ต่อปี ซึ ่งจะเห็นได้ว่าอัตราการ
ขยายตัวของค่าใช ้จ ่ายของคร ัวเร ือนสูงกว่ารายได ้ท ี ่ เพ ิ ่มข ึ ้นของคร ัวเร ือน นอกจา กนี ้ย ังพบว่า   
ในช ่วงระยะเวลาปี 2541 – 2552 ส ัดส ่วนการออมต่อรายได้ของครัวเร ือน คิดเป ็น 17.56 : 100  
หรือ ครัวเรือนจะออมเงินทุก ๆ 17.56 บาท ต่อรายได้ 100 บาท ซึ่งเป็นผลจากวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540  
ที่ทำให้ครัวเรือนมีสัดส่วนการออมต่อรายได้น้อยลง โดยมี 3 ปัจจัยหลักที่เป็นตัวการทำให้ครัวเรือน 
ม ีแนวโน ้มการออมน ้อยลง ได ้แก ่  1)  การลดลงของอ ัตราดอกเบ ี ้ย  2)  เง ินเฟ ้อส ูงข ึ ้น และ  
3) นโยบายรัฐ เช่น โครงการบ้านเอื้ออาทร  

นเรศ  หนองใหญ่ (2560) ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตพื้นที่
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จำนวน 400 ตัวอย่าง ผ่านการใช้วิธีสุ ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก แล้วนำมา
ทดสอบหาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้วยวิธี T-test และ F-test ผลการศึกษาพบว่า  
คนในเขตพื ้นที ่ เม ืองพัทยา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู ่ในช่วง 31 – 35 ปี มีสถานภาพสมรส  
ประกอบอาช ีพพน ักงานเอกชน และม ีรายได ้ เฉล ี ่ ยระหว ่าง 20,001 – 30,000 บาทต ่อเด ือน  
ทั้งนี้ครัวเรือนที่มีเพศต่างกัน จะไม่มีพฤติกรรมการออมที่ต่างกัน แต่ครัวเรือนจะมีพฤติกรรมการออมที่
ต่างกันตามสถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ  0.050  
จะมีพฤติกรรมในการนำเงินไปฝากธนาคารเกือบทุกเดือน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที ่ 2.15 และส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐานอยู่ที ่ 0.712 รองลงมาจะมีพฤติกรรมการออมโดยเก็บเงินสดไว้ในมือ นอกจากนี้เมื ่อทำการ
พิจารณาพฤติกรรมการออมของคนในเขตพื้นที่เมืองพัทยาเป็นรายด้าน พบว่า ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ย และหนี้สินต่อเดือน ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อทัศนคติ 
ท ี ่แตกต ่างก ันของแต ่ละคน เช ่น เพศหญิงจะออมเง ินเพ ื ่อสำรองเล ี ้ยงช ีพมากกว ่าเพศชาย  
แต่ในขณะที่เพศชายจะออมเงินเพ่ือให้กู้ยืมมากกว่าเพศหญิง 

กรัณฑรัตน์  ดวงใจสืบ (2555) ได้ทำการศึกษาเกี ่ยวกับพฤติกรรมการออมของครัวเร ือน 
ในประเทศไทย โดยอ้างอิงข ้อมูลทุต ิยภูม ิคร ัวเร ือนไทยในปี 2553 จากสำนักงานสถิต ิแห่งชาติ  
จำนวน 5,500 ตัวอย่าง แล้วนำมาทดสอบหาความถี ่ ร ้อยละ ค่าเฉลี ่ย ส ่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน  
ด้วยวิธีวิเคราะห์ผลด้วยการทดสอบไคสแควร์ สหสัมพันธ์ และสมการการถดถอย ผลการศึกษาพบว่า  
ในปี 2553 หัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 55 ปี ประกอบอาชีพเกษตร/ประมง มีรายได้เฉลี่ย
ระหว่าง 10,001 – 50,000 บาทต่อเดือน โดยที ่รายได้ต่ำอยู ่ที ่ 0 บาทต่อเดือน ขณะที ่รายได้สูงสุด 
อย ู ่ท ี ่  2,105,856 บาทต ่อเด ือน ท ั ้ งน ี ้ จำนวนคร ัว เร ือนท ี ่มี ภาระหน ี ้ ต ่อคร ัว เร ือนท ี ่ ไม ่ม ีหนี้   
คิดเป็นสัดส่วน 3,645:1,855 หรือ ครัวเรือนที่มีภาระหนี้ 3,645 ครัวเรือน ขณะที่ครัวเรือนที ่ไม่มีหนี้ 
มี 1,855 ครัวเรือน นอกจากนี้ยังพบสัดส่วนครัวเรือนที่ออมเงินต่อครัวเรือนไม่ออมเงิน คิดเป็น 4,011 : 
1,489 หรือ ครัวเรือนที ่มีการออมเงินมี 4,011 ครัวเรือน ขณะที่ครัวเรือนไม่มีการออมเงินมี 1,489 
ครัวเรือน โดยครัวเรือนที่มีการออมเงินส่วนใหญ่มักจะนำเงินไปฝากธนาคาร/สถาบันทางการเงิน/สหกรณ์
ออมทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 27.82 ซึ่งส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการออมเงินเพื่อเก็บไว้ใช้เวลาเจ็บป่วยหรือ
ชรา คิดเป็นร้อยละ 21.83 อีกทั้งยังพบว่า ครัวเรือนที่มีการออมจะมีเงินออมแตกต่างกันตามรายได้ อายุ 
เพศ จำนวนสมาชิกในครัวเรือน ระดับการศึกษา และภาระหนี้ของหัวหน้าครัวเรือน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 

 
5. กรอบการศึกษา 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ปริมาณการมีหนี้สินของครัวเรือน
ในภาคกลาง 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศของหัวหน้าครัวเรือน 
2. อายุของหัวหน้าครัวเรือน 
3. สถานภาพสมรสของหัวหน้าครัวเรือน 
4. จำนวนสมาชิกของครัวเรือน 
5. รายได้เฉลี่ยของหัวหน้าครัวเรือน 
6. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของหัวหน้าครัวเรือน 

 

การออมของครัวเรือนในภาคกลาง 
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6. วิธีการศึกษาและวิธีการเก็บข้อมูล 
6.1 วิธีการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Method) ระหว่างเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  
โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้อง และข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ของ สำนักงานสถิติแห่งชาติ  
ปี 2562 แล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลในโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 

6.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออมของครัวเรือน และหนี้ครัวเรือน ตั้งแต่ปี 2550 

ถึงปัจจุบัน เช่น สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, ธีระ ภู่ตระกูล เป็นต้น 
ข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน โดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ  

ปี 2562 ในหัวข้อรายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินครัวเรือน 

7. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
วางแผนการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก สำนักงานสถิติแห่งชาติ มาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 

ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เพื่อหาค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และใช้สถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ T-test F-test และ 
Multiple Regression ทั้งนี้สามารถวัดระดับตัวแปรต่าง ๆ ได้ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตัวแปร ระดับการวัด วิธีการวัด 

ตัวแปรตาม (Dependent Variable): 
ปริมาณการมีหนี้สินของครัวเรือนในภาคกลาง Ratio Scale 

 
0 = ไม่มีหนี้สิน 
1 = มีหนี้สิน 

จำนวนหนี้ของครัวเรือนในภาคกลาง Ratio Scale 0 – 999,999 บาท 
อัตราส่วนการออมของครัวเรือนในภาคกลาง Ratio Scale ผลต่างระหว่างรายได้  

กับค่าใช้จ่าย 
ตัวแปรอิสระ(Independent Variable) 
เพศ Nominal Scale t-test 
อายุ Ordinal Scale One-way ANOVA (F-test) 
สถานภาพสมรส Nominal Scale One-way ANOVA (F-test) 
จำนวนสมาชิกในครัวเรือน Ordinal Scale One-way ANOVA (F-test) 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน Ratio Scale  Multiple Regression 
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน Ratio Scale Multiple Regression 

 

8. สมมติฐาน 
1) เพศของหัวหน้าครัวเรือนที่ต่างกัน จะทำให้ครัวเรือนในภาคกลางมีหนี้สินที่ต่างกัน 
2) เพศของหัวหน้าครัวเรือนที่ต่างกัน จะทำให้ครัวเรือนในภาคกลางมีการออมที่ต่างกัน 
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3) อายุของหัวหน้าครัวเรือนที่ต่างกัน จะทำให้ครัวเรือนในภาคกลางมีหนี้สินที่ต่างกัน 
4) อายุของหัวหน้าครัวเรือนที่ต่างกัน จะทำให้ครัวเรือนในภาคกลางมีการออมที่ต่างกัน 
5) สถานภาพสมรสของหัวหน้าครัวเรือนที่ต่างกัน จะทำให้ครัวเรือนในภาคกลางมีหนี้สินที่ต่างกัน 
6) สถานภาพสมรสของหัวหน้าครัวเรือนที่ต่างกัน จะทำให้ครัวเรือนในภาคกลางมีการออมท่ีต่างกัน 
7) จำนวนสมาชิกของครัวเรือนที่ต่างกัน จะทำให้ครัวเรือนในภาคกลางมีหนี้สินที่ต่างกัน 
8) จำนวนสมาชิกของครัวเรือนที่ต่างกัน จะทำให้ครัวเรือนในภาคกลางมีการออมที่ต่างกัน 
9) รายได้เฉลี่ยของหัวหน้าครัวเรือนมีอิทธิพลเชิงบวกกับหนี้สินของครัวเรือนในภาคกลาง 
10) รายได้เฉลี่ยของหัวหน้าครัวเรือนมีอิทธิพลเชิงบวกกับการออมของครัวเรือนในภาคกลาง 
11) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของหัวหน้าครัวเรือนมีอิทธิพลเชิงบวกกับหนี้สินของครัวเรือนในภาคกลาง 
12) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของหัวหน้าครัวเรือนมีอิทธิพลเชิงบวกกับการออมของครัวเรือนในภาคกลาง 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ผลการศึกษาเพศของหัวหน้าครัวเรือน ในปี 2562 ของ สำนักงานสถิตแห่งชาติ พบว่า เพศของ

หัวหน้าครัวเรือนในกลาง สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือนที่เป็นเพศชาย และหัวหน้า
ครัวเรือนที่เป็นเพศหญิง โดยหัวหน้าครัวเรือนในภาคกลางที่เป็นเพศชาย มีจำนวน 7,404 คน หรือ คิดเป็น
ร้อยละ 56.9 และมีหัวหน้าครัวเรือนที่เป็นเพศหญิง มีจำนวน 5,609 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 43.1 ทั้งนี้
เม ื ่อนำต ัวแปรด ้านเพศมาเปร ียบเท ียบระด ับการออมและระด ับหน ี ้ส ินโดยเฉล ี ่ยต ่อเด ื อน  
พบว่า หัวหน้าครัวเรือนที่เป็นเพศชายจะมีเงินออม และมีหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือน อยู่ที่ 6,758.88 บาทต่อ
เดือน และ 707.08 บาทต่อเดือน ตามลำดับ ในขณะที่หัวหน้าครัวเรือนที ่เป็นเพศหญิงจะมีเงินออม  
และมีหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือน อยู่ที ่5,047.20 บาทต่อเดือน และ 600.30 บาทต่อเดือน ตามตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 การทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบระดับการออมและระดับหนี้สินโดยเฉลี่ยต่อเดือน จำแนกตามเพศ 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ �̅� S.D. t Sig. 

เงินออม 
เพศชาย 6,758.88 61,059.468 

1.986 ** 0.005 
เพศหญิง 5,047.20 20,141.180 

หนี้สินเฉลี่ยต่อเดือน 
เพศชาย 707.08 1,202.362 

3.636 ** 0.009 
เพศหญิง 600.30 1,166.259 

** มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.010 
 

จากตารางที่ 1 เป็นการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบที (t-test) พบว่า หัวหน้าครัวเรือน 
ในภาคกลางที่มีเพศต่างกัน จะมีเงินออมที่ต่างกัน (t = 1.986, Sig. = 0.005) เนื่องจาก ผลการทดสอบ
พบว่า ค่า t เท่ากับ 1.986 และ ค่า Sig. เท่ากับ 0.005 ซึ่งน้อยกว่าระดับความมีนัยสำคัญ 0.050 จึงยอมรับ
สมมติฐานวิจัย (H1) และปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) หรืออาจกล่าวได้ว่า เพศของหัวหน้าครัวเรือน 
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มีผลต่อการออมของครัวเรือนในภาคกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.010 โดยหัวหน้าครัวเรือนที่
เป็นเพศชายในภาคกลาง มีเงินออมมากกว่าหัวหน้าครัวเรือนที่เป็นเพศหญิง  

นอกจากนี้ยังพบว่า หัวหน้าครัวเรือนในภาคกลางที่มีเพศต่างกัน จะมีหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน  
(t = 3.636, Sig. = 0.009) เนื่องจาก ผลการทดสอบพบว่า ค่า t เท่ากับ 3.636 และ ค่า Sig. เท่ากับ 0.009 
ซึ่งน้อยกว่าระดับความมีนัยสำคัญ 0.050 จึงยอมรับสมมติฐานวิจัย (H1) และปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) 
หรืออาจกล่าวได้ว่า เพศของหัวหน้าครัวเรือนมีผลต่อหนี้สินเฉลี ่ยต่อเดือนของครัวเรือนในภาคกลาง  
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.010 โดยหัวหน้าครัวเรือนที่เป็นเพศชายในภาคกลาง มีหนี้สินเฉลี่ย  
ต่อเดือนสูงกว่าหัวหน้าครัวเรือนที่เป็นเพศหญิง  

ส่วนผลการศึกษาอายุของหัวหน้าครัวเรือน ในปี 2562 ของ สำนักงานสถิตแห่งชาติ พบว่า อายุของ
หัวหน้าครัวเรือนในกลาง สามารถแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ 1) หัวหน้าครัวเรือนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี  2) 
หัวหน้าครัวเรือนที่มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี  3) หัวหน้าครัวเรือนที่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี  4) หัวหน้า
ครัวเรือนที่มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี  5) หัวหน้าครัวเรือนที่มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี  และ 6) หัวหน้า
ครัวเรือนที่มีอายุ 61 ปีขึ้นไป โดยหัวหน้าครัวเรือนในภาคกลาง ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี มีจำนวน 111 คน หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 0.9 ส่วนหัวหน้าครัวเรือนที่มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี และ 51 – 60 ปี 
มีจำนวน 927 คน [ร้อยละ  7.1]  1,779 คน [ร้อยละ 13.7]  2,615 คน [ร้อยละ 20.1] และ  3,043 คน [ร้อย
ละ 23.4] ตามลำดับ ตลอดจนหัวหน้าครัวเรือนที่มีอายุ 61 ปีขึ้นไป มีจำนวน 4,538 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 
34.9 ทั้งนี้เมื่อนำตัวแปรด้านอายุมาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการออมและระดับหนี้สิน
โดยเฉลี่ยต่อเดือน พบว่า หัวหน้าครัวเรือนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี จะมีเงินออม และมีหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 
1,444.03 บาทต่อเดือน และ 547.59 บาทต่อเดือน ตามลำดับ ส่วนหัวหน้าครัวเรือนที่มีอายุระหว่าง 21 – 30 
ปี จะมีเงินออม และมีหนี ้สินเฉลี ่ยต่อเดือน อยู ่ที ่ 3,076.68 บาทต่อเดือน และ 618.17 บาทต่อเดือน 
ตามลำดับ ส่วนหัวหน้าครัวเรือนที ่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จะมีเงินออม และมีหนี ้สินเฉลี ่ยต่อเดือน  
อย ู ่ท ี ่  5,219.62 บาทต ่อเด ื อน และ 693.32 บาทต ่อเด ือน ตามลำด ับ ส ่วนห ัวหน ้าคร ัวเร ื อน 
ที ่มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี จะมีเงินออม และมีหนี ้ส ินเฉลี ่ยต่อเดือน อยู ่ที ่ 7,320.04 บาทต่อเดือน  
และ 695.93 บาทต ่ อเด ื อน ตามลำด ับ ส ่ วนห ั วหน ้ าคร ั ว เร ื อนท ี ่ ม ี อาย ุ ระหว ่ าง  51 – 60 ปี   
จะมีเงินออม และมีหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือน อยู่ที่ 7,600.60 บาทต่อเดือน และ 708.65 บาทต่อเดือน ตามลำดับ 
ในขณะท ี ่ห ั วหน ้าคร ัวเร ือนท ี ่ ม ีอาย ุ  61 ป ีข ึ ้นไป จะม ี เง ินออม และม ีหน ี ้ ส ินเฉล ี ่ ยต ่อเด ื อน  
อยู่ที่ 5,274.42 บาทต่อเดือน และ 592.59 บาทต่อเดือน ตามลำดับ (ตารางที่ 2) 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการออมและระดับหนี้สินโดยเฉลี่ยต่อเดือน  
จำแนกตามอายุ 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ �̅� S.D. F Sig. 

เงินออม 
อายุต่ำกว่า 20 ปี 1,444.03 3,836.749 

2.268 * 0.045 
อายุ 21 - 30 ปี 3,076.68 7,112.207 
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อายุ 31 – 40 ปี 5,219.62 23,923.802 
อายุ 41 – 50 ปี 7,320.04 97,280.475 
อายุ 51 – 60 ปี 7,600.60 27,129.571 
อายุ 61 ปีขึ้นไป 5,274.42 20,004.889 
รวม 6,032.73 47,923.639 

 
 
หนี้สินเฉลี่ย 
ต่อเดือน 

อายุต่ำกว่า 20 ปี 547.59 768.807 

2.479 * 0.030 

อายุ 21 - 30 ปี 618.17 1,315.346 
อายุ 31 – 40 ปี 693.32 1,243.009 
อายุ 41 – 50 ปี 695.93 1,253.276 
อายุ 51 – 60 ปี 708.65 1,218.997 
อายุ 61 ปีขึ้นไป 592.59 1,051.140 
รวม 662.73 1,188.578 

*  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.050 
 

จากตารางที ่ 2 เป็นการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบ One way ANOVA (F-test)  
พบว่า หัวหน้าครัวเรือนในภาคกลางที่มีอายุต่างกัน จะมีเงินออมที่ต่างกัน (F = 2.268, Sig. = 0.045)  
เนื ่องจาก ผลการทดสอบพบว่า ค่า F เท่ากับ 2.268 และ ค่า Sig. เท่ากับ 0.045 ซึ ่งน้อยกว่าระดับ 
ความม ีน ั ยสำค ัญ 0.050 จ ึ งยอมร ับสมมต ิ ฐานว ิ จ ั ย  (H1)  และปฏ ิ เสธสมมต ิ ฐานว ่ า ง  ( H0)  
หรืออาจกล่าวได้ว ่า อายุของหัวหน้าครัวเรือนแปรผันตรงต่อการออมของครัวเรือนในภาคกลาง  
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.050 โดยหัวหน้าครัวเรือนที่มีอายุ 51 – 60 ปี จะมีเงินออมมากที่สุด  

[ X̅  = 7,600.60 และ S.D. = 27,129.571] รองลงมา คือ หัวหน้าครัวเรือนที่มีอายุ 41 – 50 ปี [ X̅  = 

7,320.04 และ S.D. = 97,280.475] รองลงมา คือ หัวหน้าครัวเรือนที่มีอายุ 61 ปีขึ้นไป [ X̅  = 5,274.42 
และ S.D. = 20,004.889] ตามลำดับ ส่วนหัวหน้าครัวเรือนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี จะมีเงินออมน้อยที่สุด  

[ X̅  = 1,444.03 และ S.D. = 3,836.749] นอกจากนี้ยังพบว่า หัวหน้าครัวเรือนในภาคกลางที ่มีอายุ
ต่างกัน จะมีหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน (F = 2.479, Sig. = 0.030) เนื่องจาก ผลการทดสอบพบว่า  
ค ่ า  F เท ่ าก ับ  2.479 และค ่ า  Sig. เท ่ าก ับ  0.030 ซ ึ ่ งน ้ อยกว ่ าระด ับความม ีน ั ยสำค ัญ 0.05  
จึงยอมรับสมมติฐานวิจัย (H1) และปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) หรืออาจกล่าวได้ว่า อายุของหัวหน้าครัวเรือน
แปรผันตรงต่อหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนในภาคกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.050  

โดยหัวหน้าครัวเรือนที่มีอายุ 51 – 60 ปี จะมีหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุด [ X̅  = 708.65 และ  

S.D. = 1,218.997] รองลงมา คือ หัวหน้าครัวเรือนที ่มีอายุ 41 – 50 ปี [ X̅  = 695.93 และ S.D. = 

1,253.276] รองลงมา คือ หัวหน้าครัวเรือนที่มีอายุ 31 – 40 ปี [ X̅  = 693.32 และ S.D. = 1,243.009] 
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ตามลำดับ ส่วนหัวหน้าครัวเรือนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี จะมีหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนน้อยที่สุด [ X̅  = 547.59 
และ S.D. = 768.807] 

ส่วนผลการศึกษาสถานภาพสมรสของหัวหน้าครัวเรือน ในปี 2562 ของ สำนักงานสถิตแห่งชาติ  
พบว ่ า  ส ถ านภ าพสมรสของห ั วหน ้ า ค ร ั ว เ ร ื อน ในกล า ง  ส าม า รถแบ ่ ง ออ ก เป ็ น  5 กลุ่ ม  
ได้แก่ 1) หัวหน้าครัวเรือนที่มีสถานภาพโสด  2) หัวหน้าครัวเรือนสถานภาพที่มีสถานภาพแต่งงานแล้ว   
3) หัวหน้าครัวเรือนที ่มีสถานภาพเป็นหม้าย  4) หัวหน้าครัวเรือนที ่มีสถานภาพสถานภาพหย่าร้าง   
และ 5) หัวหน้าครัวเรือนที่มีสถานภาพแยกกันอยู่ โดยหัวหน้าครัวเรือนในภาคกลาง ที่มีสถานภาพโสด  
มีจำนวน 1,854 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 14.2 ส ่วนหัวหน้าครัวเร ือนที ่ม ีสถานภาพแต่งงานแล้ว  
มีจำนวน 7,844 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 60.3 ในขณะที่หัวหน้าครัวเรือน ที ่มีสถานภาพเป็นหม้าย  
มีจำนวน 2,204  คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 16.9 ตลอดจนหัวหน้าครัวเรือนที ่ม ีสถานภาพหย่าร ้าง  
และแยกกันอยู่ มีจำนวน 426  คน [ร้อยละ 3.3] และ 683 คน [ร้อยละ 5.2] ตามลำดับ ทั้งนี้เมื่อนำตัวแปร 
ด้านสถานภาพสมรสมาหาค่าเฉลี ่ยและส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานของระดับการออมและระดับหนี ้สิน  
โดยเฉลี่ยต่อเดือน พบว่า หัวหน้าครัวเรือนที่มีสถานภาพโสด จะมีเงินออม และมีหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือน  
อยู่ที ่ 4,021.62 บาทต่อเดือน และ 637.50 บาทต่อเดือน ตามลำดับ ส่วนหัวหน้าครัวเรือนสถานภาพ 
ที่มีสถานภาพแต่งงานแล้ว จะมีเงินออม และมีหนี ้สินเฉลี ่ยต่อเดือน อยู ่ที ่ 7,463.80 บาทต่อเดือน  
และ 704.53 50 บาทต ่อเด ือน ตามลำด ับ ส ่วนห ัวหน ้าคร ัว เร ือนท ี ่ม ีสถานภาพเป ็นหม ้าย  
จะมีเงินออม และมีหนี ้ส ินเฉลี ่ยต่อเดือน อยู ่ที ่ 3,551.52 บาทต่อเดือน และ 555.65 บาทต่อเดือน 
ตามลำดับ ส่วนหัวหน้าครัวเรือนที่มีสถานภาพสถานภาพหย่าร้าง จะมีเงินออม และมีหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือน  
อยู่ท ี ่  6,955.32 บาทต่อเดือน และ 720.62 บาทต่อเดือน ตามลำดับ ในขณะที ่ห ัวหน้าครัวเร ือน 
ที ่มีสถานภาพแยกกันอยู ่ จะมีเงินออม และมีหนี ้ส ินเฉลี ่ยต่อเ ดือน อยู ่ที ่ 2,507.30 บาทต่อเดือน  
และ 409.47 บาทต่อเดือน ตามลำดับ (ตารางท่ี 3) 
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการออมและระดับหนี้สินโดยเฉลี่ยต่อเดือน  
จำแนกตามสถานภาพสมรส 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ �̅� S.D. F Sig. 

เงินออม 

โสด 4,021.62 15,509.983 

5.011 ** 0.000 

แต่งงาน 7,463.80 60,153.731 
หม้าย 3,551.52 9,722.346 
หย่า 6,955.32 41,657.327 
แยกกันอยู่ 2,507.30 9,917.895 
รวม 6,033.75 47,927.251 

 โสด 637.50 1,493.536  
 

 
 แต่งงาน 704.53 1,147.681 
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หนี้สินเฉลี่ย 
ต่อเดือน 

หม้าย 555.65 1,230.582  
7.222 ** 

 
0.000 หย่า 720.62 1,291.426 

แยกกันอยู่ 409.47 512.998 
รวม 662.73 1,188.578 

** มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.010 

จากตารางที ่ 3 เป็นการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบ One way ANOVA (F-test)  
พบว่า หัวหน้าครัวเรือนในภาคกลางที ่มีสถานภาพสมรสต่างกัน จะมีเงินออมที่ต่างกัน ( F = 5.011,  
Sig. = 0.000) เน ื ่องจาก ผลการทดสอบพบว่า ค ่า F เท่าก ับ 5.011 และ ค่า Sig. เท ่าก ับ 0.000  
ซึ่งน้อยกว่าระดับความมีนัยสำคัญ 0.050 จึงยอมรับสมมติฐานวิจัย (H1) และปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0)  
หรืออาจกล่าวได้ว่า สถานภาพสมรสของหัวหน้าครัวเรือนแปรผันตรงต่อการออมของครัวเรือนในภาคกลาง  
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.010 โดยหัวหน้าครัวเรือนที ่แต่งงานแล้ว จะมีเงินออมมากที่สุด  

[ X̅  = 7,463.80 และ S.D. = 60,153.731] รองลงมา คือ หัวหน้าครัวเรือนที่หย่าร้างกัน [ X̅  = 6,955.32  

และ S.D. = 41,657.327] รองลงมา ค ือ ห ัวหน ้าคร ัว เร ือนท ี ่ โสด [ X̅  = 4,021.62 และ S.D. = 

15,509.983] ตามลำดับ ส่วนหัวหน้าครัวเรือนที่แยกกันอยู่ จะมีเงินออมน้อยที่สุด [ X̅  = 2,507.30 และ 
S.D.=9,917.895]  

นอกจากนี้ยังพบว่า หัวหน้าครัวเรือนในภาคกลางที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน จะมีหนี้สินเฉลี่ยต่อ
เด ือนที ่ต ่างก ัน (F = 7.222, Sig. = 0.000) เน ื ่องจาก ผลการทดสอบพบว่า ค่า F เท ่าก ับ 7.222  
และ ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับความมีนัยสำคัญ 0.050 จึงยอมรับสมมติฐานวิจัย (H1)  
และปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) หรืออาจกล่าวได้ว่า สถานภาพสมรสของหัวหน้าครัวเรือนแปรผันตรง 
ต ่อหน ี ้ส ินเฉล ี ่ยต ่อเด ือนของคร ัวเร ือนในภาคกล าง อย ่างม ีน ัยสำค ัญทางสถ ิต ิท ี ่ ระด ับ 0.01  

โดยหัวหน้าครัวเรือนที ่หย่าร้างกัน จะมีหนี ้สินเฉลี ่ยต่อเดือนมากที ่สุด [ X̅  = 720.62 และ S.D. = 

1,291.426] รองลงมา คือ หัวหน้าครัวเรือนที ่แต่งงานแล้ว [ X̅  = 704.53 และ S.D. = 1,147.681]  

รองล งมา  ค ื อ  ห ั วหน ้ า คร ั ว เ รื อนท ี ่ โ สด  [ X̅  = 637.50 และ  S.D. = 1,493.536] ต ามลำดับ  

ส่วนหัวหน้าครัวเรือนที่แยกกันอยู่ จะมีเงินออมน้อยที่สุด [ X̅  = 409.47 และ S.D. = 512.998] 
ส่วนผลการศึกษาจำนวนสมาชิกในคร ัวเร ือน  ในปี 2562 ของ สำนักงานสถิตแห่งชาติ   

พบว่า จำนวนสมาชิกครัวเร ือนในกลาง สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ ่ม ได้แก่ 1) จำนวนสมาชิก 
ในคร ั ว เร ื อน 1 - 3 คน  2)  จำนวนสมาช ิกในคร ั ว เ ร ื อน 4 - 6 คน   และ 3)  จำนวนสมาชิ ก 
ในครัวเรือน 7 คนข้ึนไป โดยในภาคกลางมีจำนวนสมาชิกในครัวเรือน 1 - 3 คน มีจำนวน 9,767 ครัวเรือน  
หรือ ค ิดเป ็นร ้อยละ 75.1 ส่วนจำนวนสมาชิกในคร ัวเร ือน 4 - 6 คน มีจำนวน 2,972 ครัวเร ือน  
หรือ คิดเป็นร้อยละ 22.8 ตลอดจนจำนวนสมาชิกในครัวเรือน 7 คนขึ้นไป มีจำนวน 274 ครัวเรือน  
หร ือ ค ิดเป ็นร ้อยละ 2.1 ท ั ้ งน ี ้ เม ื ่อนำต ัวแปรด ้านจำนวนสมาช ิกในคร ัวเร ือนมาหาค ่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานของระดับการออมและระดับหนี้สินโดยเฉลี ่ยต่อเดือน พบว่า ครัวเรือน 
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ที่มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือน 1 - 3 คน จะมีเงินออม และมีหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือน อยู่ที่ 4,923.98 บาทต่อ
เดือน และ 626.20 บาทต่อเดือน ตามลำดับ ส่วนครัวเรือนที ่มีจำนวนสมาชิกในครัวเรื อน 4 - 6 คน  
จะมีเงินออม และมีหนี้ส ินเฉลี ่ยต่อเดือน อยู่ที่ 9,233.80 บาทต่อเดือน และ 735.53 บาทต่อเดือน 
ตามลำดับ .ในขณะที่ครัวเรือนที่มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือน 7 คนข้ึนไป จะมีเงินออม และมีหนี้สินเฉลี่ยต่อ
เดือน อยู่ที่ 10,834.09 บาทต่อเดือน และ 759.52 บาทต่อเดือน ตามลำดับ (ตารางท่ี 4) 
 
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการออมและระดับหนี้สินโดยเฉลี่ยต่อเดือน  
จำแนกตามจำนวนสมาชิกในครัวเรือน 
 
ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ �̅� S.D. F Sig. 

เงินออม 

สมาชิกในครัวเรือน 1- 3 คน 4,923.98 21,100.247 
10.635 
** 

0.000 
สมาชิกในครัวเรือน 4 - 6 คน 9,233.80 92,083.617 
สมาชิกในครัวเรือน 7 คน ขึ้นไป 10,834.09 32,886.921 
รวม 6,032.73 47,923.640 

 
หนี้สินเฉลี่ย 
ต่อเดือน 

สมาชิกในครัวเรือน 1- 3 คน 626.20 1,110.888  
 
6.587 
** 

 
 
0.001 

สมาชิกในครัวเรือน 4 - 6 คน 735.53 1,279.565 
สมาชิกในครัวเรือน 7 คน ขึ้นไป 759.52 1,751.307 
รวม 662.73 1,188.578 

** มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 

จากตารางที ่ 4 เป็นการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบ One way ANOVA (F-test)  
พบว่า ครัวเรือนในภาคกลางที่มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนต่างกัน จะมีเงินออมที่ต่างกัน (F = 10.635, Sig. 
= 0.000)  เน ื ่องจาก ผลการทดสอบพบว ่า ค ่า F เท ่าก ับ 10.635 และ ค ่า Sig. เท ่าก ับ 0.000  
ซึ่งน้อยกว่าระดับความมีนัยสำคัญ 0.050 จึงยอมรับสมมติฐานวิจัย (H1) และปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0)  
หรืออาจกล่าวได้ว ่า จำนวนสมาชิกในครัวเรือนแปรผันตรงต่อการออมของครัวเรือนในภาคกลาง  
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.010 โดยครัวเรือนที่มีจำนวนสมาชิก 7 คน ขึ้นไป จะมีเงินออมมากที่สุด  

[ X̅  = 10,834.09 และ S.D. = 32,886.921] แต่ครัวเรือนที่มีจำนวนสมาชิก 1 - 3 คน จะมีเงินออมน้อย

ที่สุด [ X̅  = 4,923.98 และ S.D. = 21,100.247] นอกจากนี้ยังพบว่า ครัวเรือนในภาคกลางที่มีจำนวน
สมาชิกในครัวเรือนต่างกัน จะมีหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน (F = 6.587, Sig. = 0.001) เนื่องจาก ผลการ
ทดสอบพบว่า ค่า F เท่ากับ 6.587 และ ค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่าระดับความมีนัยสำคัญ 0.050  
จึงยอมรับสมมติฐานวิจัย (H1) และปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) หรืออาจกล่าวได้ว่า จำนวนสมาชิก 
ในครัวเรือนแปรผันตรงต่อหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนในภาคกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ที ่ระดับ 0.010 โดยครัวเร ือนที ่ม ีจำนวนสมาชิก 7 คน ขึ ้นไป จะมีหนี ้ส ินเฉลี ่ยต่อเดือนมากที ่สุด  
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[ X̅  = 759.52 และ S.D. = 1,751.307] แต่ครัวเรือนที่มีจำนวนสมาชิก 1 - 3 คน จะมีหนี้สินเฉลี่ยต่อ

เดือนน้อยที่สุด [ X̅  = 626.20 และ S.D. = 1,110.888] 
ทั้งนี ้ผลการศึกษารายได้เฉลี ่ย ในปี 2562 ของ สำนักงานสถิตแห่งชาติ พบว่า รายได้เฉลี่ย 

ของหัวหน้าครัวเรือนในกลาง สามารถแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ 1) หัวหน้าครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ย  
ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อเดือน  2) หัวหน้าครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยอยู่ในช่วง 5,001 – 15,000 บาทต่อเดือน   
3) หัวหน้าครัวเรือนที ่มีรายได้เฉลี ่ยอยู ่ในช่วง 15,001 – 25,000 บาทต่อเดือน  4) หัวหน้าครัวเรือน 
ที ่ม ีรายได้เฉลี ่ยอยู ่ในช่วง 25,001 – 35,000 บาทต่อเดือน  5) หัวหน้าครัวเร ือนที ่ม ีรายได้เฉลี่ย 
อยู่ในช่วง 35,001 – 45,000 บาทต่อเดือน  6) หัวหน้าครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ย 55,001 บาทต่อเดือน ขึ้น
ไปส ่วนในด ้านค ่าใช ้จ ่ายเฉล ี ่ยของห ัว หน ้าคร ัว เร ือนในกลาง สามารถแบ ่งออกเป ็น 4 กลุ่ม  
ได้แก่ 1) หัวหน้าครัวเรือน มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่ำกว่า 10,000 บาทต่อเดือน  2) หัวหน้าครัวเรือน มีค่าใช้จ่าย
เฉล ี ่ ยอย ู ่ ในช ่ ว ง  10,001 – 30,000 บาทต ่อ เด ือน  3)  ห ั วหน ้ าคร ั ว เร ื อน ม ีค ่ า ใช ้ จ ่ าย เฉลี่ ย 
อยู่ในช่วง 30,001 – 60,000 บาทต่อเดือน  และ 4) หัวหน้าครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ย 55,001 บาทต่อเดือน  
ขึ้นไป โดยหัวหน้าครัวเรือนในภาคกลาง ที่มีรายได้เฉลี่ย ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อเดือน มีจำนวน 490 คน  
หรือ คิดเป็นร้อยละ 3.8 ส่วนหัวหน้าครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยอยู่ในช่วง 5,001 – 15,000 บาทต่อเดือน   
15,001 – 25,000 บาทต่อเดือน  25,001 – 35,000 บาทต่อเดือน  35,001 – 45,000 บาทต่อเดือน  
และ 45,001 – 55,000 บาทต่อเดือน มีทั ้งสิ ้น  4,054 คน [ร้อยละ 31.2]  3,501 คน [ร้อยละ 29.6]  
2,508 คน  [ร ้ อ ยล ะ  15.8]  1,139 คน  [ร ้ อ ยล ะ  8.8] และ  645 คน  [ร ้ อ ยล ะ  5.0] ตามล ำ ดั บ  
ตลอดจนหัวหน ้าคร ัวเร ือนท ี ่ม ีราย ได ้ เฉล ี ่ย 55,001 บาทต่อเด ือน ข ึ ้นไป ม ีจำนวน 1,126 คน  
หร ื อ  ค ิ ด เป ็ นร ้ อยละ  8.7 ในขณะท ี ่ ห ั วหน ้ าคร ั ว เ ร ื อน ในภาคกลาง  ท ี ่ ม ี ค ่ า ใช ้ จ ่ าย เฉลี่ ย 
ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อเดือน มีจำนวน 2,694 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 20.7 ส่วนหัวหน้าครัวเรือน 
ที ่มีค่าใช้จ่ายเฉลี ่ยอยู ่ในช่วง 10,001 – 30,000 บาทต่อเดือน และ 30,001 – 60,000 บาทต่อเดือน  
มีทั้งสิ้น 7,663 คน [ร้อยละ 58.9] และ 2,286 คน [ร้อยละ 17.6] ตามลำดับ ตลอดจนหัวหน้าครัวเรือน 
ท ี ่ม ีค ่ าใช ้จ ่ ายเฉล ี ่ย 60,001 บาทต ่อเด ือนข ึ ้นไป มี จำนวน 370 คน หร ือ ค ิดเป ็นร ้อยละ 2.8  
ซึ่งเมื่อนำตัวแปรทั้งด้านรายได้ต่อเดือน และค่าใช้จ่ายต่อเดือน มาแสดงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณ  
ในการพยากรณ์ของระดับการออมและระดับหนี้สินโดยเฉลี่ยต่อเดือน จะได้ผลการทดสอบสมมติฐาน  
ตามตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี 5 แสดงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณในการพยากรณ์ 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ B S.E. β t Sig. 

เงินออม 
ค่าคงที่ (α) - 0.87 1.272  - 689 ** 0.491 

รายได้ต่อเดือน 1.000 0.000 1.097 60,872.914 0.000 
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน - 1.000 0.000 - 0.349 - 19,347.866 0.000 

R = 1.000  R2= 1.000   Adjust R2 = 1.000   F = 1,878,122,139.40   Sig. = 0.000 
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หนี้สินเฉลี่ย 
ต่อเดือน 

ค่าคงที่ (α) 86.080 23.577  3.651 ** 0.000 

รายได้ต่อเดือน 0.001 0.000 0.070 5.729 0.000 
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 0.021 0.001 0.318 25.876 0.000 

R = 0.351  R2= 0.123   Adjust R2 = 0.123   F = 471.752   Sig. = 0.000 
** มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.010 

จากตารางที่ 5 เป็นการทดสอบโดยใช้สถิติ Multiple Regression พบว่า ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ของหัวหน้าครัวเรือน มีอิทธิพลเชิงบวกกับการออมของครัวเรือนในภาคกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิ ติ  
ที่ระดับ 0.010 ส่วนด้านค่าใช้จ่ายเฉลี ่ยต่อเดือนของหัวหน้าครัวเรือน มีอิทธิพลเชิงลบกับการออม  
ของครัวเร ือนในภาคกลาง โดยปัจจัยรายได้เฉลี ่ยของหัวหน้าครัวเรือน สามารถทำน ายการออม 
ของหัวหน้าครัวเรือนในภาคกลางได้ละร้อย 100.00 โดยเรียงลำดับความสำคัญได้ดังนี้ รายได้ต่อเดือน  
และค่าใช้จ่ายต่อเดือน นอกจากนี้ยังพบว่า ทั้งด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนและด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน  
ของห ัวหน ้าคร ัวเร ือน ม ีอ ิทธ ิพลเช ิงบวกก ับหน ี ้ส ินเฉล ี ่ยต่ อเด ือนของคร ัวเร ือนในภาคกลาง  
อย ่ างม ีน ั ยสำค ัญทางสถ ิต ิ  ท ี ่ ระด ับ  0.010 โดยป ัจจ ั ยรายได ้ เฉลี่ ยของห ั วหน ้ าคร ั ว เ ร ื อน  
สามารถทำนายหน ี ้ ส ิ น เฉล ี ่ ยต ่อ เด ื อนของห ัวหน ้าคร ัว เร ื อนในภาคกลางได ้ละร ้ อย 12.30  
โดยเรียงลำดับความสำคัญได้ดังนี้ ค่าใช้จ่ายต่อเดือน และรายได้ต่อเดือน 
 
9. ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาด้านเพศของหัวหน้าครัวเรือนในภาคกลาง พบว่า ในปี 2562 หัวหน้าครัวเรือนในภาค
กลางที่มีเพศต่างกัน จะมีเงินออมที่ โดยหัวหน้าครัวเรือนที่เป็นเพศชาย จะมีเงินออมมากกว่าหัวหน้าครัวเรือน
ที่เป็นเพศหญิง แต่ในขณะที่หัวหน้าครัวเรือนที่เป็นเพศหญิง จะสามารถบริหารจัดการหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนได้
ดีกว่าหัวหน้าครัวเรือนที่เป็นเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ กรัณฑรัตน์  ดวงใจสืบ (2555) ได้
ทำการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมของครัวเรือนในประเทศไทย พบว่า ครัวเรือนที่มีการออมจะมีเงินออม
แตกต่างกันตาม รายได้ อายุ เพศ และจำนวนสมาชิกในครัวเรือน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.050 แต่
ขัดแย้งกับผลการศึกษาของนเรศ  หนองใหญ่ (2560) ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมของประชาชน
ในเขตพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบว่า ครัวเรือนที่มีเพศต่างกัน จะไม่มีพฤติกรรมการออมที่ต่างกัน แต่
ครัวเรือนจะมีพฤติกรรมการออมที่ต่างกันตามสถานภาพสมรส และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.050 

ผลการศึกษาด้านเพศของหัวหน้าครัวเรือนในภาคกลาง พบว่า ในปี 2562 หัวหน้าครัวเรือนในภาค
กลางที่มีเพศต่างกัน จะมีหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน โดยหัวหน้าครัวเรือนที่เป็นเพศชายจะมีเงินออม
มากกว่าหัวหน้าครัวเรือนที่เป็นเพศหญิง แต่ในขณะที่หัวหน้าครัวเรือนที่เป็นเพศหญิงจะสามารถบริหารจัดการ
หนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนได้ดีกว่าหัวหน้าครัวเรือนที่เป็นเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อุษา อมรรัชยา
วิจารณ์ (2560) ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้นอกระบบของประชาชน ในอำเภอเมือง
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ชุมพร จังหวัดชุมพร พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ รายได้ต่อเดือนเฉลี่ย และจำนวนสมาชิกในครัวเรือน 
มีผลต่อการเกิดหนี้นอกระบบแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 

ผลการศึกษาด้านอายุของหัวหน้าครัวเรือนในภาคกลาง พบว่า ในปี 2562 หัวหน้าครัวเรือนในภาค
กลางที่มีอายุต่างกัน จะมีเงินออมที่ต่างกัน โดยหัวหน้าครัวเรือนที่มีอายุ 51 – 60 ปี จะมีเงินออมมากที่สุด 
และมีหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุด แต่ในขณะที่หัวหน้าครัวเรือนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี จะมีเงินออมน้อยที่สุด 
และมีหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนน้อยที่สุด ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ กรัณฑรัตน์  ดวงใจสืบ (2555) ได้
ทำการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมของครัวเรือนในประเทศไทย พบว่า ครัวเรือนที่มีการออมจะมีเงินออม
แตกต่างกันตามรายได้ อายุ เพศ และจำนวนสมาชิกในครัวเรือน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.050  

ผลการศึกษาด้านอายุของหัวหน้าครัวเรือนในภาคกลาง พบว่า ในปี 2562 หัวหน้าครัวเรือนในภาค
กลางที่มีอายุต่างกัน จะมีมีหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน โดยหัวหน้าครัวเรือนที่มีอายุ 51 – 60 ปี จะมีเงินออ
มมากที่สุด และมีหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุด แต่ในขณะที่หัวหน้าครัวเรือนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี จะมีเงิน
ออมน้อยที่สุด และมีหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนน้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ฉวีวรรณ กาบขาว และ 
ธีรศักดิ์ ทรัพย์วโรบล (2561) ได้ทำการศึกษาปัจจัยกำหนดความเป็นไปได้ในการก่อหนี้ภาคครัวเรือน พบว่า 
ตัวแปรด้านอายุ จะมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการก่อหนี้ แต่ในขณะที่ ตัวแปรด้านสถานภาพ รายได้ จะมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการก่อหนี้ 

ผลการศึกษาด้านสถานภาพสมรสของหัวหน้าครัวเรือนในภาคกลาง  พบว่า ในปี 2562 หัวหน้า
ครัวเรือนในภาคกลางที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน จะมีเงินออมที่ โดยหัวหน้าครัวเรือนที่แต่งงานแล้ว จะมีเงิน
ออมมากที่สุด แต่ในขณะที่หัวหน้าครัวเรือนที่หย่าร้างกัน จะมีหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ นเรศ  หนองใหญ่ (2560) ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมของประชาชนในเขต
พื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบว่า ครัวเรือนที่มีเพศต่างกัน จะไม่มีพฤติกรรมการออมที่ต่างกัน แต่
ครัวเรือนจะมีพฤติกรรมการออมที่ต่างกันตามสถานภาพสมรส และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.050 

ผลการศึกษาด้านสถานภาพสมรสของหัวหน้าครัวเรือนในภาคกลาง  พบว่า ในปี 2562 หัวหน้า
ครัวเรือนในภาคกลางที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน จะมีมีหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน โดยหัวหน้าครัวเรือนที่
แต่งงานแล้ว จะมีเงินออมมากที่สุด แต่ในขณะที่หัวหน้าครัวเรือนที่หย่าร้างกัน จะมีหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนมาก
ที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของฉวีวรรณ กาบขาว และธีรศักดิ์ ทรัพย์วโรบล (2561) ได้ทำการศึกษา
ปัจจัยกำหนดความเป็นไปได้ ในการก่อหนี ้ภาคครัวเรือน พบว่า ตัวแปรด้านสถานภาพ รายได้  จะมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการก่อหนี้ แต่ในขณะที่ตัวแปรด้านอายุ จะมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการก่อหนี้ 

ผลการศึกษาด้านจำนวนสมาชิกในครัวเรือนในภาคกลาง พบว่า ในปี 2562 ครัวเรือนในภาคกลางที่มี
จำนวนสมาชิกในครัวเรือนต่างกัน จะมีเงินออมที่ต่างกัน  โดยที่ครัวเรือนที่มีจำนวนสมาชิก 7 คน ขึ้นไป จะมี
เงินออมมากที่สุด และมีหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ กรัณฑรัตน์  ดวงใจ
สืบ (2555) ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมของครัวเรือนในประเทศไทย พบว่า ครัวเรือนที่มีการ
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ออมจะมีเงินออมแตกต่างกันตามรายได้ อายุ เพศ และจำนวนสมาชิกในครัวเรือน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่
ระดับ 0.050 

ผลการศึกษาด้านจำนวนสมาชิกในครัวเรือนในภาคกลาง พบว่า ในปี 2562 ครัวเรือนในภาคกลางที่มี
จำนวนสมาชิกในครัวเรือนต่างกัน จะมีหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน โดยที่ครัวเรือนที่มีจำนวนสมาชิก 7 คน 
ขึ้นไป จะมีเงินออมมากที่สุด และมีหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อุษา  อมร
รัชยาวิจารณ์ (2560) ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้นอกระบบของประชาชน ในอำเภอ
เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ รายได้ต่อเดือนเฉลี่ย และจำนวนสมาชิกใน
ครัวเรือน มีผลต่อการเกิดหนี้นอกระบบแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 

ผลการศึกษาด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และค่าจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน ของหัวหน้าครัวเรือนในภาคกลาง 
พบว่า ในปี 2562 สามารถทำนายการออมของหัวหน้าครัวเรือนในภาคกลางได้ละร้อย 100.00 โดยเรียงลำดับ
ความสำคัญได้ดังนี้ รายได้ต่อเดือน และค่าใช้จ่ายต่อเดือน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ นเรศ  หนองใหญ่ 
(2560) ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบว่า 
ครัวเรือนที่มีเพศต่างกัน จะไม่มีพฤติกรรมการออมที่ต่างกัน แต่ครัวเรือนจะมีพฤติกรรมการออมที่ต่างกันตาม
สถานภาพสมรส และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.050 

ผลการศึกษาด้านรายได ้เฉล ี ่ยต ่อเด ือน และค่าจ ่ายเฉล ี ่ยต ่อเด ือน ของหัวหน้าคร ัวเร ือน 
ในภาคกลาง พบว่า ในปี 2562 สามารถทำนายหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนของหัวหน้าครัวเรือนในภาคกลางได้ละร้อย 
12.30 โดยเรียงลำดับความสำคัญได้ดังนี้ ค่าใช้จ่ายต่อเดือน และรายได้ต่อเดือนซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ ฉวีวรรณ กาบขาว และ ธีรศักดิ์ ทรัพย์วโรบล (2561) ได้ทำการศึกษาปัจจัยกำหนดความเป็นไปได้ในการ
ก่อหนี้ภาคครัวเรือน พบว่า ตัวแปรด้านสถานภาพ รายได้ จะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการก่อหนี้ แต่ในขณะ
ที่ตัวแปรด้านอายุ จะมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการก่อหนี้ อีกทั้งยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของอุษา  อมรรัช
ยาวิจารณ์ (2560) ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้นอกระบบของประชาชน ในอำเภอเมือง
ชุมพร จังหวัดชุมพร พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ รายได้ต่อเดือนเฉลี่ย และจำนวนสมาชิกในครัวเรือน  
มีผลต่อการเกิดหนี้นอกระบบแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 
10. บทสรุป 

หัวหน้าคร ัวเร ือนที ่เป ็นเพศชายจะมีเง ินออมมากกว ่าห ัวหน้าคร ัวเร ือนที ่ เป ็นเพศหญิง  
แต่ในขณะเดียวกันหัวหน้าครัวเรือนที ่เป็นเพศหญิงจะสามารถบริหารจัดการหนี้สินเฉลี ่ยต่อเ ดือน 
ได้ดีกว่าหัวหน้าครัวเรือนที่เป็นเพศชาย หัวหน้าครัวเรือนที่มีอายุ 51 – 60 ปี จะมีเงินออมมากที่สุด และมี
หนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุด แต่ในขณะที่หัวหน้าครัวเรือนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี จะมีเงินออมน้อยที่สุด 
และมีหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนน้อยที่สุดหัวหน้าครัวเรือนที่แต่งงานแล้ว จะมีเงินออมมากที่สุด แต่ในขณะที่
หัวหน้าครัวเรือนที่หย่าร้างกัน จะมีหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุดครัวเรือนที่มีจำนวนสมาชิก 7 คน ขึ้นไป 
จะมีเงินออมมากที่สุด และมีหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุดลำดับความสำคัญในเรื่องของการออมของ
ครัวเรือนในภาคกลาง คือ รายได้ต่อเดือน และค่าใช้จ่ายต่อเดือน ตามลำดับลำดับความสำคัญในเรื่องของ
หนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนในภาคกลาง คือ ค่าใช้จ่ายต่อเดือน และรายได้ต่อเดือน ตามลำดับ 
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11. ข้อเสนอแนะ  
จากผลการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ข้อค้นพบที่สำคัญไม่ว่าจะมาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กับการออมของครัวเรือน และหนี้ครัวเรือน ตั้งแต่ปี 2550 ที่ได้จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  
หรือ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ส่งผลให้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
11.1 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 

ครัวเรือนควรมีการจัดทำการบริหารการเงินส่วนบุคคลในทุกวัน เพื่อสร้างวินัยในการใช้จ่าย และ
เพื่อตรวจสอบสถานะการเงินในปัจจุบันของตนเอง ครัวเรือนควรมีการจัดลำดับความสำคัญของการใช้จา่ย 
เพ่ือลดหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

ครัวเรือนอาจจะจัดแบ่งสรรเงินของตนออกเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งไว้ใช้จ่าย อีกส่วนอาจนำไปลงทุน
ในออมทรัพย์ ครัวเรือนที่มีหนี้ควรสร้างวินัยในการชำระหนี้ให้ตรงเวลา เพ่ือสร้างเครดิตทางการเงิน ภาครัฐ
ควรส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน 
11.2 ข้อเสนอแนะท่ีได้ในการวิจัยครั้งต่อไป 
       1) ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายภาค เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
       2) ควรใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก 
เป็นต้น 
       3) ควรมีการศึกษาปัจจัยที่อาจส่งผลต่อความเหลื่อมล้ำในเรื่องของรายได้  
        4) ควรมีการศึกษาทักษะ หรือความรู้ทางการเงินเพิ่มเติม 
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การจัดการความรู้สู่การปฏิบัติงาน กรณีศึกษาบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด 
Knowledge Management to Operation: A Case Study C.P. ALL Public Company Limited 

สุทธิพรรณ แย้มจันทร์* 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัถุประสงค์ 1)เพ่ือศึกษาบริบทของการจัดการความรู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ 

จำกัด 2) เพ่ือประเมินระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติงานขององค์การ 3) เพ่ือวิเคราะห์
การจัดการองค์รู้สู่ความการปฏิบัติงานของพนักงานภายในองค์การ 

ผู้ศึกษาได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยรูปแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยกลุ่มตัวอย่างในการ
ศึกษาวิจัยเป็นบุคลากรฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด จำนวน 5 คน 4 ตำแหน่ง และ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีก่ึงโครงสร้าง แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ ส่วนที่ 2 คือ กระบวนการจัดการความรู้และผลของการจัดการองค์ความรู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ 
จำกัด มีผลต่อการการปฏิบัติงานอย่างไร 

ผลการศึกษา พบว่าบริษัทมีแผนกลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตและผลกำไรอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์
สินค้าและบริการที่เพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้า และสังคม ผ่านกระบวนการทำงานที่เน้นคุณภาพและความ
คล่องตัวให้กับองค์กร รวมทั้งสนับสนุนวัฒนธรรมการเรียนรู้และพัฒนาของพนักงาน ด้วยปรัชญาองค์กร 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ ได้จัดทำโครงการที่ได้รับการตอบสนองในความร่วมมือของ
พนักงานและสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่เกิดจากการทำงานในสายงาน โดยองค์กรเน้นการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและการแลกเปลี่นความรู้จากพนักงานเพื่อนำสิ่งที่ได้รับมาพัฒนาองค์ความรู้  
พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ความสามารถผ่านระบบบริหารจัดการบุคลากรที่ดี  สร้าง
วัฒนธรรมองค์กรในการทำงานอย่างมีความสุข สนุกกับการทำงานและส่งเสริมให้บุคลากรที่มีความสามารถ
และสร้างความผูกพันให้กับองค์การได้  

โดยองค์กรจำเป็นต้องสร้างกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นให้พนักงานเป็นตัวขับเคลื่อนทางธุรกิจเป็นหลักและมี
ความเชื่อว่าการสร้างให้พนักงานเป็นคนดี และคนเก่ง ทำงานกันเป็นทีมที่มีความสุขและสนุกกับการทำงาน
นั้น เพ่ือให้เกิดความผูกพันในองค์การ และพัฒนาพนักงานทุกระดับอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง ตลอดจนรับ
ฟังความคิดเห็นและคำแนะนำของพนักงานที่ถูกสำรวจความผูกพัน เพ่ือนำผลสำรวจมาปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการทำงาน 

คำสำคัญ: การจัดการองค์ความรู้, ซีพี ออลล์ 
 
 
 
 
 
 
 

 
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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Abstract 
This research study has objectives. To study 1 )  the context of knowledge 

management of CP All Company Limited 2 )  a model of knowledge management of the 
company 3) to analyze knowledge management to the performance of employees within 
the organization 

The researcher used the qualitative model research methodology, with the sample 
group being human resources personnel of CP All Company Limited, totaling 5  people, 4 
positions and the tools used in the research. The semi-structured interview is divided into 
2 parts: (1) information from the interview, and (2) is the knowledge management process 
and how the results of CP ALL's knowledge management affect the performance. 

It was found that the company has a strategic plan for creating sustainable growth 
and profit. Create products and services that add value to customers and society through 
a workflow that emphasizes quality and flexibility for the organization. Including supporting 
a culture of learning and development of employees with corporate philosophy, vision and 
mission, CP ALL has created a project that is responsive to employees' cooperation and 
exchanging learning experiences arising from working in the field. The organization 
emphasizes participation in operations and exchanging knowledge from employees in order 
to apply what has been acquired to develop knowledge. As well as promote and develop 
personnel to have knowledge and ability through a good personnel management system 
Create corporate culture to work happily. Enjoy your work and encourage talented people 
and build a strong bond with the organization. 

Organizations need to create a strategy that places employees as the main driver 
of their business and believes that creating good and talented employees to work together 
as a team that is happy and enjoyable to work. To create a bond in the organization and 
develop employees at all levels sufficiently and continuously As well as listen to opinions 
and suggestions of employees who were surveyed To bring survey results to improve and 
develop work processes 

Keywords: knowledge management, C.P. ALL 
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1. บทนำ 
 โลกปัจจุบันเป็นยุคแห่งการแข่งขันทางเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge based economy) ซึ่ง

เป็นเศรษฐกิจที่ต้องอาศัยการสร้างและการใช้ความรู้เป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการนำพาบริษัทให้เติบโต และ
สามารถสร้างความม่ันคงให้กับองค์กรได้ เพราะฉะนั้นองค์กรต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านต่าง 
ๆ เช่น ด้านสารสนเทศ ด้านองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยี ด้านการตลาด ด้านความต้องการของลูกค้า และ
ด้านคู่แข่งขององค์การ ด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ล้วนแต่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์ที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดจากการที่มนุษย์เริ่มที่จะพัฒนาตนเองให้อยู่อย่างมี
ความสุขตามสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ การพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพต่อการทำงานและการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นย่อมเกิดจากความรู้ ทักษะ ความสามารถและประสบการณ์ที่อยู่ในตัวของตนเอง
และองค์การ ซึ่งในแต่ละองค์การย่อมมีการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาองค์การหรือหน่วยงานของตนเอง
เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันมากที่สุด 
 ในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงาน วิธีการการทำงาน วิธีการดำเนินงาน การ
พัฒนาคน การพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่องเพื่อให้องค์การสามารถเกิดการพัฒนาทั้งภายในและภายนอก
องค์การได้อย่างเท่าทันสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา ถ้าองค์การไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนหรือ
พัฒนาให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันอาจส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงอยู่หรือแข่งขันภายใต้
องค์การในลักษณะเดียวกันได้ เพราะทุกวันนี้มีการติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลาและการเปลี่ยนแปลงการ
พัฒนาองค์การต้องปรับตามไปด้วยกัน 
 การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในโลกยุคปัจจุบันและโลกของการทำงาน รวมทั้งปัญหาที่เกิดข้ึนใน
การทำงานย่อมเป็นตัวผลักดันให้องค์การต้องมีการรวบรวม กลั่นกรอง จัดเก็บ ค้นหาความจริง และสร้างสิ่ง
ใหม่ ๆ ขององค์ความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อให้บุคลากรภายในองค์การทุกคนได้เข้าถึงความรู้ได้ตลอดเวลา 
เพราะบุคลากรทุกคนทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารจะต้องมีการเรียนรู้ มีการสร้างองค์ความรู้และใช้ความรู้
ในการทำงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องอันนำไปสู่การสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสามารถช่วยให้
องค์การอยู่รอดปลอดภัยในสภาวะที่ เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง และสามารถสร้าง
ความเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืนได้อีกด้วย 
 การจัดการความรู้จึงเป็นเครื่องมือหลักที่ใช้ในการสร้างเส้นทางการเติบโตขององค์กรและมิใช้
กระแสตามยุคสมัย แต่เป็นเพราะองค์กรที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองและสิ่งแวดล้อมที่ล้วนส่งผลกระทบต่อองค์กรทั้งสิ้น ซึ่งเป็นปัจจัยหรือเป็นตัวกำหนดที่ต้องทำให้
องค์กรเกิดการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมมีเข้ามามีบทบาทและส่งผลกระทบต่อองค์การเป็นอย่างมากย่อมส่งผลให้บุคลากรและองคก์ร
ต้องมีสมรรถนะสูง และทำให้จำเป็นต้องมีการปรับัวให้กลายเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge 
society) ดังนั้น การจัดกาองค์ความรู้กลายเป็นหัวใจหลักสำคัญสำหรับโลกเศรษฐกิจยุคใหม่ที่จะสามารถ
ดำเนินธุรกิจให้มีการปรับกลยุทธ์และสามารถรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันและสามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว การจัดการความรู้ภายในองค์กรได้กลายมาเป็นทรัพยากรอย่าง
หนึ่งที่มีค่าอย่างยิ่ง และสามารถใช้พัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ให้กับบุคลากร เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
องค์กรจนกลายเป้นรากฐานที่สำคัญอย่างยิ่งของกระบวนการพัฒนาการจัดการความรู้บนฐานความรู้ 

การจัดการความรู้ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) เล็งเห็นถึงความสำคัญในการทำงานด้านการ
จัดการความรู้แก่พนักงานภายในองค์การให้มีแนวทางสู่การปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน โดยทาง CP ได้
แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการจัดการความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ทำให้องค์การเจริญก้าวหน้าและประสบ
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ความสำเร็จ ซึ่งทางองค์การได้กำหนดปัจจัยในการจัดการความรู้เพื่อสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์การต่อการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) ผู้บริหารให้ความสำคัญ เพราะการให้ความสำคัญย่อมก่อให้เกิดสิ่งที่ตามมาทั้งในด้ านของ
งบประมาณ การสนับสนุนอุปกรณ์ การติดตามผลงานอย่างใกล้ชิดและการจัดสรรเวลา 

2) การมีเจ้าของโครงการที่ชัดเจน เพราะถึงแม้ว่าการจัดการความรู้ควรจะสร้างให้เป็นวัฒนธรรม
องค์การโดยที่ไม่ต้องมีความมาจัดการให้เกิดขึ้น แต่ช่วงแรกก่อนที่จะเกิดเป็นวัฒนธรรม
องค์การได้นั้นย่อมจะต้องเริ่มต้นจากการประคับประคองก่อนที่จะเป็นวัฒนธรรมองค์การได้ 
เพ่ือให้ทุกคนเล็งเห็นประโยชน์ก่อนที่จะปล่อยให้เกิดการกระทำจนเป็นวัฒนธรรมได้ 

3) การทดลองปฏิบัติอย่างจริงจังโดยการนำทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ในบริบทขององค์การ
และนำมาเป็นความรู ้พื ้นฐานแล้วลองนำมาปฏิบัติปรับปรุง พัฒนา ตามบริบทให้มีความ
เหมาะสมกับองค์การจนได้ความรู้ที่แท้จริงและเหมาะสมกับองค์การมากท่ีสุด 

จึงทำให้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์การที่นำไปสู่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยผ่านเครื่องมือการจัดการความรู้สำหรับองค์การ 
 โดยงานวิจัยในครั้งนี้เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความสำเร็จของระบบหรือการจัดการ
ความรู้ที่นำไปสู่การปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรภายในองค์การเกิดความเข้าใจในองค์ความรู้
ไปในทิศทางเดียวกันและสามารถทำงานได้อย่างมีศักยภาพและเกิดประสิทธิภาพต่อการทำงาน จึงทำให้
ผู้ทำการศึกษามีความสนใจถึงปัจจัยและสาเหตุของปัญหาที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบั ติงาน เพ่ือ
นำมาเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาให้กับองค์การให้เกิดผลดียิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1) เพ่ือศึกษาบริบทของการจัดการความรู้ของบริษัท CP ALL จำกัด 
2) เพ่ือศึกษาตัวแบบของการจัดการความรู้ของบริษัท 
3) เพ่ือวิเคราะห์การจัดการองค์รู้สู่ความการปฏิบัติงานของพนักงานภายในองค์การ 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
ด้านเนื้อหาสาระ 
การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาผลสำเร็จของการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติงาน โดยเน้นแนวคิดทฤษฎีที่

ครอบคลุมถึงแนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการจัดการความรู้ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับความสำเร็จ จากหนังสือ 
ตำรา บามคาวมวิชาการ และเอกสารขององค์กร เป็นต้น  ผู้วิจัยทำการศึกษาเรื่องความสำเร็จของการ
จัดการความรู้สู่การปฏิบัติงาน กรณีศึกษาบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด  

การวิจัยจะจัดทำในรูปแบบของการสัมภาษณ์บุคลากรระดับเจ้าหน้าด้านทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การ โดยบุคลากรที่จะให้ข้อมูลนั้น ผู้วิจัยใช้วิธีการกำหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ผ่านทำการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structure Interview) ผู้ที่รับผิดชอบในการ
จัดการความรู้ขององค์การ และผู้รับผิดชอบโครงการจัดการความรู้ โดยกำหนดผู้ให้ข้อมูลจากระดับ
ตำแหน่งงานและงานที่รับผิดชอบ เพ่ือครอบคลุมต่อเนื้อหาที่ทำการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 

ด้านระยะเวลา 
การประเมินผลความสำเร็จของการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติงานของบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด โดย

ทำการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง มิถุนายน พ.ศ.2563 
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ด้านประชากร 
ศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการจัดการความรู้ใน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด  คือ กลุ่พนักงานระดับเจ้า

หน้าด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ 
 

4. วิธีการดำเนินการวิจัย 
การดำเนินการวิจัย ดำเนินการดังนี้ 
(1) ผู้วิจัยชี้แจงรายละเอียดการวิจัยผ่านการสื่อสารกับผู้ให้สัมภาษณ์ คือ พนักงานทรัพยากรบุคคลของ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด ให้ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยทราบและสมัครใจในการเข้าร่วมวิจัย 
(2) เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์ในรูปแบบสนทนาเดี่ยว จำนวน 5 คน ซึ่งใช้

เวลาประมาณ 45-60 นาทีต่อคน โดยการนัดสัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์และขออนุญาตบันทึกเทปในระหว่าง
การสนทนา การจดบันทึก ทั้งหมดนี้เป็นการให้ข้อมูลและความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 

เครื่องมือในการวิจัย 
 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi – Structured Interview Guide) ซึ่งเป็นคำถามปลายเปิด
สอบถามเกี่ยวกับการจัดการความรู้ขององค์กร การบริหารองค์ความรู้สู่การปฏิบัติง าน โครงการหรือการ
วัดผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพ่ือนำไปสู่การประเมินผลสำเร็จของการปฏิบัติงาน 
 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
    (1) ทำให้ทราบถึงบริบทของการจัดการความรู้ของบริษัท CP ALL จำกัด 
    (2) ทำให้ทราบถึงรูปแบบของโครงการหรือกิจกรรมและเครื่องมือที่องค์กรใช้ในการจัดการความรู้ 
    (3) ทำให้ทราบถึงปัจจัยที่เอ้ือต่อการนำความรู้มาปรับใช้ในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    (4) ทำให้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการแบ่งปันการจัดการองค์ความรู้ 
    (5) สามารถนำข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการจัดการองค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม 
 
6. นิยามศัพท์เฉพาะ 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หมายถึง  การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
องค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กร
สามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้
องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด 
 
7. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 

ยุคของการจัดการองค์ความรู้ 
การเปลี่ยนยุคสมัยของความรู้ (Epistemic Break) ระหว่างชุดความรู้เก่ากับชุดความรู้ใหม่ ความรู้

ชุดใหม่เข้ามาแทนที่ความรู้ชุดเก่าไม่เพียงแต่เข้ามาแทนที่ความรู้ชุดเก่าเท่านั้น แต่ยังทำให้ความรู้  ชุดเก่า
เป็นความรู้ที่ด้อยค่าด้วยมุมมองสามมิติ (Sibley, 1995 : 122-125) คือ มิติแรกการแยกความรู้เป็นส่วน 
(Compartment or Division of Knowledge) เป็นคุณลักษณะทางวิชาการที่มีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้จัดความรู้ 
(Purveyors of Knowledge) ด้วยการแบ่งแยกความรู้ออกเป็นสองขั้ว คือ ความรู้ที ่เป็น วิทยาศาสตร์ 
(Science) และความรู ้ที ่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์เทียม (Non – science) ความรู ้ที ่เป็น
วิทยาศาสตร์ เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ซึ่งความรู้หรือศาสตร์เหล่านี้เป็นศาสตร์ที่มีเหตุผลมีกระบวนการมี
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ขั้นตอนพิสูจน์ได้มีการสะสมความรู้อย่างเป็นระบบและมีสถาบันรองรับส่วนความรู้ที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ 
เช่น โหราศาสตร์ ไสยศาสตร์ เป็นความรู้ที่ไม่ได้วางอยู่บนเหตุผลไม่น่าเชื่อถือ มิติที่สองการจัดลำดับชั้นของ
ความรู้ (Hierarchies or Raking of Knowledge) เป็นการจัดลำดับการให้คุณค่าหรือการตีค่าของความรู้
ทั้งสองขั้วระหว่างความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์กับความรู้ที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ว่า ความรู้ สมัยใหม่เป็นความรู้ที่
สูงค่ากว่าความรู้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านที่ด้อยค่า ทั้งนี้ เป็นการตีค่าความรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ในการบ่ง
บอกความเป็นเหตุเป็นผลของผู้ที่มีอำนาจ หรือความรู้ในการตัดสินใจด้วยเทคนิควิทยาของชุดความรู้ใน
ฐานะผู้เชี่ยวชาญ มิติที่สามการควบคุมความรู้ (Controlling of Knowledge) คือการเข้าครองงำสิ่งที่ไม่
เหมือนกันระหว่าง ความรู้ชุดใหม่กับความรู้ชุดเก่า ด้วยมิติดังกล่าวทำให้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านได้ถูกปิดกั้นและ
ให้ดำรงอยู่อย่างด้อยค่ากลับหายไป ไม่มีพ้ืนที่หรือที่ยืนในสังคม (McNay, 1994 : 80) นั่นคือการสร้างความ
จริงในการส่งผ่านชุดความรู้ (Epistemic Shift) ให้เป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ของวาทกรรมกระแสหลัก (McNay, 
1994 :57-76) ที่สังคมให้ความสำคัญกับความรู้เป็นหลัก 

การเปลี่ยนแปลงของสังคมตามยุคสมัยในคลื่นลูกที่สี่ นับเป็นอุบัติการณ์ทางสังคมที่สังคมได้  สร้าง
ช่องทางการส่งต่อของข้อมูล โดยมีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ (Learning Organization) ในขณะที่สังคมโลกยุคปัจจุบันต้องถวิลหา เพราะหากผู้ใดมีออำนาจ
ของความรู้ (Power/Knowledge) ที่เบ็ดเสร็จผู้นั้นจะทำให้โลกสยบยอมต่อความรู้ ดังเช่นเจ้าของบริษัท
คอมพิวเตอร์ก้องโลก ดังนั้น คนในสังคมปัจจุบันจึงต่างมุ่งแสวงหาความรู้ จากการศึกษา การเรียนรู้ในสังคม 
การบริโภคความรู ้ข ่าวสารกันอย่างมากมาย หากเป็นสมองคอมพิวเตอร์คงต้องกำจัดขยะข้อมูล 
(Defragmentional Information) ให้มีพ้ืนที่รองรับความรู้ นั้นคือภาคปฏิบัติการในการจัดระบบความรู้ 

การพัฒนาและการจัดการองค์ความรู้ในสังคมแห่งความรู้ผลจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมโลกจึงได้
ก้าวสู่ยุคความทันสมัยทำให้ระบบความรู้ปรับเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมากที่เปลี่ยนผ่านจากอุตสาหกรรมมา
สู่สังคมข้อมูลข่าวสาร และเข้าสู่สังคมความรู้ (Knowledge - based Society) องค์ความรู้มีการขยายตัว
ขึ้นมาก และมีความรู้ใหม่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เกิดอัตราเร่งทวีคูณ องค์ความรู้ที่มีมาแต่เดิมจะถือว่าเป็น
ความจริงที่พบขึ้น และใช้งานได้เป็นระยะเวลานาน เมื่อเกิดขึ้นและใช้งานไปได้ระยะหนึ่งแล้วจะหมดสภา  
เป็นสิ่งที่ไม่จริงและใช้ไม่ได้อีกต่อไป พลวัตของความรู้หนุนและเสริมตนเองเป็นพลังภายในของระบบ  
ความรู้ที ่ใดอยู่นิ ่งความรู ้นั ้นยิ่มจะถดถอยไปโดยเร็ว พัฒนาการและการกระจายบริการเทคโนโลยีสื่อ
สารสนเทศได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จนมนุษย์สามารถข้ามข้อจำกัดด้านระยะทางและเวลาลงไปได้มาก 
ความรู้สามารถกระจายออกไปยังพ้ืนที่ห่างไกลและรวดเร็วจากจุดที่สร้างความรู้ไปยังจุดที่ใช้ความรู้ จากจุด
ที่มีความรู้ไปยังจุดที่ต้องการความรู้ ดังนั้นพลังความรู้จาก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงเพิ่มทวีคูณ ด้วย
การกระจายและเพิ่มปริมาณผู้ใช้ การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลให้การศึกษาและระบบบริการต่าง ๆ ที่อาศัย
ความรู้เป็นฐานต้องปรับเปลี่ยนไปอย่างขนานใหญ่ เพ่ือใช้โอกาสที่เพ่ิมขึ้นใหม่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ความไม่
เสมอภาคและช่องว่างในความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ตลอดจนช่องว่างทางสังคมระหว่างผู้มี
ความรู้และใช้ความสามารถใช้ความรู้กับผู้ที่ ไม่มี ด้วยสภาพของความรู้สร้างขึ้นมากมายและสะสมอยู่ใน
ส่วนต่าง ๆ ของโลก กระบวนการพัฒนาและการจัดการความรู้จึงเพิ่มความสำคัญย่อมต้อ งมีสมรรถนะที่
เหมาะสมจึงจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์และสามารถแข่งขันได้ การสร้างความรู้และความสามารถในการ
วิจัยเพื่อสร้างความรู้ใหม่ รวมทั้งการมีนวัตกรรมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นปัจจัยสำคัญในการครอง
ตนในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้และสังคมความรู้ นั่นคือ “อำนาจของความรู้” 
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ความหมายของการจัดการองค์ความรู้ 
น้ำทิพย์ ว ิภาวิน (2547:12) ได้ให้ความหมายของการจัดการความรูว ่า ความรู ้เป็นกลยุทธ์ 

กระบวนการและเทคโนโลยีอย่างหนึ่งที่นำมาใช้ในองค์กรเพ่ือสร้าง และแสวงหา จัดการ แลกเปลี่ยน ทำให้
ความรู ้ที ่ต้องการจะสัมฤทธิ ์ผลหรือประสบความสำเร็จนั ้นเกิดจากการผสมผสานการทำงานของคน 
กระบวนการทำงาน และเทคโนโลยีที่สอดกัน จึงจะนำไปสู่ความสำเร็จที่มุ่งหวัง ดังนั้น การจัดการความรู้จึง
เป็นกรอบแนวคิดในการจัดการโครงสร้างความรู้ในองค์กร เพื่อให้คนในองค์กรที่ต้องการนำความรู้ใปใชใ้ห้
เกิดประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ในการทำงานในเวลาที่เหมาะสม ปัจจุบันการประยุกต์ใช้ระบบบริหาร
ความรู้มีความจำเป็นในทุกองค์กรทีต้องการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเป็นอย่างมาก ดังนั้น การ
จัดการความรู้ภายในองค์กรจึงเป็นเรื่องท่ีควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก 

 ทิพวรรณ หล่อวุวรรณรัตน์ (2548) ได้ให้ความหมายของการจัดการความรู้ว่า การจัดการองค์
ความรู้เสมือนกับกระบวนการในการสร้าง ประมวล เผยแพร่ และใช้ประโยชน์จากสารสนเทศที่มีคุณค่าให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 บุญดี บุญญากิจ (2548: 23) ได้ให้ความหมายของการจัดการความรู้ว่า การจัดการความรู้ เป็น
กระบวนการในการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ เช่น 
การรวมรวบ การสร้าง การแลกเปลี่ยนและการนำไปใช้ 

อัญญาณี คล้ายสุวรรณ์ (2550: 6) กล่าวไว้ว่า ความรู้ คือ สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษา การค้นคว้า 
หรือประสบการณ์ รวมถึงความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะต่าง ๆ 

ธีระ รุญเจริญ (2550:214) ได้ให้ความหมายของการจัดการความรู้ว่า “การจัดการความรู้” คือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการบรรลุผลความสำเร็จอันนำไปสู่เป้าหมาย 3 ประการไปพร้อม ๆ กัน คือ 1. การบรรลุ
เป้าหมายของงาน 2. การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน 3. การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้ เพราะฉะนั้น กาจัดการความรู้ คือกระบวนการที่สามารถใช้เพ่ิมคุณค่าขององค์กร บุคลากร 
หรือเครือข่ายต่าง ๆ ในองค์กรและการจัดการความรู้ยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาผลงานของบุคคล
ภายในองค์กรให้กลายเป็นพื้นฐานของความรู้ที่ทุกคนควรจะมีในการปฏิบัติงาน 

ทิพยรัตน์ อติวัฒนชัย (2550: 10) ได้ให้ความหมายของการจัดการความรู้ว่า การจัดการความรู้คือ
กระบวนการสร้างความรู้ การรวบรวมความรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือความสะดวกในการค้นหาและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การเผยแพร่ความรู้ให้เกิดประโยชน์ โดยผ่านการบริหารการจัดการความรู้ให้เกิดความคุ้มค่าและ
เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและพัฒนาความสามารถของบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ ความเข้าใจและ
สามารถนำความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กรได้ ดังนั้นผลของการสร้างความรู้จึง
ก่อให้เกิดผลงานต่าง ๆ จนเกิดเป็นทักษะ ความชำนาญ และสามารถนำมาใช้เพื่อการพัฒนาตนเองและ
องค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างถูกต้อวและเหมาะสม 

ประภัสสร ทองยินดี (2558) การจัดการความรู้เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่ช่วยวิเคราะห์ รวบรวม 
จัดเก็บและกำหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความรู้ รวมไปถึงการเผยแพร่ความรู้ที่มีประโยชน์ที่มีความจำเป็น
ต่อการพัฒนาบุคลากรและความเจริญก้าวหน้าภายในองค์การได้  

จากความหมายของการจัดการความรู้และลำดับขั้นของการจัดการความรู้ ที่นักวิชาการและผู้ให้คำ
นิยามได้อธิบายไว้นั้น จึงสรุปออกมาได้ว่าการจัดการความรู้นั้นเกิดจากการเรียนรู้ผ่านในรูปต่าง ๆ ทั้งการ
ค้นคว้าหาความรู ้จากสิ ่งรอบตัว การเก็บเกี ่ยวประสบการณ์จากการทำงานจึงทำให้เกิดการสร้าง
กระบวนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายของ
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องค์กรที่วางไว้ ดังนั้นการจัดการความรู้จึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารเพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรได้
รู้สึกตระหนักในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภายตามวิสัยทัศน?ขององค์กร และการจัดการความรู้ยังเป็น
ส่วนช่วยในการนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและยังเป็นพัฒนาองค์กร บุคลากรให้มีประสิทธิภายใน
การปฏิบัติและบรรลุเป้าหมายสุงสุกขององค์กรได้เป็นอย่างดี 

Dave Snowden (อ้างใน บุญดี บุญญากิจ และคณะ 2548) ได้ให้ความหมายของการจัดการ
ความรู้ว่า องค์ความรู้ต้องมีการจัดการความรู้เพ่ือปรับปรุงประสิทธิผลของการตัดสินใจในองค์การเพ่ือสร้าง
นวัตกรรม โดยแบ่งความรู ้ออกเป็น 3 ประเภทคือ 1. Content Management คือการจัดการความรู้
ประเภท Explicit โดยเน้นการจัดระเบียบความรู้ในรูปแบบเอกสารหรือโครงสร้างต่าง ๆ 2. Narrative 
Management เป็นการจีดการความรู้โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องที่รู้มา ภายใต้แนวคิดที่ไม่สามารถถ่ายทอด
ความรู้เหล่านั้นออกมาเป็นตัวหนักสือได้ 3. Context Management คือ การจัดการความรู้โดยใช้กิจกรรม
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นเครือข่ายทางสังคมเข้ามามีส่วนช่วย 

หลักสำคัญของการจัดการองค์ความรู้ 
หลักของการจัดการความรู้ คือ กรทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจาก Tacit เป็น Explicit ให้ได้มาก

ที่สุด เพื่อให้เกิดความรู้ในองค์การ โดยการจัดการคนให้สามารถนำความรู้มาปรัใช้ให้เกิดประโยช น์สูงสุด 
เป็นการบริหารจัดการให้คนที่มีความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวถ่ายทอดออกมาสู่คนอ่ืน ๆ ที่ต้องการความรู้เหล่านั้นได้ 
จึงสรุปได้ว่า การจัดการความรู้ คือ การบริหารจัดการเพื่อให้ได้คนที่ต้องการใช้ความรู้ที่สั่งสมมา และ
สามารถใช้ความรู ้ในเวลาที ่ต ้องการเพื ่อให้บรรลุ เป้าหมายในการปฏิบัต ิงาน หรือเรียกว่า (Right 
Knowledge – Right People – Right Time) 

การจัดการความรู้เด่นชัดส่วนใหญ่จะเน้นที่เครื่องมือและเทคโนโลยี “2T”(Tool & Technology) 
ในขณะที่ความรู้ซ่อนเร้นจะเน้นไปที่คนและกระบวนการเป็นหลัก “2P” (Process & People)  ดังนั้น 
แนวคิดเก่ียวกับการจัดการความรู้ คือการจัดการความรู้ที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวบุคคล โดยเริ่มต้นที่การให้คนคน
นั้นทำงาน สร้างปฏิสัมพันธ์กัน และใช้กระบวนการทางสังคมที่ยังไม่เน้นการใช้เทคโนโลยีในการทำงาน โดย
เน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เน้นการสร้าและการยกระดับความรู้เพื่อนำไปประบใช้ เรียนรู้ให้เด่นชัดขึ้น 
โดยการรวบรวม การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบระเบียบ และสามารถเข้าใจพร้อมกับนำไปใช้หมุนเวียบ
เป็นวัฏจักรได้อย่างไม่มีสิ้นสุด การจัดการองค์ความรู้จำเป้นต้องทำทั้ง 2 มิติและขับเคลื่อนให้เกิดการ
ปฏิสัมพันธ์กันทั้ง 2 มิติพร้อมทั้งสร้างสมดุลระหว่าง 2T & 2P ไปในคราวเดียวกันดังแผนภาพที่ 2 แนวคิด
การจัดการความรู้ในมิติ 2T & 2P ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 แนวคิดการจัดการความรู้ในมิติ 2T & 2P 
ที่มา: สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (2549) 
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ประเภทของการจัดการองค์ความรู้ 
ประเภทของการจัดการองค์ความรู้ออกเป็น 2 ประเภท คือ  
1. ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่บรรยายออกมาในลักษณะของตัวอักษร

ที่จัดทำขึ้น เช่น คู่มือการปฏิบัติงาน เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หนังสือ วารสาร เป็นต้น ซึ่ง
ความรู้ชัดแจ้งเป็นองค์ความรู้ที่วามารถรวบรวมและจัดเก็บได้ง่าย มีการถ่ายทอดคงามรู้ที่เป็นระบบโดย
อาจจะใช้วิธีการทางประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ หรือเป็นการระบุความรู้ในรูปแบบของนโยบายของ
บริษัทเอง เข่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายขององค์การ เป็นต้น 

2. ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) หรือความรู้แบบฝังลึก เป็นความรู้ที่ฝังอยู่ใน
ตัวบุคคลตั้งแต่ต้น ซึ่งเป็นผู้ที ่มีความรู้ที ่เกี ่ยวข้องกับการทำงานภายในฝ่ายหรือแผนกนั้น ๆ และเป็น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละด้านจึงต้องมีความจำเป็นที่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนความรู้เกิดขึ้น ซึ่งความรู้แบบ
ฝังลึกนั้นเป็นความรู้ที ่ไม่สามารถอธิบายโดยใช้คำพูดได้ ส่วนใหญ่เป็นความรู้ที ่ม าจากการกระทำหรือ
ประสบการณ์ท่ีสั่งสมมา อาจจะอยู่ในรูปแบบของทักษะ ความเชื่อ เช่น ทักษะในการใช้เครื่องมือ ทักษาะใน
การทำงาน เป็นต้น ความรู้ในลักษณะนี้นั้นมีความจำเป็นที่จะต้องมีการฝึกฝนเพ่ือทำให้เกิดความชำนาญซึ่ง
เป็นลักษณะของเฉพาะส่วนบุคคล 

เมื่อพิจารณาสัดส่วนของความรู้ทั้ง 2 ประเภทนั้นพบว่าความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคลมีมากกว่าความรู้
แบบชัดแจ้งถึง 80:20 ซึ่งเปรียบได้กับปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างภูเขาน้ำแข็งที่เปรียบเทียบความรู้ชัดแจ้ง
เป็นน้ำแข็งที่อยู่ในส่วนที่โผ่ลพ้นน้ำ ซึ่งมีเพียง 20 เปอร์เซ็น แต่ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคลเป็นน้ำแข็งที่อยู่ใน
ส่วนที่จมอยู่ใต้น้ำถึง 80 เปอร์เซ็น (ลาวัลย์ อ้างใน สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์, 2548) อาจกล่าวอีกนัยหนึ่ง
ว่าการมองคนอย่ามองแค่ภายนอกเพราะความรู้ที่จะเสริมสร้างสามารถในการพัฒนาตนเองหรือองค์การได้
นั้นล้วนเป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล ซึ่งเป็นความรู้ที่อยู่ภายในตัวบุคคลไม่สามารถมองเห็นได้โดยง่าย 

 

ระดับของความรู้  
แนวคิดของ Brain Quinn (อ้างถึงใน วิจารณ์ พานิช, 2548) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับระดับของความรู้

ออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ ระดับที่ 1 Know – what (รู้ว่าคืออะไร) ระดับที่ 2 คือ Know – how (รู้วิธีการ) 
ระดับที่ 3 คือ Know – why (รู้เหตุผล) ระดับที่ 4 Care Why (ใส่ใจกับเหตุผล) ซึ่งสามารถอธิบายระดับ
ความรู้ได้ดังนี้ 

ระดับที่ 1 Cognitive Knowledge : Know – what (รู้ว่าคืออะไร) เป็นความรู้เชิงการรับรู้ 
 ระดับที่ 2 Advance Skill : Know – how (รู้วิธีการ) เป็นความรู้ที่สามารถในไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติต่อได้   

ระดับที่ 3 System Understanding : Know – why (รู ้เหตุผล) เป็นความรู ้ในรูปแบบเชิง
สร้างสรรค์ที่มาจากตนเอง ซึ่งคนที่มีความรู้ในระดับนี้จะเป็นคนที่มีแรงจูงใจในการปรับตัว เพื่อนำปสู่
ความสำเร็จ 

ระดับที่ 4 Self Motivate Creativity : Care Why (ใส่ใจกับเหตุผล) เป็นความรู้ที่จัดอยู ่ใน
จุดสูงสุดของกับนำความรู้ไปปรับใช้ ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นระดับที่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม และสามารถนำความรู้ไปต่อยอดจากความรู้เดิมได้ 

กระบวนการจัดการองค์ความรู้ จากการรวบรวมกรอบแนวคิดต่าง ๆ ของบุญดี บุญญากิจ และ
คณะ (2548) สรุปเป็นกระบวนการความรู้ ดังต่อไปนี้ 
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1) การค้นหาความรู้ (Knowledge Identification) การค้นหาความรู้ทำให้องค์การทราบว่า มีความรู้
อะไรบ้าง ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร และความรู้อะไรที่องค์การจำเป็นต้องมี และทำให้องค์การทราบ
ว่าขาดความรู ้อะไรบ้าง ในการค้นหาความรู ้องค์การอาจใช้เครื ่องมือที ่เรียกว่า Knowledge 
Mapping หรือการทำแผนที่ความรู้ เพื่อหาว่าความรู้ใดมีความสำคัญสำหรับองค์การ จัดลำดับ
ความสำคัญของความรู้เหล่านั้น เพื่อให้องค์การวางขอบเขตของการจัดการความรู้และสามารถ
จัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2) การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) ความรู้ องค์กรจะทราบ
ว่ามีความรู้ที่จำเป็นต้องมีอยู่หรือไม่ ถ้ามีแล้วองค์การจะต้องหาวิธีการในการดึงดูดความรู้จาก
แหล่งต่าง ๆ ที่อาจอยู่กระจัดกระจายมารวบรวมเพื่อจัดทำเนื้อหาให้มีความเหมาะสมและตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้ ปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้ขั้นตอนนี้ประสบความสำเร็จ คือ บรรยากาศและ
วัฒนธรรมขององค์การที่เอื้อให้บุคลากรกระตือรือร้นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อใช้
ในการสร้างความรู้ใหม่ ๆ ตลอดเวลา 

3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) เมื่อองค์การได้ความรู้ที ่ต้องการแล้ว 
องค์การจะต้องจัดความรู้ให้เป็นระบบเพื่อให้ผู้ใช้สามารถและนำความรู้ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ได้ 
การจัดความรู้ให้เป็นระบบนั้นหมายถึงการจัดทำสารบัญ และจัดเก็บความรู้ประเภทต่าง ๆ เพ่ือให้
การเก็บรวบรวม การค้นหา การนำมาใช้ทำได้ง่ายและรวดเร็ว 

4) การประมวลและกลั ่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) การจัดทำ
สารบัญความรู้อย่างเป็นระบบแล้ว องค์กรต้องทำการประมวลความรู้ให้อยู่ในรูปแบบและภาษาท่ี
เข้าใจง่าย และใช้ได้ง่ายซึ่งอาจทำได้ในหลายรูปแบบ ได้แก่ (1) การจัดทำหรือปรับปรุงของเอกสาร
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (2) การใช้ภาษเดียวกันทั้งองค์การ และ (3) การเรียบเรียงและปรับปรุง
เนื้อหาให้มีคุณภาพดีในแง่ต่าง ๆ เช่น ความครบถ้วนเที่ยงตรง ทันสมัย สอดคล้องและตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้ 
พรธิดา วิเชียรปัญญา (2547) ได้ให้ความหมายของการจัดการความรู้ว่าการกำหนดความรู้ มีการ

ระบุความรู้ที่ต้องการใช้ในการดำเนินกิจกรรมเพ่ือให้การจัดการความรู้มีจุดเน้นหรือจุดมุ่งไม่เปะปะ เป็น
การนำเอาความมุ่งมั่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นตัวตั้งในการกำหนดความรู้ที่
ต้องการใช้ การเสาะหาความรู้ หาแหล่งที่มีความรู้นั้น ๆ อยู่ทั่วไป มาใช้ประโยชน์สม่ำเสมอจนเกิดทักษะ
ความชำนาญที่จะพัฒนาวิธีการใหม่จากประสบการณ์เดิมเพื่อสร้างจากกระบวนการและขั้นตอนในการ
ทำงาน และนำความรู้จากภายนอกมาสังเคราะห์เป็นความรู้สำหรับการใช้งาน  มีการตรวจสอบความรู้ว่า
ตรงกับความต้องการ สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง รวมทั้งมีการสร้างระบบความรู ้เป็นหมวดหมู่และ
ประยุกตใ์ช้ความรู้ทำให้เกิดผลจากการใช้ความรู้เพื่อพัฒนางาน กระบวนการทำงานและคน 

กระบวนการจัดการความรู้ ในแนวคิดของ Takeuchi & Nonaka (2000) (อ้างถึงใน ทิพวรณ  
หล่อสุวรรณรัตน์, 2548) สามารถสรุปเป็นกระบวนการดังต่อไปนี้ กระบวนการจัดการความรู้ประกอบด้วย 
6 ขั้นตอน คือ (1) การกำหนด (define): สิ่งแรกที่เราต้องร่วมกันตั้งคำถามว่า อะไรคือความรู้ที่สำคัญและ
จำเป็นกับองค์กร ความรู้ที่ต้องการใช้ในการดำเนินกิจกรรมหรือการประกอบการ จะทำให้สามารถกำหนด
ความรู้ที ่จำเป็นต้องจัดหา สร้างขึ้นมาใช้ในองค์กร คือ การนำเอาความมุ่งหมาย (purpose) วิสัยทัศน์ 
(vision) พันธกิจ (mission) เป้าหมาย (goal) วัตถุประสงค์ (objective) นโยบาย (policy) ขององค์กรเป็น
ตัวตั้งใช้ในการกำหนดความรู้ที่ต้องการใช้    (2) การสร้างความรู้ (create): เป็นการสร้างจากกระบวนการ
และข้ันตอนในการทำงานภายในองค์กรและการนำความรู้ ข้อสนเทศ หรือข้อมูลจากภายนอกมาสังเคราะห์
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เป็นความรู้สำหรับใช้ในการทำงานที่สอดคล้องกับบริบทขององค์กร  โดยเฉพาะการสร้างความรู้ด้วยการ
ค้นคว้าวิจัยร่วมกัน เรียนรู้ ศึกษาวิจัยในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาและยกระดับการให้บริการแก่ประชาชน 
(3) การเสาะหาและยึดกุมความรู้ (capture) : จากความเชื่อที่ว่าความรู้มีอยู่ทั่วไป ทั้งภายในและภายนอก
องค์กร ในสังคม ในโลก องค์กรจะต้องพัฒนาขีดความสามารถในการเสาะแสวงหาและยึดกุมความรู้ที่
กระจัดกระจายและแฝงอยู่ตามที่ต่าง ๆมาใช้ประโยชน์ และดำเนินการดังกล่าวอยู่อย่างสม่ำเสมอ จนเกิด
ทักษะความชำนาญ รวมทั้งพัฒนาวิธีการใหม่ๆ เพ่ือการเสาะหาและยึดกุมความรู้จากประสบการณ์เดิม (4) 
การกลั่นกรอง (distill): ความรู้บางอย่าง เป็นสิ่งล้าสมัย บางอย่างเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับบริบท หรือ
สภาพแวดล้อมสำหรับเรา จำเป็นต้องมีการกลั่นกรอง เพ่ือให้นำความรู้ที่เหมาะสมมาใช้ (5) การแลกเปลี่ยน
ความรู้ (sharing) : เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด และเป็นขั้นตอนที่ทำยากที่สุดในองค์กรบางประเภทที่สมาชิก
องค์กรมีพฤติกรรมปกปิดความรู้เก็บงำไว้คนเดียว เพ่ือเอาไว้ใช้แสดงความเหนือคนอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการ
แข่งขันเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน กระบวนการจัดการความรู้จะต้องสร้างเงื่อนไข และกติกาที่ส่งเสริมให้
เกิดการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ให้ผลประโยชน์ตบแทนแก่ผู้มีพฤติกรรมแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ และ
ไม่ให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้มีพฤติกรรมกักตุนความรู้ และ (6) การใช้ความรู้ (use): ถ้าไม่มีขั้นตอนของ
การประยุกต์ใช้ การจัดการความรู้ก็ไม่บังเกิดผลใด ๆ เป็นการลงทุนที่สูญเปล่า การประยุกต์ใช้ความรู้ทำให้
เกิดผลจากการใช้ความรู้นั้น ทั้งเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ พัฒนากระบวนการทำงาน และพัฒนา
ศักยภาพของสมาชิกในองค์กร เป็นเรื ่องสำคัญยิ่งและและมีผลในเชิงป้อนกลับต่อกระบวนการจัดการ
ความรู้ทุก ๆ ขั้นตอน  

ซึ ่งทั ้ง 6 ขั ้นตอนแสดงดังภาพ 1 กระบวนการจ ัดการความรู้  (Knowledge Management 
Process) ดังนี้ กระบวนการจัดการความรู้ ในแนวคิดของ ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2548) สรุปเป็น
กระบวนการและจัดแบ่งกระบวนการจัดการความรู้ออกเป็น 4 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. การสร้างความรู้หรือการแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation or Knowledge Generation) 
ได้แบ่งการสร้างความรู้ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 1 การสร้างองค์ความรู้ 

 ความรู้แบบไม่ชัดแจ้ง 
(การสร้างความรู้) 

ความรู้แบบชัดแจ้ง 
(ความรู้ใหม่) 

ความรู้แบบไม่ชัดแจ้ง ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
(Socialization) การโอนความรู้
แบบไม่ชัดแจ้ง โดยการ
แลกเปลี่ยน หรือประสบการณ์
จากการฝึกอบ 

การปรับเปลี่ยนสู่ภายนอก 
(Externalization) การ
บรรยายเกี่ยวกับความรู้ไม่ชัดแจ้ง 
โดยการใช้อุปมาอุปมัย การ
เปรียบเทียบ หรือใช้ตัวแบบ 

ความรู้แบบชัดแจ้ง การปรับตัวสู่ภายใน 
(Internalization) การเปลี่ยน
ความรู้ชัดแจ้งเป็นความรู้ไม่ชัด
แจ้ง โดยการปฏิบัติหรือศึกษา
จากคู่มือ เอกสารและหนังสือ 

การผสมผสาน 
(Combination) การผสมผสาน
ความรู้ชัดแจ้ง โดยการเน้นการ
แลกเปลียนและสังเคาะห์ความรู้ 
เพ่ือให้เกิดความรู้ชัดแจ้งใหม่ ๆ 
ขึ้น 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Nonaka & Takeuchi, 1995 (อ้างถึงใน ทิพวรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2548) 
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2. การประมวลความรู้ (Knowledge Codification) การจัดความรู้ให้อยู่ในรูปแบบที่ผู ้ใช้สามารถ
เข้าถึงได้โดยง่าย และนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างสะดวก และจะประมวลอย่างไรเพื่อไม่ทำให้เสีย
คุณสมบัติเฉพาะตัวของความรู้ไปจนความรู้กลายเป็นสารสนเทศ หรือข้อมูลซึ่งเป็นความท้าทาย
ของการประมวลความรู้ที่สำคัญ 

3. การเผยแพร่ความรู้ (Knowledge Distribution) การเผยแพร่ความรู้เป็นการถ่ายทอดความรู้ที ่มี
อยู่ในตัวบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลอื่น หรือส่วนอื่นขององค์การ หากปราศจากการเผยแพร่ความรู้
แล้วความรู้นั้นก็จะไม่เกิดคุณค่า ดังนั้น เป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องสร้างบรรยากาศและ
กระตุ ้นให้เกิดการเผยแพร่ความรู ้ภายในองค์การ เพื ่อให้บุคลากรทุกคนได้รับความรู ้ที ่เป็น
ประโยชน์ และจำเป็นต่อการทำงาน 

4. การใช้ความรู้ (Knowledge Utilization) คุณค่าของความรู้นั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้ถูกนำไปใช้ 
การใช้ความรู้ คือการนำความรู้ที่ได้รับจากการเผยแพร่ความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การทำงาน สามารถนำความรู้มาช่วยในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและ
ทันท่วงที หากองค์การมีการสนับสนุนให้บุคลากรได้ใช้ความรู้อย่างเต็มที่  บุคลากรเหล่านั้นก็จะ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเกิดผล และพัฒนาขีดความสามารถของตนเองจากความรู้ที่มีอยู่ได้อย่าง
มีศักยภาพ ซึ่งนับว่าความรู้ของบุคลากรเหล่านี้ เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างทุนทางปัญญา 
(Intellectual Capital) ให้เกิดขึ้นและช่วยยกระดับของทุนมนุษย์ (Human Capital) ให้สูงขึ้นได้
อีกด้วย 

 
แนวคิดเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความรู้ 

ประพนธ์ ผาสุขยืด (2547) ได้ให้ความหมายของการแลกเปลี่ยนความรู้ไว้ว่า การแลกเปลี่ยน
ความรู้เสมือนการจัดทำข้อมูล และการจัดทำฐานความรู้ ซึ่งรูปแบบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่จำกัดอยู่
เพียงแค่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบเผชิญหน้าตามเวลาและสถานที่ที่องค์กรจัดไว้ให้เท่านั้น แต่ในปัจจุบันได้
มีการนำประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้ในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้บนเครือข่าย
กันมากข้ึน 

ธนภาส อยู่ใจเย็น (2554) ได้ให้ความหายของการแลกเปลี่ยนความรู้ไว้ว่า การแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างบุคลากรในองค์กรนั ้นทำให้บุคลากรได้เกิดกระบวนการเรียนรู ้ร่วมกัน ซึ ่งจำเป็นต้องมีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล และประสบการณ์อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง การแลกเปลี่ยนความรู้ภายใน
องค์กรล้วนต้องอาศัยความรู้และความคิดของบุคลากรมาใช้ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เพื่อให้
สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ ดังนั้น การเรียนรู้กันเป็นทีมภายในองค์กรเป็นการเรียนรู้ร่วมกันของ
สมาชิก โดยอาศัยความรู้และความคิดของสมาชิกในทีมมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 

สุดใจ สาวทรัพย์ (2556) ได้ให้ความหมายของการแลกเปลี่ยนความรู้ไว้ว่า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
(Knowledge sharing) เป็นกระบวนการสร้างความสำคัญอย่างหนึ่งของการจัดการความรู้ โดยความสำคัญ
ของการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ คือ การให้เวลาและโอกาสสำหรับบุคลากรในการนำสิ ่งที ่เคยทำจนเกิด
ความสำเร็จมาแล้ว หรือมีความรู้ ประสบการณ์มาเล่าหรือแบ่งปันความรู้ให้กับคนอ่ืน ๆ ในพื้นที่ท่ีองค์กรจัด
ไว้ให้ การแลกเปลี่ยน การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในระดับผู้ปฏิบัติงานกับผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้ากับผู้อยู่
ใต้บังคับบัญชา ระหว่างแผนกกับแผนก หรือระหว่างองค์กรที่ปฏิบัติงานลักษณะที่คล้ายคลึงกัน และซึ่งสิ่งที่
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สำคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้ คือ ความหลากหลายของสมาชิกที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้โดยมี
เป้าหมายของการเรียนรู้ไปในทิศทางเดียวกัน 

จากความหมายของการแลกเปลี่ยนความรู้ที่นักวิชาการและผู้ให้คำนิยามได้อธิบายไว้นั้น จึงสรุป
ออกมาได้ว่าการแลกเปลี่ยนความรู้ คือการสร้างกระบวนการสื่อสารและการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์
ในการทำงานให้มีปะสิทธิภาพ และการสร้างฐานข้อมูลที่สามารถทำได้ โดยผ่านการสื่อสารระหว่างกันช่วย
ให้เกิดการแบ่งปันความหมาย คุณค่า ขั้นตอน หรือวิธีการทำงาและวัฒนธรรมร่วมกันภายในองค์กร เพ่ือให้
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรวางไว้ได้ 
 
องค์ประกอบของการแลกเปลี่ยนความรู้ 

ดาเวนพอร ์ท (Davenport 1998 อ้างถ ึงใน น ิท ัศน ์  ว ิ เทศ, 2542) ได ้ให ้ความหมายของ
องค์ประกอบของการแลกเปลี่ยนความรู้ว่า การแลกเปลี่ยนความรู้ต้องมีการฟัง การสร้างแรงจูงใจ การสอน
การเรียนรู้ การนำเสนอ การร่วมมือในการทำงานในลักษณะต่าง ๆ และการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม ซึ่ง
ทั้งหมดนี้เป็นทักษะพ้ืนฐานที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 

Mark D. Hempel (2001) (อ้างถึงใน ธันยพร วณิชฤทธา, 2557: 30)  ได้ให้ความหมายของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไว้ว่า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ต้องมีองค์ประกอบของความรู้ ทั้งความรู้ที่ฝั่งลึกและความรู้
ที่ชัดแจ้งแล้วนั้น ควรมีแบบแผนและกลยุทธ์ในการใช้ความรู้ และการเข้าใจถึงความแตกต่าง การใช้และ
การสร้างความรู้ รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนั้นบุคลากรภายในองค์กรต้องให้
คุณค่าและให้ความสำคัญของกันและกัน มีวิธีแก้ปัญหา และมีศักยภาพในการเรียนรู้ มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยน
ที่ไมห่วังผลตอบแทน และการใชเทคโนโลยีมาเป็นส่วนช่วยนั้นมีส่วนจำเป็นแต่ก็ไม่อาจเป็นไขปัญหาทั้งหมด
ได้ จึงต้องทำให้บุคลากรต้องมีคุรสมบัติของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้นต้องไว้ใจกันและเห็นคุณค่าขององค์กร
เช่นกัน 

Warne et al (2003) (อ้างถึงใน ธันยพร วณิชฤทธา, 2557: 30) ได้ให้ความหมายขององค์ประกอบ
ของการแลกเปลี ่ยนความรู ้ไว ้ว ่า การแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ที ่ม ีประสิทธิภาพนั ้นควรประกอบไปด้วย                
1. วัฒนธรรมของการเห็นคุณค่าของความรู้ 2. การมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการแลกเปลี่ยนความรู้ 3. การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและสามารถแสดงผังข้อมูลได้ 4. เทคโนโลยีของการสื่อสาร 5. เครือข่ายระหว่างบุคคล 6. 
การคิดเชิงระบบ 7. ผู้นำของการแลกเปลี่ยน 8. บรรยากาศของการสื่อสาร 9. การแก้ไขปัญหา 10. การ
ฝึกอบรมการแลกเปลี่ยนความรู้ ส่วนนี้เป็นการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ ไปสู่ความสำเร็ขของการ
เรียนรู้ 

ดังนั้นจากการวิเคราะห์องค์ประกอบของการแลกเปลี่ยนความรู้ของบุคลากรภายในองค์กรนั้นสา
มารสรุปได้ว่าองค์ประกอบของการแลกเปลี่ยนความรู้ปนะกอบไปด้วย ความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเชิง
ระบบ ความร่วมมือของบุคลากรภายในองค์กร คุณสมบัติของผู้ แลกเปลี่ยนความรู้และปัจจัยช่วยจาก
เทคโนโลยีของการสื่อสาร รวมถึงบริบทและวัฒนธรรมองค์กรก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของการ
แลกเปลี่ยนความรู้ 
 
แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

 ความหมายของการมีส่วนร่วม 
 การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการสื่อสารในระบบเปิดซึ่งเป็นการสื่อสารสองทางระหว่างบุคคลหรือ

องค์กรในการดำเนินกิจกรรมดกิจกรรมหนึ่งหรือหลายกิจกรรมทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งการ
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มีส่วนร่วมเป็นกระบวนการให้บุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องในการดำเนินงาน และพัฒนาร่วมกัน ร่ วมกันตัดสินใจ 
โดยมีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน 

ทานตะวัน  อินทร์จันทร์ (2546:19) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ 
การที่ประชาชนเป็นผู้สร้างสรรค์กิจกรรมในกระบวนการพัฒนากระบวนการต่าง ๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลที่ 
สามารถแสดงบทบาท หน้าที่ที่สร้างสรรค์และผลงานของกิจกรรมนั้นจะต้องย้อนกลับมาสู่ตัวประชาชนเอง 
อ้างอิงจาก คาสเปอร์ซัน และเบรทแบงค์ (Kasperson & Breitbank, 1974) ระบุความหมายว่าเป็น
กิจกรรมที่เกี ่ยวข้องกับ ประชาชนในเรื ่อง 1. การตัดสินใจ 2.  การเข้าร่วมกิจกรรม 3.  การร่วมรับ
ผลประโยชน์อย่างเป็น ธรรมที่เกิดจากกิจกรรมนั้น ๆ 

วิลเลี่ยม (Erwin, 1976 อ้างถึงใน ปรีดา เจษฎาวรางกุล, 2550:24) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมไว้ว่า การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานพัฒนา 
ร่วมกันคิด ร่วมกันตัดสินใจ แก้ปัญหาของตนเองโดยเน้นการมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแข็งขันกับประชาชนที่ใช้
ความคิดสร้างสรรค์และความชำนาญของประชาชนร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ พร้อมกับการใช้วิทยาการที่
เหมาะสม สนับสนุน และติดตามการปฏิบัติงานขององค์การและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง   

วรรณิการ์ ภูมิวงศ์พิทักษ์ (2540:12) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมไว้ว่า การมีส่วนร่วม
ของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนไม่ว่าจะเป็นปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคนที่เห็นพ้องต้องกัน
เข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดำเนินงาน โดยใช้วิธีการร่วมคิด ร่วมลงมือ ร่วมกันปฏิบัติ ร่วมแบ่งปัน
ผลประโยชน์ และร่วมกันในการติดตามประเมินผลของการกระทำท่ีได้กระทำร่วมกัน 

มรกต ศรีรัตนา (2535 อ้างถึงใน ณรงค์ วารีชล, 2551:5) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการมีส่วนรว่ม
ไว้ว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การมีส่วนร่วมที ่เกี ่ยวข้องทางด้านอารมณ์และจิตใจของบุคคลหนึ่งใน 
สถานการณ์นั้น ซึ่งผลลัพธ์ของการเกี่ยวข้องจะเป็นเหตุที่ก่อให้กระทำ เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มและ
ทำให้เกดิการร่วมกันรับผิดชอบกันภายในกลุ่มด้วยกันเอง   

พีรพล ไชยพงศ์ (2539: 8) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมไว้ว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง 
กระบวนการที่รัฐ ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างโอกาสให้ประชาชน ทั้งในรูปส่วนบุคคล กลุ่มชน สมาคม 
มูลนิธิ และองค์กรในรูปแบบต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่อง
ร่วมกัน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายการพัฒนาที่กำหนดไว้ 

ยุพาพร รูปงาม (2545: 6) ได้ให้ความหมายเกี ่ยวกับการมีส่วนร่วมไว้ว่า การมีส่วนร่วมคือ
กระบวนการอย่างหนึ่งที่ให้บุคคลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานพัฒนา ร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตัวเอง  

นรินทร์ชัย พัฒนพงศา (2546: 4) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมว่า การมีส่วนร่วมคือการ
ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ไม่เคยได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ หรือเข้าร่วมการตัดสินใจหรือเคยเข้าร่วมด้วยเล็กน้อย
ได้เข้าร่วมด้วยมากขึ้นเป็นไปอย่างมีอิสรภาพ เสมอภาค ไม่ใช่มีส่วนร่วมอย่างผิวเผิน แต่เข้าร่วมด้วยอย่าง
แท้จริงยิ่งขึ้นและการเข้าร่วมนั้นต้องเริ่มตั้งแต่ข้ันแรกจนถึงขั้นสุดท้ายของโครงการ 

สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ (2547:9) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมไว้ว่า การมีส่วนร่วมคือ
กระบวนการที่เปิดโอกาสให้บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในลักษณะของการเข้าร่วมการจัดการ
ตั้งแต่การเข้าร่วมการตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติ ร่วมกันรับผลประโยชน์ และร่วมกันติดตามประเมินผลใน
รูปแบบต่าง ๆ  

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล (2549: 62)  ได้สรุปไว้ว่าการมีส่วนร่วมเป็น กระบวนการ
ให้บุคคลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ข้ันตอนของการรับรู้ ร่วมกันคิดร่วมกันตัดสินใจ ร่วมกัน
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ปฏิบัต ิ และร่วมกันตรวจสอบ โดยใช้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ของตนเองร่วมกับความรู ้และ
ความสามารถที่เหมาะสมอย่างสร้างสรรค์ พร้อมไปกับการเป็นผู้รับและผู้แบ่งปันผลประโยชน์และร่วมกัน
รับผิดชอบในผลกระทบที่ตามมาด้วย 

ดังนั้น จากการวิเคราะห์การมีส่วนร่วม สามารถสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมในที่ทำงานต้องตั้งอยู่บน
พื้นฐานของความเสมอภาค ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการทพชำงานหรือแรงเสริมในการมีส่วนร่วม 
โดยมีปัจจัยทางจิตใจและอารมณ์ ทำให้เกิดการกระทำการรร่วมกันรับผิดชอบร่วมกันในการทำงาน 
 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม (Participation Theory) 

ทฤษฎีการกระทำทางสังคม (The Theory of Social Action)  
เยาวมาลย์ จ้อยจุฬี (2542:15-16) ได้อธิบายถึงการกระทำทางของมนุษย์ (Action of Human) 

ในลักษณะที่สามารถนำไปปรับใช้ทางสังคมทั่วไป คือ การกระทำการใด ๆ ของมนุษย์มักจะขึ้นอยู่กับความ
สนใจและค่านิยมของบุคคล ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้ดังนี้ (1) บุคลิกภาพของแต่ละบุคคล 
(Personality)  (2) ระบบสังคมที่บคุคลนั้นเป็นสมาชิกอยู่ (Social System) และ (3) วัฒนธรรม (Culture)  

กลุ่มคนที่เป็นส่วนหนึ่งสังคมและวัฒนธรรมนี้จะเป็นมักตัวกำหนดเกี่ยวกับกระบวนความคิด ความ
เช ื ่ อถ ื อ ( Idea of Believes) ความสนใจ (Primary of Interest) และค ่ าน ิ ยมของบ ุ คคล (Value 
Orientation)   

จำนง อดิวัฒนสิทธิ์ (2532:60-63) ได้อธิบายถึงการกระทำของมนุษย์ (Human  Action) โดยให้
กำหนดความการกระทำว่าเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งที่เป็นแบบเปิดและแบบปกปิด ซึ่งบุคคลผู้กำหนดให้
มีความหมายเป็นส่วนตัว มีความเข้าใจในระบบ สามารถเกิดขึ้นได้ 2 ประการคือ ประการแรก การกระทำ
ส่วนตัวของบุคคลหนึ่งสามารถเข้าใจได้จากการสังเกตโดยตรง  และ ประการสอง การเข้า ใจถึงสิ่งเร้าที่เรา
สามารถแสดงความรู้สึกออกมาด้วยตัวเราเอง  

ในการให้เหตุผลจึงเป็นวัตถุประสงค์ของการกระทำของบุคคลที่ไม่มีเหตุผลและเป็นเหตุที่ก่อเกิด
อารมณ์ที่มีต่อการกระทำ โดยอาศัยการเข้าไปมีส่วนร่วมในที่ที่มีความเห็นอกเห็นใจต่อมนุษย์ ผู้สังเกตไม่
จำเป็นต้องเห็นด้วยกับแนวคิดหรือจุดมุ่งหมายสูงสุดหรือค่านิยม แต่โดยสติปัญญาแล้วเราอาจเข้าใจได้ถึง
สถานการณ์และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือพูดอีกนัยหนึ่งว่าเป็นการกระทำบางอย่างที่เกิดขึ้นจากแรง
กระตุ้น จึงต้องมีการอธิบายที่แท้จริงของการกระทำเพราะแรงกระตุ้นจะมีอยู่ในส่วนลึกของจิตใจของ
ผู้กระทำและสำหรับผู้สังเกตนั้น แรงกระตุ้นเป็นพ้ืนฐานที่เหมาะสำหรับการศึกษาพฤติกรรม  

เวเบอร์ ได้กล่าวว่าการกระทำทางสังคมไว้ 4 ขั้น คือ    
2.1. การกระทำที่มีเหตุผล เป็นการกระทำที่ใช้วิธีการที่มีความเหมาะสมที่จะบรรลุวัตถุประสงค์

อย่างมีเหตุผล ซึ่งการกระทำดังกล่าวมักจะมุ่งไปด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม    
2.2. การกระทำที่เกี่ยวกับค่านิยมเป็นการกระทำที่มุ่งเน้นไปในด้านจริยธรรมและศีลธรรม เพ่ือ

ดำรงไว้ซึ่งความเป็นระเบียบในชีวิตทางสังคม    
2.3. การกระทำตามประเพณีเป็นการกระทำที่ไม่เปลี่ยนแปลง โดยยึดแบบอย่างที่ทำกันมาใน

อดีตเป็นหลัก พฤติกรรมการกระทำตามประเพณีท่ีไม่คำนึงถึงเหตุผล  
2.4. การกระทำทางสังคมไม่ได้เป็นเหมือนอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจจะเป้นการกระทำที่คล้ายกัน

ของคนจำนวนมากหรือดำเนินการที่รับอิจธิพลจากบุคคลอ่ืน 
Sherry R. Arnstien (1969) กล่าวว่า การเข้าไปมีส่วนร่วมโดยไม่มีบทบาทอะไรเลยย่อมไม่ได้ผล  

การมีส่วนร่วมที่มีคุณภาพนั้น ผู้เข้าร่วมจะต้องรู้จักใช้อำนาจและสามารถควบคุมกิจกรรมนั้นได้จึงจะทำให้
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เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ การมีส่นร่วมเป็นกลยุทธ์ที่กำหนดแนวทางในการรับรู้และแบ่งปัน
ข้อมูลข่าวสาร การกำหนดเป้าหมายและนโยบายสาธารณะ การจัดสรร การใช้จ่าย การดำเนินกิจกรรมและ
โครงการต่าง ๆ และการเปิดเผยและการกระจายผลประโยชน์  

Berkley (1975) กล่าว่า การมีส่วนร่วมนั้นคือการที่ผู้นำเปิดโอกาสให้ผู้ตามทุกคนเข้ามา มีส่วนร่วม
ตัดสินใจในการทำงานเท่าท่ีจะสามารถกระทำได้  

William Erwin (1976) การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วน เกี่ยวข้องในการ
ดำเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แก้ปัญหาของตนเอง  

Cohen & Uphoff (1981) กล่าวว่าการมีส่วนร่วม หมายถึง สมาชิกของชุมชนต้องเข้ามามีส่วน
เกี่ยวข้องใน 4 มิติ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมการตัดสินใจว่าควรทำอะไรและทำอย่างไร 2) การมีส่วนร่วม
เสียสละในการพัฒนา รวมทั้งลงมือปฏิบัติตามที่ได้ตัดสินใจ 3) การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่
เกิดข้ึนจากการดำเนินงาน 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ  

Andrew & Stiefel (1980) ได้กล่าวถึงลักษณะของการมีส่วนร่วมไว้ 4 ประการ คือ 1.  การมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ  2. การมีส่วนร่วมในขั้นปฏิบัติการ  3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  4. การมี
ส่วนร่วมในการประเมินผล United Nations (1981) อธิบายว่าการมีส่วนร่วมคือการเข้าร่วมอย่าง
กระตือรือร้นและพลังของประชาชนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ในการตัดสินใจเพื่อกำหนดเป้าหมายของสังคม 
การจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และปฏิบัติตามแผนการหรือโครงการต่างๆ ด้วยความเต็มใจ 

อิระวัชร์ จันทรประเสริฐ (2541 อ้างถึงใน ณรงค์ วารีชล, 2551: 6) ได้กล่าวถึงลักษณะของการมี
ส่วนร่วมไว้ คือ  1. การมีส่วนร่วมในลักษณะตัวบุคคลได้ให้ความสำคัญกับปัจเจกบุคคลที่เข้ามามี ส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่าง ๆ  2. การมีส่วนร่วมในลักษณะของกลุ่มขบวนการที่มุ่งสร้างพื้นฐานอำนาจจากการสร้าง
กลุ่มและโครงสร้างภายในหน่วยงาน  3. การมีส่วนร่วมในลักษณะโครงการให้ความสำคัญที่การจัดโครงการ
อันก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมที่ดี โดยเน้นที่กลุ่มเป้าหมายของการถ่ายทอดระบบเทคนิค ความรู้ การกระจาย
อำนาจสู ่ประชาชน  4. การมีส่วนร่วมในลักษณะสถาบันให้ความสำคัญในแง่ของการก่อให้ เกิด การ
เปลี่ยนแปลงทางสถาบัน มีการถ่ายเทหรือขยายโครงการสร้างอำนาจของกลุ่มผลประโยชน์และชนชั้นทาง
สังคม  5. การมีส่วนร่วมในลักษณะนโยบายที่มุ่งเน้นเรื่องหลักการยอมรับการมีส่วนร่วมของ ประชาชนและ
ผู้เสียเปรียบในสังคม และนำมาใช้ในกำหนดนโยบายและแผนงานระดับชาติ   

สุธี ศรสวรรค์ (2538: 37 - 38) ได้แบ่งรูปแบบของการมีส่วนร่วมออกเป็น 10 แบบ ดังนี้ 1. การมี
ส่วนร่วมประชุม  2. การมีส่วนร่วมออกเงิน  3. การมีส่วนร่วมเป็นกรรมการ  4. การมีส่วนร่วมเป็นผู้นำ 5. 
การมีส่วนร่วมสัมภาษณ์  6. การมีส่วนร่วมเป็นผู้ชักชวน  7. การมีส่วนร่วมเป็นผู้บริโภค  8. การมีส่วนร่วม
เป็นผู้ประกอบการ  9. การมีส่วนร่วมเป็นผู้ใช้แรงงาน  10. การมีส่วนร่วมออกวัสดุอุปกรณ์   

Cohen & Uphoff (1977) ได้อธิบายและวิเคราะห์รูปแบบการมีส่วนร่วมโดยสามารถแบ่งออกเป็น 
4 รูปแบบ คือ  

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การริเริ่ม 
การตัดสินใจ การดำเนินการตัดสินใจ และการตัดสินใจลงมือปฏิบัติ  

2.  การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบไปด้วยการสนับสนุนทางด้าน
ทรัพยากร การเข้าร่วมในการบริหาร และการขอความร่วมมือ   

3.  การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) ทางด้านต่าง ๆ ประกอบไปด้วย ผลประโยชน์
ทางด้านวัสดุ ผลประโยชน์ทางสังคมและผลประโยชน์ส่วนบุคคล   
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4.  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) การควบคุมและการตรวจสอบการดำเนิน
กิจกรรมทั้งหมด และเป็นการแสดงถึงการปรับตัวในการมีส่วนร่วมต่อไป  

ขั้นตอนและรูปแบบของการมีส่วนร่วม   
เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง (2527:10) ได้ให้ขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้เป็น 4 ขั้นตอน คือ 

1. การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนิน
กิจกรรม 3. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน 

ทานตะวัน อินทร์จันทร์ (2546: 20)  สามารถสรุปขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ดังนี้        
1. การค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหารวมถึงการพิจารณาแนวทางแก้ไข   
2. การตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ไขและวางแผนหรือโครงการแก้ไขปัญหา  
3. การปฏิบัติการแก้ไขปัญหาตามแผนและโครงการที่วางไว้  
4. การรับประโยชน์จากโครงการ  
5. การประเมินผลโครงการ   

 
8. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์การ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด 

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) นับย้อนหลังไปเมื่อปี พ.ศ. 2470 ตั้งแต่ครั้งที่บริษัท เซาท์แลนด์ 
ไอซ์ (Southland Corporation) เริ่มต้นกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำแข็งและได้นำสินค้าอุปโภชบริโภชต่าง 
ๆ มาจำหน่าย เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับลูกค้าไปพร้อม ๆ กัน จึงมีการเปลี่ยนชื่อเป็น Tote’ 
Store และต่อมาในปี พ.ศ. 2489 ได้เปล่ยนชื่อมาเป็น 7-Eleven (เซเว่น อีเลฟเว่น) เพื่อรองรับการขยาย
กิจการนี้ และสื่อถึงเวลาที่เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 07-00 – 23.00 น. นับจากนั้นเป็นต้นมากลุ่มธุรกิจนี้ก็
ได้กลายเป็นที่นิยมจนมีการขยายสาขาไปทั่วโลก ซึ่งช่วยกระตุ้นให้ธุรกิจค้าปลีกมีการพัฒนารูปแบบไปสู่
ความทันสมัยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปัจจุบัน 7-Eleven เป็นร้านค้าสะดวกซื้อที่มีสาขามากที่สุดในโลก 
จำนวน 32,208 สาขา (รัตนา กลั่นแก้ว, 2548)  

ในช่วงเวลาที่สภาพสังคมไทยกำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจแบบสังคมเมือง ผู้คนต่างใช้ชีวิตอย่าง
เร่งรีบและแข่งกับเวลา เครือเจริญโภคภัณฑ์ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย จึง
เล็งเห็นว่าการดำเนินธุรกิจของ 7-Eleven สามารถพัฒนารูปแบบร้านค้าปลีกให้มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของคนในสังคมได้ เพราะคนในสังคมทุกวันนี้ต้องการความสะดวกสบายยิ่งมากขึ้นได้ด้วยยิ่งดี ดังนั้น เครือ
เจริญโภชภัณฑ์จึงได้ทำการเซ็นสัญญาค้าปลีกซื้อสิทธิประกอบกิจการค้าปลีก (License) ภายใต้ชื่อ 7-
Eleven ในวันที ่ 7 พฤศจิกายน 2531 และเริ่มเปิดร้านเป็นสาขาแรกในประเทศไทย บริเวณหัวมุม
ถนนพัฒน์พงษ์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2532 จนถึงปัจจุบัน 7-Eleven ได้ขยายเครือข่ายร้านสะดวกซื้อ
กระจายสาขาอยู่ในทกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยคำนึงถึงลูกค้าที่เป็นชุมชนซึ่งอยู่ใกล้ ๆ ร้านสาขา และ
ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทุกเพศทุกวัย ทำให้ 7-Eleven สามารถให้บริการวามสะดวกแก่ลูกค้าได้มากกว่า 4 
ล้านคนต่อวัน ด้วยทีมงานและทีมบริหารที่มากด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ส่งผลให้ กิจการของ 
7-Eleven ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก และมีเครือข่ายมาเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งใน
ปัจจุบันมีพนักงานอยู่ประมาณ 7-8 หมื่นคน และมีจำนวนร้านประมาณ 3,912 เป็นลำดับที่ 4 ของประเทศ
ที่มีร้าน 7-Eleven มากที่สุดในโลกโดยทางบริษัท CP All จำกัด  

วิสัยทัศน์   “เราให้บริการความสะดวกกับทุกชุมชน”  
ปรัชญาองค์กร   “เราปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้า ด้วยทีมงานท่ีมีความสุข”  
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พันธกิจ  “มุ่งสร้างความผูกพันกับลูกค้า ด้วยการสรรหาสินค้าและบริการที่มี
ค ุณภาพ ภายใต ้การบร ิหารงานแบบ  Harmony พร ้อมทั ้ งสร ้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับสังคมและชุมชน"  

วัฒนธรรมองค์กร  
1. รักงาน: Achievement มีความมุ่งมั่นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
2. รักลูกค้า: Customer ให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุด 
3. รักคุณธรรม: Integrity มีพฤติกรรมสุจริต ซื่อสัตย์ โปร่งใส 
4. รักองค์กร: Organization จงรักภักดีต่อองค์กร 
5. รักทีมงาน: Teamwork ทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  

ค่านิยมองค์กร  
1. แกร่ง มีความอดทน อดกลั้น และมีทัศนคติที่ด ี
2. กล้า กล้าคิด พูด ทา ในเชิงสร้างสรรค์และถูกต้อง 
3. สัจจะวาจา รักษาคาพูดที่ให้กับผู้อ่ืน 
4. สามัคคี ทางานเป็นทีม เกื้อกูลกันและกัน 
5. มีน้าใจ ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความจริงใจ 
6. ให้ความเคารพผู้อื่น เคารพในความคิดและให้เกียรติซึ่งกันและกั 
7. ชื่นชมความงามแห่งชีวิต แบ่งเวลาในการทางานและใช้ชีวิตอย่าง

เหมาะสม 
คำนิยามความสุขของคน ซีพี ออลล์ 

 

“...สถานที ่ทางานที ่สามารถสร้างความสุขให้กับคนในองค์กรได้นั ้น  จะต้องมี
สภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นเกินไป เงียบสงบ สวยงามและมีความทันสมัย มีเครื่องอำนวยความ
สะดวกในการทำงาน นอกจากนั้น องค์กรจะต้องเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความสามารถ 
ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้น ภายใต้บรรยากาศของการทางานเป็นทีม โดยองค์กร
จะต้องแสดงการยอมรับในคุณค่าและผลงานที่ดีซึ่งพนักงานได้ปฏิบัติขึ้น เช่น การมีเงินเดือน
และสวัสดิการที่เหมาะสม การสร้างความรู้สึกภูมิใจให้กับพนักงาน การมีโอกาสเลื่อนตำแหน่ง
หน้าที่การงานที่สูงขึ ้น เป็นต้น ทั้งนี้ ในการสร้างความสุขดังกล่าวนั้นจะต้องมองถึงการ
ช่วยเหลือและคืนกำไรให้กับสังคมภายนอกองค์กรด้วย...” 
 

นิยามความสุขของคุณปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุลนั้น อาจจะเรียกได้ว่าเป็นเหมือนวิสัยทัศน์ในเรื่อง
คนของ CP All เมื ่อผู ้บริหารมองถึงภาพสถานที่ทางานที่มีความสุขเช่นไร  ก็ย่อมอยากจะให้ภาพนั้น
กลายเป็นรูปธรรมในองค์กรของตน ซึ่ง CP All เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่สามารถเปลี่ยนนิยามความสุขเหล่านั้น
ให้กลายมาเป็นรูปธรรมได้ สิ่งเหล่านี้ยืนยันได้จากนิยามความสุขของคุณสุทิศา  ศรีวชิรดิลก เจ้าหน้าที่
ประสานงานอาวุโส, คุณกรองทอง ชิตช่วง และคุณกัญญารัตน์ ธนยศอนันต์ Area Manager (ผู้จัดการเขต) 
และคุณชด คล้ายสอน เจ้าหน้าที่สนับสนุนฝ่ายบุคคล ตามลำดับ ซึ่งกล่าว ไปในทิศทางเดียวกันถึงที่ทางาน
ที่มีความสุข และทุกคนนั้นกล่าวตรงกันว่าความสุขนั้น สามารถหาได้จากองค์กรแห่งนี้ โดยองค์กรที่มี
ความสุขนั้นกล่าวโดยสรุป คือ  

- มีสภาพแวดล้อม (สถานที่ทำงาน) และบรรยากาศในการทำงาน (เพ่ือนร่วมงาน, หัวหน้างาน) ที่ด ี 
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- มีค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดี พนักงานสามารถเต็มที่กับงานโดยไม่ต้องกังวล มีความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าภายในองค์กร  

- พนักงานได้ทางานท่ีตนเองรัก  
กล่าวโดยสรุป ซี พี ออลล์ ทำให้เราสามารถมองภาพความสุขได้ว่ามีลักษณะคล้ายคลึงกับองค์กรที่มี

ความสุขนั้น คือ องค์กรที่มีสภาพแวดล้อม (สถานที่ทำงาน) และบรรยากาศในการทางาน (หัวหน้างาน, 
เพื่อนร่วมงาน) ที่ดี, มีค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม พนักงานได้ทางานที่ตนเองชอบ และสามารถ
แสดงความคิดเห็นได ้รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพและเติบโตได้ตามศักยภาพของตน 

 
9. กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ตัวแปรต้น ตัวแปรอิสระ 
- การจัดการความรู้ขององค์การ 
- แนวคิดการจัดการความรู้ขององค์กร 

 
 
 
 
 

การจัดการความรู้สู่การปฏิบัติงาน 
 

กระบวนการจัดการความรู้ขององค์กร 
- การบ่งชี้ความรู้ 
- การสร้างเสริมและแสวงหาความรู้ 
- การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
- การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
- การเข้าถึงความรู้ 
- การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ 
- การเรียนรู้ 

 

ตัวแปรตาม 
- ความสำเร็จของการจัดการความรู้ 

- บรรลุเป้าหมายองค์การ 
 

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 
10. วิธีการประเมินผล 

จากการศึกษาการประเมินผลความสำเร็จในครั้งนี้เป็นการประเมินโดยใช้ระเบียบวิธี การวิจัย
ประเมินผล (Evaluative Research) โดยเน้นการประเมินผลแบบสรุปรวม (Summative Evaluation) ใน
ส่วนที่เป็นผลลัพธ์การประเมินทั้งผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) ตลอดจนปัจจัยนำเข้า 
(Input) กระบวนการ (Process) เชิงคุณภาพ ดังนี้ 

เชิงคุณภาพ 
การศึกษารวบรวมข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากเอกสาร ตำราต่าง ๆ 

และเอกสารข้อมูลของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
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11. ผลการศึกษา 
จากแนวคิดทฤษฏีและการสัมภาษณ์ผู้เกี ่ยวข้องการปฏิบัติงานของพนักงาน ปรากฏว่าองค์กร

มองเห็นความสุขของพนักงานภายในองค์กรที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน กล่าวโดยสรุปคือองค์กรจำเป็นต้อง
สร้างความสุขที่มีสภาพแวดล้อม (สถานที่ทำงาน) และบรรยากาศในการทำงาน (หัวหน้างาน, เพ่ือร่วมงาน) 
ที่ดี มีค่าตอบแทนและสวัสดีการที่เหมาะสม พนักงานได้ทำงานที่ตนเองชอบและสามารถแสดงความ
คิดเห็นนได้อย่างเปิดเผยและคนในองค์กรก็พร้อมรับฟัง รวมถึงองค์กรเปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนา
ศักยภาพและเติบโตได้ตามศักยภาพของตนเอง โดยองค์กรจะใช้หลักการสร้างสุขแบบ Harmony ของคน 
CP All จากความสุขของพนักงานที่ได้กล่าวไปนั้น อาจจะดูเหมือนว่าเป็นความสุขท่ัว ๆ ไปของคนในองค์กร
อื่น งคงจพสามารถทำได้ไม่ยากในองค์กร แต่ด้วยจำนวนของพนักงานที่ค่อนข้างมากและมีกลุ่มธุรกิจ
หลากหลายในเครือ แต่บริษัท CP All กลับผสมผสานความสุขของพนักงานได้อย่างลงตัว เปรียบได้กับ
ความสำเร็จที่ลตัวนั้นก็ย่อมหมายถึงการกำหนดสิ่งที่พนักงานต้องการและนำไปสู่ค วามสำเร็จและการ
กำหนดแนวทางท่ีชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งหลักการสร้างความสุขขององค์กรได้แบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ 
1. Harmony Environment 2. Employee’s Happiness 3. Customer Happiness ซึ ่งเป็นแนวทางที่
ชัดเจนในเรื่องการสร้างความสุขให้กับพนักงานในองค์กรที่ต้องเริ่มจากการมีแผนงานที่ชัดเจน โดยมองว่า
การจะสร้างความสุขให้เป็นรูปธรรมได้นั้นต้องมาจากปัจจัยหลายด้านประกอบกัน คือ  

- ในองค์กรต้องมีความเป็นดีอยู่ดี มีความสุขในการทำงานภายใต้บรรยากาศการทำงานกันเป็นทีม 
และภายในองค์กรจะต้องไม่มีการเมือง  

- คนในองค์กรและสังคมภายนอกจะต้องตอบรับและมองภาพรวมขององค์กรเป็นให้เป็นเรื่องที่ดี 
- องค์กรจะต้องมีผลประกอบการที่ดี มีผลกำไรที่สามารถดำรงอยู่และพัฒนาองค์กรให้เติบโตแข่งขัน

กับโลกธุรกิจได้  
จากการสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในด้านมิติต่าง ๆ ผลที่สะท้อนให้เห็นถึง

ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร และความสามารถในการสนับสนุนการทำงานของพนักงานภายใน
องค์กร องค์กรยังเน้นเรื่องการทำงนในรูปแบบของ Family Friendliness เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้สึก
เหมือนคนในครอบครัวเดียวกันมาทำงานร่วมกัน เป็นการช่วยเสริมสร้างความผูกพันองพนักงานที่มีต่อ
องค์กรได้ในทุกระดับ เมื่อพนักงานมีความผูกพันในการปฏิบัติก็ย่อมส่งต่อการความมีประสิทธิภาพในการ
ทำงานและส่งต่อความสุขให้กับพนักงานโดยตรง เพราะองค์กรเชื่อว่าความสุขของพักงานก็เป็นเหมือนตัว
ช่วยในการส่งมอบการบริการที่ดีแก่ลูกค้า เพราะการให้ความสาคัญกับคุณลักษณะที่จำเป็นต้องมีในการ
ดูแลพนักงานของหัวหน้า ส่งผลต่อการส่งต่อการดูแลที่ดีสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา หัวหน้างานหลาย ๆ ท่านของ 
CP All จึงมีวิธีการทางานที่คล้ายคลึงกัน เช่น คุณกรองทอง ชิตช่วง ผู้จัดการเขต ได้กล่าวกับเกี่ยวกับการ
บริหารทีมงานที่จะยึดการทางานเป็นทีม รับฟังและเปิดโอกาสให้พนักงานและเพื่อนร่วมงานได้แสดงความ
คิดเห็น ความเห็นของทุกคนในทีมสามารถที่จะนามาใช้ประโยชน์ได้ ในกรณีที่มีปัญหาหรือมีความไม่เข้าใจ
ในการทำงานระหว่างกัน การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะไม่ยึดการสั่งการจากหัวหน้าเป็นหลัก แต่จะหาสาเหตุ
ของปัญหาที่เกิดขึ้นและร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยทั้งนี้หัวหน้างานจะทำการพูดคุยกับลูกน้องด้วย โดยจะต้อง
ยึดหลัก “ใจเขาใจเรา” อยู่เสมอ และนอกจากการให้ใจในการทำงานยังมีในส่วนของกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือ
สร้างความสุขในการทางานให้กับลูกน้องนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะที่เกิดจากแนวทางขององค์กร (Office 
to Operation) เช่น การให้พนักงานในสาขาต่าง ๆ ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้บริหาร โดยจะให้หน่วยงาน     
ต่าง ๆ ส่งตัวแทนมาเป็นคณะกรรมการกลางในการดูแลเรื่องกิจกรรม เพื่อร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมสื่อสารไป
ถึงหน่วยงานของตนเองเพ่ือดำเนินกิจกรรมให้เกิดขึ้น ทำให้ CP All เกิดกิจกรรมในลักษณะต่าง ๆ มากมาย 



373 

 
 

เพราะการจัดกิจกรรมให้กับพนักงานนั้นจะมีการสื่อสารถึงหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดของ
กิจกรรมนั้นๆ ผ่านทางหลายช่องทาง เช่น Pop up ทางหน้าจอคอมพิวเตอร์, การส่ง E-mail ภายในองค์กร
วารสาร 7-11 สัมพันธ์, การประชุมในแต่ละระดับทุกวันเสาร์ เป็นต้น  

เช่นเดียวกันกับคุณกัญญารัตน์ ธนยศอนันต์ ที่เป็นเป็นผู้จัดการเขตเช่นเดียวกัน โดยให้ความสำคัญ
กับทัศนคติของตนเองก่อนเป็นอันดับแรก เริ่มจากการสร้างความสุขในตัวเราเองให้ได้ก่อน และต้องเข้าใจ
ในตัวของพนักงาน โดยคุณกัญญารัตน์ ธนยศอนันต์ มีแนวทางการสร้างความสุขภายในทีมงานด้วยวิธีการ
ต่างๆ เช่น  

- มองในส่วนที่ดีของพนักงาน รวมทั้งการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น 
เช่น ในการประชุมร่วมกัน บางครั้งก็จะไปพูดคุยร่วมกันภายนอก  เช่น ร้านกาแฟ ฯลฯ โดยไม่
จำเป็นต้องอยู่เพียงแต่ภายในห้องสี่เหลี่ยมเสมอไป ทำให้หัวหน้าและพนักงานรู้สึกใกล้ชิดกันมาก
ขึน้ กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น  

- ไม่ได้คำนึงถึงผลงานที่ออกมาแต่เพียงอย่างเดียว แต่เน้นบรรยากาศในการทำงานร่วมกันเป็นทีม
ควบคู่กันไปด้วย โดยเป้าหมายที่ตั้งไว้จะต้องไม่ตึงหรือหย่อนจนเกินไป เพ่ือให้เกิดบรรยากาศที่ดีใน
การทำงานภายในทีม การดูแลสาขาต่าง ๆ ก็จะอยู่กันแบบเป็นครอบครัว  

- ในส่วนของพนักงานใหม่ ก็จะให้ความสาคัญกับการสอนงาน และให้ความสาคัญกับพนักงานมาก
ขึ้น เพ่ือให้พนักงานปรับตัวได้เร็ว และรู้สึกอบอุ่นเม่ือเข้ามาร่วมงานกับองค์กร  
อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรมต่าง ๆ นั้น ส่วนใหญ่หัวหน้างานจะใช้วิธีการสอบถามความคิดเห็น

ของพนักงานก่อน ว่ามีความคิดเช่นไรถ้าจะกิจกรรมนั้น และเห็นด้วยหรือไม่อย่างไร จึงอาจเรียกได้ว่าเป็น
กิจกรรมที่มาจากพนักงาน จัดขึ้นเพื่อพนักงานอย่างแท้จริง นอกเหนือจากนี้จะขึ้นอยู่กับหัวหน้าในส่วน
ต่างๆ ในการแปลงแนวทางจากส่วนกลางให้เป็นกิจกรรมสาหรับพนักงาน  เพราะหัวหน้าจะมีโอกาสได้
ใกล้ชิดกับพนักงานมากกว่าองค์กร จึงทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของพนักงานได้มากกว่า โดย
ผู้จัดการในส่วนต่าง ๆ จะมีการแบ่งปันความคิดระหว่างกันเพ่ือสร้างไอเดียในการจัดกิจกรรมให้กับพนักงาน 

จากบทสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างองค์ความรู้ขององค์กร ตำแหน่ง HR Information 
System สรุปได้ว่า การดูแลพนักงานสาขา 7 – Eleven ในประเทศไทยมีทั้ง 3 รูปแบบ คือ สาขาที่ ซี พี 
ออลล์ เป็นผู้บริหารเอง สาขาแบบ Store Businedd Partner (SBP) สาขาท่ีได้รับลิขสิทธิ์มาพร้อมกับ ซี พี 
ออลล์ ส่วนมากจะอยู่แต่ละภูมิภาค ทั้ง 3 รูปแบบนี้ สาขาที่ ซี พี ออลล์ เป็นผู้บริหารเองจะเยอะที่สุด และ
พนักงาน ซี พี ออลล์ จะต้องเป็นผู้บริหารเองทั้งหมด ซึ่งการบริหารพนักงาทั้งหมดของ ซี พี ออล์นั้นไม่
เพียงแต่พนักงานที่ใหบ้ริการใน 7 – Eleven เท่านั้น ยังมีพนักงานที่ทำเกี่ยวกับด้านขนส่ง คือฝ่ายสนับสนุน
ที่ต้งคอยดูแลงานหลังบ้านและภาพลักษณ์ขององค์กรอีกด้วย แต่ไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ
วัฒนธรรมองค์กร เพราะพนักงานในองค์กรทุกคนและการสร้างองค์ความรู้ขององค์กรที่มุ่น เน้นการพัฒนา
พนักงาน เพื่อตอบสนองกลยุทธ์และทิศทางของธุรกิจและเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ 
โดยยกระดับคามสามารถพนักงานให้รับรองการเติบโตของร้านสาขาและศูนย์กระจายสินค้าที่เพิ่มขึ้น 
ตลอดจนพัฒนาพนักงานด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสร้างความมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน การ
แบ่งปันความรู ้ ทักษะ ความสามารถที่สามารถนำไปปฏิบัติงานได้ ซึ ่งมีความสอดคล้องกับโครงการ
นวัตกรรมแบบปิด Ant Mission เป็นส่วนที่สนับสนุนและการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานขอพนักงาน 
รวมทั้งเป็นการทบทวนการทำงานของพนักงานเอง และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ ทั้งใน
ด้านมาตรฐานคุณภาพของสินค้า ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริการ การฝึกอบรมให้พนักงานมีความรู้ 
ทักษะ ความสามารถ และทัศนคติที่ดีต่อการบริการลูกค้า อีกทั้งยังยกระดับมาตรฐานการบริการของ
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พนักงานในร้านสาขา รวมถึงสนับสนุนให้จัดโครงการรณรงค์และส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริการที่ดี
ของพนักงานอย่างต่อเนื ่อง และองค์การมุ ่งเน้นที ่ตัวพนักงานเป็นหลักที ่ต้องการใช้พนักงานเป็นตัว
ขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางธุรกิจจึงทำให้นโยบายและทิศทางขององค์กรจะเน้นที่การสร้างการเติบโตและ
ผลกำไร โดยผ่านจากสินค้าและบริการของพนักงานในองค์กรเป็นหลัก ซึ่งผลการดำเนินงานจากโครงการนี้
เป็นไปตามเป้าหมายโดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 115 คน จากการจัดกิจกรรม 3 รุ่น นอกจากนี้บริษัทยังได้
ติดตามและสำรวจพฤติกรรมของพนักงานหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมแล้วพบว่ามีพฤติกรรมมีการพัฒนาขึ้น
ตาม Future Competency และนโยบาย Our way ของบริษัท 

การพัฒนาทุนมนุษย์ 
บริษัทเชื่อม่ันว่าบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นหัวใจสำคัญของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงปลูกฝังพนักงานให้

เป็นทั้งคนเก่งและคนดีตามวัฒนธรรใของอค์กรข้างต้นที่ระบุไว้ว่า “วัฒนธรรม Harmony” โดยการพัฒนา
และออกแบบหลักสูตรการอบรมที่ช่วยเสริมสร้างคุณธรรมและสร้างเสริมความสามารถที่มีความสอดคล้อง
กับสมรรถนะตามบทบาทหน้าทื่ (Function Competency) ให้กับพนักงาน เพื่อให้บุคลากรทุกระดับชั้น
และทุกสายงานมีโอกาสในการพัฒนาทักษะความสามารถของตนเอง แต่การรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร
ได้ในระยะยาวเพ่ือให้พนักงานปฏิบัติงานและนำความรู้ขององค์กรไปสู่การปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ
ตามเป้าหมายที่วางไว้ องค์กรจะต้องมีการส่งเสริมการดูแล รักษาบุคลากรภายในองค์กรให้เกิดความผูกพัน
ทั้งต่อเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างานและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ภายในองค์กร หรือนโยบายที่ สามารถดึงดูดให้
พนักงานเกิดความรู ้ส ึกพึงพอใจต่อการปฏิบัต ิงานในหน้าที ่ของตนเอง และเน้นการสร้างโอกาส
ความก้าวหน้าในตำแหน่งงานให้ชัดเจน  

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)  
ระบบบริหารงานบุคคลของ ซีพีออลล์ออกแบบให้เชื่อมโยงและสอดคล้องไปในแนวทาง เดียวกับ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการขององค์กร โดยมุ่งให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างและรักษา
ให้องค์กรมีผลการดำเนินงานที่ดีอยู่เสมอ และมีความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นที่
ลูกค้าและธุรกิจ ซึ่งสะท้อนเป็นผลลัพธ์ทางธุรกิจมีการทบทวนและปรับปรุงประจำปี โดยคณะกรรมการ
บุคคลกลาง กลไกการบริหารงานบุคคลของซีพีออลล์ดำเนินการภายใต้แนวคิดด้านบุคคล (HR Principle) 
สนับสนุนด้วยระบบบริหารข้อมูลทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information System : HRIS) 
เริ่มจากกลยุทธ์ด้านบุคคลที่ใช้ปัจจัยนำเข้าจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ความท้าทาย วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และ
กลยุทธ์บริษัท แล้วนำไปสู่การปฏิบัติผ่านกลไกการบริหารงานบุคคล 

จากทิศทางการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง  
เนื่องจากธุรกิจสะดวกซื้อต้องขับเคลื่อนด้วยพนักงานที่เพียงพอ และพร้อมบริการความสะดวกให้แก่ลูกค้า 
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญประการหนึ่งของซีพีออลล์จึงเป็นเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
องค์กรให้มีพนักงานเพียงพอต่อการขยายธุรกิจ และการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สอดคล้องกับ
ทิศทางของธุรกิจในอนาคต เพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยความจำเป็นนี้เอง จึงทำ
ให้เกิดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ คือ การสรรหาและรักษาบุคลากรให้เพียงพอต่อความต้องการ เพื่อรองรับการ
ขยายสาขา ทดแทนการลาออกและเลื่อนตำแหน่งโดยมีสายงานบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบ  

จากบทสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงาน ตำแหน่ง Human 
Resource Development สรุปได้ 2 ประเด็น ดังนี้  

ประเด็นที่ 1 องค์กรเน้นการขับคลื่อนให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น พนักงานทุกคนจะต้องมี
ความสุขและสนุกกับการทำงานอีกด้วย จึงจำเป็นต้องมีการสร้างวัฒนธรรมกและค่านิยมในการทำงาน
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ร่วมกันให้เกิดขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักในการบริหารจัดการบุคลากรเพื่อประสบความสำเร็จตามเป้าประสงค์ของ
องค์กรได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งบรรยากาศในการทำงานในแต่ละพื้นที่ที่ต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าสาขา
และลูกน้องให้เกิดและพร้อมที่จะสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนของพนักงานและองค์กร 
และเป็นปัจจัยส่งเสริมให้บริษัทก้าวเป็นบริษัทค้าปลีกชั้นนำของประเทศ ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้เป็นเหตุที่ต้อง
มีการพัฒนาศักยภาพของการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จทางธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับ
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและแนวคิดหรือหลักการ และนโยบายในการจัดการองค์ความรู้ขององค์การว่า
บริษัทมีแผนกลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตและผลกำไรอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่เพ่ิมคุณค่า
ให้กับลูกค้า และสังคมผ่านกระบวนการทำงานที่เน้นคุณภาพและความคล่องตัวให้กับองค์กร รวมทั้ง
สนับสนุนวัฒนธรรมการเรียนรู้และพัฒนาของพนักงาน ด้วยปรัชญาองค์กร วิสัยทัศน์ และพันธกิจ บริษัท ซี
พี ออลล์ ได้จัดทำโครงการที่ได้รับการตอบสนองในความร่วมมือของพนักงานและสามารถแลกเปลี ่ยน
เรียนรู้จากประสบการณ์ที ่เกิดจากการทำงานในสายงานกันและกันได้เป็นอย่างดี และสอดคล้องกั บ
กระบวนการสร้างสุขแบบ Harmony ของคน ซี พี ออลล์ มุ่งเน้นการสร้างความสุขการทำงานของพนักงาน
เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานออกไปสู่ผู้มาใช้บริการ และสามารถตอบโจทย์ตามปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของ 
ซี พี ออลล์ ที่ว่า “เราปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้า ด้วยทีมงานท่ีมีความสุข” ซ่ึงการที่ลูกค้าจะมีความสุขได้ก็
ด้วยพนักงานที่มีความสุข ดังนั้น นโยบายในการดำเนินงานขององค์กรจะเป็นแบบ “เดินทางสายกลาง” คือ 
การตั้งผลลัพธ์ที่ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป โดยทำงานร่วมกันภายใต้บรรยากาศแบบ “Harmony” เพราะ ซี พี 
ออลล์ เชื่อว่าบรรยากาศการทำงานร่วมกันที่เป็นแบบ Harmony จะทำให้พนักงานมีความสุข ซึ่งความสุข
นั้นย่อมที่จะทำให้ลูกค้ามีความสุขเช่นเดียวกัน 

ประเด็นที่ 2 การสร้างกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นให้พนักงานเป็นตัวขับเคลื่อนทางธุรกิจเป็นหลักและมีความ
เชื่อว่าการสร้างให้พนักงานเป็นคนดี และคนเก่ง ทำงานกันเป็นทีมที่มีความสุขและสนุกกับการทำงานนั้น 
เพื่อให้เกิดความผูกพันในองค์การ และพัฒนาพนักงานทุกระดับอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง โดยมีหลักสูตร
มาตรฐานในแต่ละระดับ เพื่อรองรับการเติบโตก้าวหน้าตามระดับตำแหน่งในองค์การ โดยใช้แนวทาง 
Competency Based รวมถึงพัฒนาพนักงานให้มีสมรรถนะที่จำเป็นในแต่ละกลุ่มวิชาชีพ และยังมีการ
จัดทำาโครงการพัฒนาผู้นำทุกระดับ เพื่อสร้างผู้นำในการขับเคลื่อนองค์การ โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ความรู้สู่การปฏิบัติด้วยรูปแบบ Action Learning ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในการปฏิบัติงาน รวมถึงเสริมคุณค่าทางปัญญา ด้วยการฝึกการปฏิบัติและพัฒนาจิตใจให้หลักสูตรให้แก่
พนักงานทุกระดับได้เกิดความผูกพันในองค์การ เมื่อได้ทำการวิเคราะห์และพบว่าองค์กรได้มีการสร้าง 
โครงการที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาและการปรับปรุงการปฏิบัติงาน หรือเรียกว่า Key Improvement 
ทั้งหมด 3 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีการกำหนด
เป้าหมายและตัวชี้วัดทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพ่ือนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนา นำระบบ Key 
Success Factor มาใช้ทำให้หัวหน้างานสามารถบริหารงานแบบภาพรวมและมีการสื่อสาร รวมถึงสร้าง
บรรยากาศที่ด ีระหว่างการทำงาน และเพื ่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ 2. โครงการปรับปรุงระบบ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ได้มีการให้ความรู้เรื่อง Career Conversation กับหัวหน้า เพื่อให้หัวหน้ามี
โอกาสได้พูดคุยกับพนักงานในทิศทางความก้าวหน้าที่สามารถเติบโตได้ทั้งแนวดิ่งและแนวข้างได้ หลังจาก
นั้นจึงได้มีการร่างนโยบายการหมุนเวียนการเรียนรู ้งาน และสื ่อสารเพื ่อนำไปสู ่การปฏิบัติงานผ่าน
คณะกรรมการบุคคลของสายงานนั้น ๆ 3. โครงการะบบการให้รางวัลยกย่องชมเชย โดยมีการพัฒนาความรู้
และทักษะ Performance Feedback กับหัวหน้าเพื่อใช้ในเรื่องการสร้างบรรยากาศการทำงานระหว่าง
หัวหน้ากับลูกน้องในทีมให้มีความสุขในการทำงาน เพ่ือก่อให้เกิดความผูกพันภายในองค์กร 
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 เมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบที่ผู้ศึกษานำเสนอกับวิธีการดำเนินการจัดการความรู้ในปัจจุบันของ
องค์การพบว่าการจัดการความรู้ภายในองค์การมีรูปแบบการดำเนินงานที่ใกลีเคียงกับรูปแบบที่ผู้ศึกษาได้
ทำการศึกษา แต่เนื่องจากการดำเนินการจัดการความรู้ในองค์การยังอยู่นขั้นตอนการจัดโครงการเพ่ือ
ตอบสนองต่อบุคลากรที่มีความคิดทันสมัย และแปลกใหม่ เพื่อที่จะสามารถนำมาพัฒนาองค์การและให้
เป็นไปตามนโยบายและทิศทางขององค์กรจะเน้นที่การสร้างการเติบโตและผลกำไร โดยผ่านจากสินค้าและ
บริการของพนักงานในองค์กรเป็นหลัก การที่พนักงานกว่า 1 หมื่นคนจะสามารถทำงานร่วมกันเป็นหนึ่ง
เดียวกัน เพื่อขับคลื่อนให้องค์กรบรรลุเป้าหมายแล้วนั้น พนักงานทุกคนจะต้องมีความสุขและสนุกกับการ
ทำงานอีกด้วย จึงจำเป็นต้องมีการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมในการทำงานร่วมกันให้เกิดขึ้นเพื่อใช้เป็น
หลักในการบริหารจัดการบุคลากรเพื่อประสบความสำเร็จตามเป้าประสงค์ขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น  

ดังนั้น บริษัทควรจะมีการสร้างคน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรที่มีศักยภาพให้มีความ
ผูกพันกับองค์การให้เพียงพอต่อการขยายธุรกิจและเพ่ือรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง โดยที่บริษัทตระหนักอยู่
เสมอว่าพนักงานเป็นหัวใจสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทจึงต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนา
คนภายใต้การดำเนินผ่านกระบวนการที่องค์การตั้งไว้ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอันสูงสุดขององค์การ และเป็น
การสร้างขวัญและกำลังให้แก่พนักงานภายในองค์การทุกคนว่าพนักงานเป็นส่วนหนึ่งขององค์การและได้
ผลตอบแทนที่มีความคุ้มค่ากับภาระงานที่ได้ทำ อีกทั้งบริษัทจะต้องมีการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานให้เป็นบุคลากรที่ดี มีความสามารถ พร้อมทั้งสร้างบรรยากาศในการทำงานร่ วมกันเป็นทีม และ
มุ่งเน้นการเรียนรู้และเข้าใจความต้องการที่แตกต่างของความหลากหลายของบุคลากรในแต่ละช่วงอายุ 
เพื่อให้พนักงานทุกระดับทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสามัคคี ตลอดจนรับฟังความ
คิดเห็นและคำแนะนำของพนักงานที่ถูกสำรวจความผูกพัน เพื ่อนำผลสำรวจมาปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการทำงาน กระบวนการบริหารจัดการผลตอบแทนในด้านต่าง ๆ ให้แก่พนักงานเอง เช่น ความ
ต้องการด้านสวัสดิการต่าง ๆ ควรจะจัดให้มีการเลือกรับสวัสดิการที่ต้องตามความต้องการของตนเองเอง 
หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สวัสดิการเลือกได้ เพื่อให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของพนักงานแต่ละคน 
รวมไปถึงการวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานในแต่ละระดับ เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความรัก 
จงรักภัคดี เกิดความผูกพันต่อองค์การในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นผล
สะท้อนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมายขององค์การและส่งมอบคุณค่าและบริการด้วย
ความสุขไปยังกลุ่มลูกค้าและบริการต่อไปได้อย่างเต็มที่ 

12. บทสรุป /ข้อเสนอแนะ 
 บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาพนักงานเพ่ือตอบสนองกลยุทธ์และทิศทางของธุรกิจเพ่ือสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันทางธุรกิจ โดยยกระดับคามสามารถพนักงานเพื่อรับรองการเติบโตของร้านสาขาและศูนย์
กระจายสินค้าที่เพ่ิมข้ึน ตลอดจนพัฒนาพนักงานด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า
กลุ่มต่าง ๆ ทั้งในด้านมาตรฐานคุณภาพของสินค้า ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริการ การฝึกอบรมให้
พนักงานมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และทัศนคติที่ดีต่อการบริการลูกค้า อีกทั้งยังยกระดับมาตรฐาน
การบริการของพนักงานในร้านสาขา รวมถึงสนับสนุนให้จัดโครงการรณรงค์และส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรม
การบริการที่ดีของพนักงานอย่างต่อเนื่อง และองค์การมุ่งเน้นที่ตัวพนักงานเป็นหลักที่ต้องการใช้พนักง าน
เป็นตัวขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางธุรกิจจึงทำให้นโยบายและทิศทางขององค์กรจะเน้นที่การสร้างการ
เติบโตและผลกำไร โดยผ่านจากสินค้าและบริการของพนักงานในองค์กรเป็นหลัก การที่พนักงานกว่า 1 
หมื่นคนจะสามารถทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวกัน เพ่ือขับคลื่อนให้องค์กรบรรลุเป้าหมายแล้วนั้น พนักงาน
ทุกคนจะต้องมีความสุขและสนุกกับการทำงานอีกด้วย จึงจำเป็นต้องมีการสร้างวัฒนธรรมกและค่านิยมใน
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การทำงานร่วมกันให้เกิดขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักในการบริหารจัดการบุคลากรเพื่อประสบความสำเร็จตาม
เป้าประสงค์ขององค์กรได้ดียิ่งขึ ้น รวมทั้งบรรยากาศในการทำงานในแต่ละพื้นที่ที ่ต้องมีความสัมพันธ์
ระหว่างหัวหน้าสาขาและลูกน้องให้เกิดและพร้อมที่จะสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนของ
พนักงานและองค์กร และเป็นปัจจัยส่งเสริมให้บริษัทก้าวเป็นบริษัทค้าปลีกชั้นนำของประเทศ  

การพัฒนาคนไม่ว่าองค์กรจะมีขนาดใหญ่โตมีพนักงานเป็นหลักร้อย หลักพัน หรือหลักหมื่น ควรให้
ความสำคัญที่ว่าผู้นำองค์กรเชื่อในเรื่องของคนต้องดูแลพนักงานภายในองค์การให้มีความสุขด้วย ซึ่งเป็น
เรื่องสำคัญมาก เพราะประสบการณ์ที่แต่ละคนพบเจอย่อมแตกต่างกัน แต่องค์กรส่วนใหญ่มองเรื่องการ
พัฒนาคนเป็นค่าใช้จ่าย ไม่ได้มองเป็นเรื่องการลงทุนระยะยาว การพัฒนาบุคลากรให้คนเก่งต้องมีการฟูม
ฟักก่อนและองค์การต้องเชื่อว่าคนนั้นเป็นทรัพย์สินที่จะสร้างมูลค่าเพ่ิมให้องค์กร 

ดังนั้น บริษัทควรจะมีการสร้างคน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรที่มีศักยภาพให้มีความ
ผูกพันกับองค์การให้เพียงพอต่อการขยายธุรกิจและเพ่ือรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง โดยที่บริษัทตระหนักอยู่
เสมอว่าพนักงานเป็นหัวใจสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทจึงต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนา
คนภายใต้การดำเนินผ่านกระบวนการที่องค์การตั้งไว้ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอันสูงสุดขององค์การ และเป็น
การสร้างขวัญและกำลังให้แก่พนักงานภายในองค์การทุกคนว่าพนักงานเป็นส่วนหนึ่งขององค์การและได้
ผลตอบแทนที่มีความคุ้มค่ากับภาระงานที่ได้ทำ อีกทั้งบริษัทจะต้องมีการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานให้เป็นบุคลากรที่ดี มีความสามารถ พร้อมทั้งสร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกันเป็นทีม และ
มุ่งเน้นการเรียนรู้และเข้าใจความต้องการที่แตกต่างของความหลากหลายของบุคลากรในแต่ละช่วงอายุ 
เพื่อให้พนักงานทุกระดับทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสามัคคี ตลอดจนรับฟังความ
คิดเห็นและคำแนะนำของพนักงานที่ถูกสำรวจความผูกพัน เพ่ือนำผลสำรวจมาปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการทำงาน กระบวนการบริหารจัดการผลตอบแทนในด้านต่าง ๆ ให้แก่พนักงานเอง เช่น ความ
ต้องการด้านสวัสดิการต่าง ๆ ควรจะจัดให้มีการเลือกรับสวัสดิการที่ต้องตามความต้องการของตนเองเอง 
หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สวัสดิการเลือกได้ เพื่อให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของพนักงานแต่ละคน 
รวมไปถึงการวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานในแต่ละระดับ เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความรัก 
จงรักภัคดี เกิดความผูกพันต่อองค์การในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นผล
สะท้อนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมายขององค์การและส่งมอบคุณค่าและบริการด้วย
ความสุขไปยังกลุ่มลูกค้าและบริการต่อไปได้อย่างเต็มที่ 
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การศึกษา ความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดพังงาต่อแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พุทธศักราช 2558 

A Study of Knowledge and Understanding of personnel in the Department of Disaster 
Prevention and Mitigation Provincial Office, Phang-Nga Province Toward the National 

Disaster Prevention and Mitigation Plan 2015 
 

สามารถ สมัครการ* 
บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสำรวจระดับ ความรู้ ความเข้าใจ ของบุคลากรสำนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา ที่มีผลต่อการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทา  สาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 2) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ ความเข้าใจ ในการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 

ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็น
บุคลากรของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา จำนวนทั้งสิ้น 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ 1. แบบสอบถามมีโครงสร้างสำหรับใช้สอบถามกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 ส่วนที่ 3 ความรู้ ความเข้าใจ ของบุคลากรสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
พังงา ต่อแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 2. แบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวผู้ให้สัมภาษณ์ ส่วนที่ 2 การศึกษา “ความรู้ ความเข้าใจ ของ
บุคลากรสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา ต่อแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2558” มีผลต่อการขับเคลื่อนแผนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
อย่างไร  

ผลการวิเคราะห์จาก ความรู้ ความเข้าใจ ของบุคลากรสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดพังงา ต่อแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลของ
ผู้ตอบแบสอบถาม พบว่า 1) บุคลากรสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา มีความรู้ ความ
เข้าใจ ในแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2558 อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 93.3 และผล
คะแนนจากการทำแบบทดสอบวัดความรู ้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 พบว่าได้ระดับคะแนนค่าเฉลี่ย 12-13 ความรู้ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 66.7 2) ปัจจัยที่มี
ผลต่อการมีความรู้ ความเข้าใจ ในการขับเคลื่อนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2558 ผลจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่าเคยได้รับการถ่ายทอดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนการ

 
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์  
118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: samartsmk@gmail.com 
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ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 93.3 ได้รับรู้และได้รับการ
ถ่ายทอดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 จาก
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 64.3 3) บุคลากรสำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
พ.ศ. 2558 ในด้านการฟ้ืนฟู คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งเป็นการดำเนินการภายหลังจากที่ภาวะฉุกเฉินจากสาธารณ
ภัยบรรเทาลง 4) ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อความรู้ความเข้าใจ ในการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 แบ่งได้ 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการรับรู้ พบว่า การรับรู้และความเข้าใจ
ในแผนฯ ระดับต่างๆ ยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสาระสำคัญของแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 2) ด้านความเข้าใจ บุคลากรบางส่วนไม่ค่อยให้ความสนใจ
เท่าที่ควรเนื่องจากไม่ใช่งานในหน้าที่โดยตรงที่ต้องปฏิบัติ 3) ด้านความร่วมมือ พบว่า หน่วยงานที่มีส่วน
เกี่ยวข้องยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าที่ควรเนื่องจาก ยังไม่เข้าใจในบทบาทของตนเอง  
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย คือ 1) ควรมีการสอดแทรกองค์ความรู้เกี่ยวกับแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ให้กับบุคลากร โดยบรรจุอยู่ในหลักสูตรการฝึกอบรมของกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 2) ควรจัดให้มีการศึกษาดูงานในพื้นที่ที ่ประสบภัยพิบัติ เพื่อให้เห็นถึงกลไกการ
ขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ที่ดี และเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
เสริมสร้างความรู้ และประสบการณ์ของบุคลากรในหน่วยงาน 3) สามารถนำผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน 
ในการพิจารณาบริหารจัดการสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในด้านการขับเคลื่อน
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 

คำสำคัญ : ความรู้, ความเข้าใจ, แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
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Abstract 
The purposes of the study were 1) To explore the level of knowledge and understanding 

of personnel in the Office of Disaster Prevention and Mitigation in Phang Nga Province That affects 
the driving prevention and mitigation plan National Disaster 2015. 2) To analyze factors affecting 
knowledge and understanding of driving the National Disaster Prevention and Mitigation Plan 2015. 
 In which the researcher used mixed methods research. The research samples were 
personnel of the Disaster Prevention and Mitigation Office in Phang-Nga Province total of 15 
persons, research instruments were consisting of 1. The questionnaire has a structure for 
questioning the sample consisting of 3 parts which are part 1, general information of the 
respondents, part 2 factors affecting the perception of the National Disaster Prevention and 
Mitigation Plan 2015, part 3 Knowledge and understanding of Phang-Nga Provincial Disaster 
Prevention and Mitigation Personnel Towards the national disaster prevention and mitigation plan 
2015. 2. The interview form consists of 2 parts: Part 1 Personal Information of the interviewer, Part 
2 Study, "Knowledge and Understanding of Personnel at the Phang-Nga Provincial Disaster 
Prevention and Mitigation Office On the National Disaster Prevention and Mitigation Plan 2015 
"which has an effect on the driving of the 2015 National Disaster Prevention and Mitigation Plan 
Phang-Nga towards the national disaster prevention and mitigation plan 2015. Found that 1) 
Phang-Nga Provincial Disaster Prevention and Mitigation Office personnel have knowledge and 
understanding in the disaster prevention and mitigation plan 2015. The results of the data analysis 
of the respondents found that they have a moderate level of knowledge and understanding in 
disaster prevention and mitigation plans in 2015 accounting for 93.3 percent and the results of 
the test of knowledge and understanding about the National Disaster Prevention and Mitigation 
Plan 2015, found that the average score level is 12-13, medium knowledge accounting for 66.7%. 
2) Factors affecting knowledge Understanding of the Disaster Prevention and Mitigation Plan 2015, 
results from data analysis from questionnaires Found that 14 people have been transferred the 
knowledge about driving the National Disaster Prevention and Mitigation Plan, accounting for 
93.3%, receiving knowledge and transferring information about driving the prevention and 
mitigation plan National Disaster 2015 B.E. from Department of Disaster Prevention and Mitigation, 
comprising 64.3%. 3) Personnel of Phang Nga Provincial Disaster Prevention and Mitigation Office 
still lack knowledge and understanding of the National Disaster Prevention and Mitigation Plan 
2015 for rehabilitation accounted for 100 percent, which was implemented after the emergency 
from the disaster subsided. 4. Problems and obstacles affecting knowledge and understanding in 
driving the 2015 National Disaster Prevention and Mitigation Plan, divided into 3 areas as follows: 
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1) Perception: It is found that perceptions and understanding of the various levels of the plan are 
not in the same direction. There is still a misunderstanding of the essence of the National Disaster 
Prevention and Mitigation Plan 2015, and personnel at some levels are still not widely 
disseminated. 2) Understanding some personnel do not pay much attention as they should, as it 
is not a direct job to perform. 3) Cooperation it is found that the agencies involved are not 
cooperating as they should due to still do not understand their role causing the agencies of the 
network to not cooperate 
 Suggestions from the research 1. There should be knowledge regarding the National 
Disaster Prevention and Mitigation Plan 2015 for personnel and included in the training program 
of the Department of Disaster Prevention and Mitigation. 2. There should be a study tour in the 
area affected by the disaster and the mechanism to drive the National Disaster Prevention and 
Mitigation Plan 2015 at good as a guide to practice enhance knowledge and experience of 
personnel in the department. 3. Research “A study of knowledge and understanding of personnel 
in the Disaster Prevention and Mitigation Office in Phang-Nga Province to the National Disaster 
Prevention and Mitigation Plan 2015” . The research results can be used as basic information in 
considering, managing, enhancing knowledge understanding for relevant personnel in driving the 
National Disaster Prevention and Mitigation Plan 2015. 

Keywords: Knowledge, Understanding, National Disaster Prevention and Mitigation Plan 2015 
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1. บทนำ 
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันทำให้เห็นแนวโน้มสถานการณ์สาธารณภัยจะมี

ความรุนแรงมากขึ้น และเป็นภัยร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและประเทศ นอกจากนี้ การ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์สาธารณภัยยังส่งผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตอีกด้วย 
และผลพวงที่เกิดขึ้นจากการจัดการสาธารณภัยประเทศหนึ่งยังมีผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้าน และ
ประเทศอื่น ๆ ดังนั้น เมื่อทบทวนผลการปฏิบัติด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระยะที่ผ่านมาได้
สะท้อนปัญหาและความท้าทายต่อการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างกระบวนการ และองค์ความรู ้ จึง
จำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบการป้องกัน การเตรียมความพร้อม และการสร้างภูมิคุ้มกันในการจัดการสา
ธารณภัยของประเทศให้เข้มแข็งภายใต้หลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” อันประกอบด้วย ความมีเหตุผล 
และความพอประมาณในการจัดการ  สาธารณภัย รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการรู้รั บปรับตัวกับ
ผลกระทบและความเปลี่ยนแปลง โดยอาศัยความรู้และคุณธรรมในการจัดการสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตได้อย่างยั่งยืน (คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ, 2558: 11-12)  
 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
พ.ศ. 2558 ตามที่คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เสนอเพื่อใช้เป็นแผนหลักในการ
บริหารจัดการสาธารณภัยของชาติ และมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ (กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย กระทรวงมหาดไทย, 2556) 
 ภายในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ได้นำกรอบแนวคิดและแนว
ทางการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบด้วยการมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การบูรณา
การการจัดการ ในภาวะฉุกเฉิน การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืนและการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย มาใช้เป็นแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558  
 การดำเนินการที่จะให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ และวัตถุประสงค์ของแผนการป้องกันและบรรเทา  สาธารณ
ภัยแห่งชาติ ต้องอาศัยการบูรณาการจากทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการ พลเรือน ทหาร ภาคเอกชน มูลนิธิ/
อาสาสมัคร และองค์การสาธารณกุศล ประกอบกับแนวทางกระบวนการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้วางแนวทางในการ
ขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 1) การเสริมสร้าง และพัฒนาความ
เข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเกี่ยวกับนโยบายการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย รวมถึงการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการขับเคลื่อนแผน ฯ ไปสู่การปฏิบัติ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น เช่น การจัดประชุม
สร้างความเข้าใจ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ 2) การบูรณาการประสานการปฏิบัติแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกับแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกัน รวมทั้ง จัดให้มีการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกัน
ทุกระดับ 3) การผลักดันให้มีงบประมาณเชิงบูรณาการด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของทุก
หน่วยงานโดยการจัดประชุมหารือกับหน่วยงานส่วนกลาง เช่น สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4) การกำหนดบทบาทหน่วยงานและภาคี
เครือข่ายทุกระดับในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามแนวทาง
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ดังกล่าวข้างต้นให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 จำเป็นจะต้องอาศัยการบูรณาการจากทุกภาคส่วน และกระบวนการขับเคลื่อนที่มี
ประสิทธิภาพ การเสริมสร้างและพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับสาระของแผนในทุกระดับ  การบูรณาการและ
ประสานการปฏิบัติกับแผนอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง การผลักดันให้มีงบประมาณเชิงบูรณาการที่สอดคล้องกับแผน
ฯ รวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณประจำปีของหน่วยงานต่างๆ ลงสู่ระดับพื้นที่ จึงเป็นเรื่องที่สาคัญอย่าง
ยิ่ง และเจ้าหน้าที่ในทุกระดับของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะต้องรู้และเข้าใจในบทบาทของ
ตนเอง และบทบาทของหน่วยงานและเครือข่ายเพื่อร่วมขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ 
(กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย, 2556)  

จากบทบาทและภารกิจข้างต้น แสดงให้เห็นว่า บุคลากรในทุกระดับของกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจะต้องมีความรู้และความเข้าใจต่อแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
เนื่องจากเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
พ.ศ. 2558 ให้ประสบผลสำเร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ ด้วยเหตุนี้ผู ้ศึกษาจึงมีความสนใจต่อ 
การศึกษา ความรู้ ความเข้าใจ ของบุคลากรสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจั งหวัดพังงาต่อ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
2. คำถามสำหรับการศึกษา 
 1) บุคลากรสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา มีความรู้ ความเข้าใจ  ในแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2558 ในระดับใด 
 2) ปัจจัยใดที่มีผลต่อการมีความรู้ ความเข้าใจ ในการขับเคลื่อนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เพื่อสำรวจระดับความรู้ ความเข้าใจ ของบุคลากรสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดพังงา ที่มีผลต่อการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 

2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ ความเข้าใจ ในการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
4. ทบทวนวรรณกรรม 
4.1 แนวความคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ  
 Ira Sharkansky (1970: 1 อ้างอิงใน สมบัติ ธำรงธัญวงศ์, 2562: 5) กล่าวไว้ว่า นโยบายสาธารณะ 
คือ กิจกรรมที่กระทําโดยรัฐบาล ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดของรัฐบาล อีกท่านคือ Thomas R. Dye 
(1995:1 อ้างอิงใน สมบัติ ธำรงธัญวงศ์, 2562: 6) ให้ความหมายไว้ว่า นโยบายสาธารณะ คือ สิ่งที่รัฐบาล
เลือกจะกระทํา หรือไม่กระทํา ในส่วนที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทําจะครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งหมดของ
รัฐบาล ทั้งกิจกรรมที่เป็นกิจวัตร และกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบางโอกาส ในขณะที่ สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ (2562: 
21) นิยามนโยบายสาธารณะว่า “ชุดของการปฏิบัติ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาสาธารณะ
หรือปัญหาของประชาชน และการพัฒนาประเทศ ซึ่งครอบคลุมทั้งกิจกรรมภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือ
ความอยู่ดีกินดีของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ” 

สรุปความได้ว่านโยบายสาธารณะ ต้องเป็นกิจกรรมที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำ และ
เป็นการใช้อำนาจของรัฐบาลในการจัดสรรกิจกรรมเพื่อตอบสนองค่านิยมของสังคม นอกจากนี้กิจกรรมที่



388 

 
 

รัฐบาลเลือกท่ีจะกระทำต่อเป็นชุดของการกระทำที่มีแบบแผนระบบและกระบวนการอย่างชัดเจน เป็นการ
กระทำท่ีมีการสานต่ออย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง 
4.2 แนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
 สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ (2562: 45-94) กล่าวว่า แผน (Plan) คือ รูปธรรมของนโยบายที่ประกอบด้วย
มาตรการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำให้การนำนโยบายไปปฏิบัติปรากฏเป็นจริง และแผน ก็คือ ผลผลิตของ
การวางแผน (Planning) เมื่อแผนถูกนำไปปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติจะต้องตรวจสอบว่ามาตรการและกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่กำหนดไว้ในแผนมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือก่อให้เกิดปัญหาหรืออุปสรรคใด ๆ บ้างในขณะนำไปปฏิบัติ 
และปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เหล่านั้นสามารถแก้ไขได้หรือไม่ และส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายเพียงใด การ
ประเมินการนำแผนไปปฏิบัติจะทำให้ทราบข้อมูลสำคัญเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงการวางแผนใหม่ให้มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น  
4.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ 
 Bloom (n.d. อ้างถึงใน อักษร สวัสดี 2542: 26-28) ได้ให้ความหมายของความรู้ ว่าหมายถึง เรื่อง
ที่เกี่ยวกับการระลึกถึงสิ่งเฉพาะ วิธีการ และกระบวนการต่าง ๆ รวมถึงแบบของโครงการ วัตถุประสงค์ใน
ด้านความรู้  
  สรุปได้ว่า “ความรู้” หมายถึง การรับรู้ ความจำ และความข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ง
ต่าง ๆ เป็นความสามารถในการระลึกได้ถึงเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์และทัศนคติ ประกอบขึ้น
จากความรู้ต่าง ๆ ที่เคยได้เรียนมา หรือมีประสบการณ์มาท้ังทางตรงและทางอ้อม 
 Bloom (1971 อ้างถึงใน วิลาวรรณ ข่วงทิพย์, 2553: 23) กล่าวว่า ความเข้าใจ เป็นลักษณะของ
การที่บุคคลเกิดความรู้และความสามารถสื่อความหมายให้คนอ่ืนทราบ โดยการแปลความ การอธิบายความ 
การตีความ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน 

ธิดารัตน์ ธนานันท์ (2546: 9-10 อ้างถึงใน วิลาวรรณ ข่วงทิพย์, 2553: 22-23) การวัดความรู้ 
หมายถึง การทดสอบระดับความสามารถของบุคคลจากความรู้ที่มีอยู่ โดยอาศัยเครื่องมือที่แตกต่างกัน
ออกไปขึ้นอยู่กับผู้ที่ต้องการวัดจะใช้เครื่องมืออะไรในการวัดความรู้ เช่น การทำข้อสอบ การพูดคุยซักถาม 
การโต้ตอบสนทนาระหว่างผู้ถามและผู้ถูกถาม หรือการให้ลงมือปฏิบัติ 

 
5. วิธีการศึกษา 
 การวิจัย “การศึกษา ความรู้ ความเข้าใจ ของบุคลากรสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดพังงา ต่อแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ .ศ. 2558” ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีวิจัยแบบ
ผสมผสาน (Mixed Methods Research) ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ และได้ทำการค้นคว้า
จากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่ง
ผู ้ศึกษาได้กำหนดวิธีการวิจัยที่เกี ่ยวกับการเลือกพื้นที่ศึกษา ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ระเบียบวิธีวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และการประมวลผลข้อมูล โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
      5.1.1 ประชากร ได้แก่ บุคลากรของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา 

จำนวนทั้งสิ้น 15 คน ซึ่งผู้ศึกษาได้ทำการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทำแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการสุ่ม
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แบบบังเอิญ โดยไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มตัวอย่าง 15 คน (ข้อมูลบุคลากร ณ. วันที่ 
21 มกราคม 2563) 

      5.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง ซึ่งประกอบไป
ด้วยกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 15 คน เป็นหัวหน้าสำนักงานฯ จำนวน 1 คน ข้าราชการ จำนวน 11 คน และ 
พนักงานราชการ จำนวน 3 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และให้ข้อมูลได้ลึกซ้ึงดีที่สุด 

5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
      5.2.1 แบบสอบถามมีโครงสร้างสำหรับใช้สอบถามกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ ระดับการศึกษา
สูงสุด สถานภาพ การรับราชการ อายุราชการ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน บทบาทหน้าที่ในการทำงานปัจจุบัน 
ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ส่วนที่ 3 
ความรู้ ความเข้าใจ ของบุคลากรสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา ต่อแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เป็นแบบวัดความรู้  

      5.2.2 แบบสัมภาษณ์ม ีโครงสร ้างสำหร ับใช ้ส ัมภาษณ์กล ุ ่มต ัวอย ่าง ประกอบด้วย                  
2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู ้ให้สัมภาษณ์ ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ระดับ ระดับ
การศึกษา สังกัด กลุ่ม/ฝ่าย หน้าที่รับผิดชอบปัจจุบัน ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง วันเดือนปีที่ให้
สัมภาษณ์ อายุราชการ ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เพื่อศึกษา “ความรู้ ความเข้าใจ ของบุคลากรสำนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา ต่อแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 
2558” มีผลต่อการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 อย่างไร 

5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
      5.3.1 ผู้ศึกษาได้ขอหนังสือจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ในการขออนุญาตถึงหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา เพื่อเก็บข้อมูลจาก
บุคลากรสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา ในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

      5.3.2 ผู้ศึกษาได้นำแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ได้ผ่านการพัฒนา และปรับปรุงแล้วไป
ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยผู้ศึกษาได้มีการชี้แจงรายละเอียดของแบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณ์ให้แก่กลุ่มตัวอย่างทราบ  

5.3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลาในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล คือ มกราคม- มิถุนายน 
พ.ศ. 2563 

5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
      5.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม เมื่อดำเนินการเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้

ศึกษาได้ดำนินการกับข้อมูลดังนี้ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ และ
หาร้อยละ 2) ทำการตรวจข้อสอบและตรวจเช็คคะแนนจากการทำแบบวัดความรู้ โดยมีคะแนนค่าเฉลี่ยแบ่ง
ระดับออกเป็น 5 ระดับ  

      5.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า
จากหนังสือ ตำรา และเอกสารการวิจัย บทความทางวิชาการ พร้อมทั้งข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและ
ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตครบแล้ว เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลนี้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ดีแล้ว จากนั้นจึงได้ทำการ
ตรวจสอบผลการบันทึกข้อมูล พร้อมทั้งมีการถอดเทปสัมภาษณ์ในแต่ละครั้งแล้วนำมาจำแนกข้อมูลเป็นชนิด 
และจัดหมวดหมู่ข้อมูลตามประเภทตามที่ผู้ศึกษาได้ตั้งประเด็นไว้และมีการตรวจสอบดูอีกครั้งว่า ข้อมูลที่ได้มา
มีความน่าเชื่อถือได้และมีความครบถ้วนเพียงพอหรือไม่ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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แต่หากพบว่าข้อมูลส่วนใดที่ยังไม่สมบูรณ์เพียงพอก็จะมีการสัมภาษณ์เพิ่มเติมในส่วนที่ขาดหายไปเพื่อให้
ข้อมูลมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น แล้วจึงนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์
เอกสารมาบันทึกความถี่ของข้อมูล แล้วจึงแจกแจงวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์
ตีความเพ่ือสรุปข้อเท็จจริงที่มีการค้นพบจากการประมวลผลข้อมูล โดยสรุปคำตอบจากแบบสัมภาษณ์ 
 
6. ผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
สรุปข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นบุคลากรสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดพังงา จำนวน 15 คน พบว่าเป็นเพศชายจำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 73.3 และเพศหญิง จำนวน 4 
คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 อยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 อยู่ในช่วงอายุ 41-50 ปี 
จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 และอยู่ในช่วงอายุ 51 ปีขึ ้นไป จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 มี
สถานภาพโสด จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 20 สมรส จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7 เป็นหม้าย จำนวน 
1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 อย่า/แยกทาง จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี 
จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 ระดับ
การศึกษาปริญญาโท จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7 เป็นข้าราชการ จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 80.0 
เป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 มีอายุราชการน้อยกว่า 5 ปี จำนวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40 อายุราชการ 5-10 ปี จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 และมีอายุราชการมากกว่า 10 ปี จำนวน 
6 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาท จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 - 30,000 บาท จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 
- 40,000  บาท จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาท ขึ้นไป จำนวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13.3 มีบทบาทหน้าที่ในการทำงานเป็นผู้บริหาร จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 และมี
บทบาทหน้าที่ในการทำงานเป็นผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 93.3 

ส่วนที่ 2 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558  
ข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  พ.ศ. 2558  

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเคยได้รับการถ่ายทอดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0 ได้รับรู ้และได้รับการ
ถ่ายทอดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  พ.ศ. 2558 
จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 จากผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
ไม่เกิน 2 ลำดับชั้น จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 จากการฝึกอบรมสัมมนา จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อย
ละ 20.0 จากเพื่อนร่วมงาน จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 ได้รับรู้และได้รับการถ่ายทอดข้อมูลความรู้
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  พ.ศ. 2558 มากที่สุด จากกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 จากผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานไม่เกิน 2 
ลำดับชั้น จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 20 จากการฝึกอบรม สัมมนา จำนวน 4 คน คดิเป็นร้อยละ 26.7  มี
ความรู้ ความเข้าใจ ต่อแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ในระดับปานกลาง
จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 93.3 และอยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 

ส่วนที่ 3  ความรู้ ความเข้าใจ ของบุคลากรสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
พังงา ที่มีต่อการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
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จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างบุคลากรสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา 
ที่มีความรู้ ความเข้าใจ ต่อการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ .ศ. 2558 
จำแนกตามระดับคะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 พบว่าผู้ทำแบบทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ได้ระดับคะแนนค่าเฉลี่ย  12-13 ความรู้ปานกลาง 
จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7 ได้ระดับคะแนนค่าเฉลี่ย  14-15 ความรู้มาก จำนวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.7 และได้ระดับคะแนนค่าเฉลี่ย  16-20 ความรู้มากที่สุด จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 
 ผลจากการตอบแบบทดสอบ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 พบว่า ด้านหลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ส่วนใหญ่ตอบข้อคำถามที่ 4 
ไม่ได้ จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 80 ด้านการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยตอบข้อคำถามที่ 10 ไม่ได้ 
จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 46.6 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน ตอบคำถามที่ 12 ไม่ได้จำนวน 14 คน คิด
เป็นร้อยละ 93.3 และด้านการฟื้นฟู ตอบข้อสอบที่ 18ไม่ได้จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์เรื่อง การศึกษา ความรู้ ความเข้าใจ ของบุคลากรสำนักงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา ต่อแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  พ.ศ. 
2558 มีผลต่อการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 อย่างไร ซึ่งข้อมูล
ดังกล่าวผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้น จากผู้ให้ข้อมูลหลักคนสำคัญ ซึ่ง มี
บทบาทต่อการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 จำนวนทั้งสิ้น 15 
คน และนำข้อมูลมาวิเคราะห์แบบจำแนกชนิดข้อมูลวิเคราะห์ เนื้อหา เป็นข้อมูลที ่ได้จากการสังเกต 
สัมภาษณ์และจดบันทึกไว้ มาอธิบายเชิงบรรยายหรือพรรณนาความลักษณะของการตีความเชื่ อมโยงกับ
ความหมายของข้อมูลกับความรู้ทางแนวคิด ทางทฤษฎีของผู้ศึกษาโดยดำเนินการวิเคราะห์ตามลำดับดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์เป็นบุคลากรของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา ที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558จำนวน 
15 คน ดังนี้ (ข้อมูลบุคลากร ณ.วันที่ 21 มกราคม 2563) 
 ส่วนที่ 2 คำถามสำหรับสัมภาษณ์ การศึกษา ความรู้ ความเข้าใจ ของบุคลากรสำนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา ต่อแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 โดย
มีประเด็นเนื้อหาที่จะนำเสนอในลักษณะพรรณนา 6 ประเด็น  

คำถามที ่ 1 ท่านคิดว่าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 มี
ความสำคัญ และจำเป็นต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่หรือไม่ เพราะเหตุใด 

จากการสัมภาษณ์พบว่า บุคลากรของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา โดย
ส่วนใหญ่เล็งเห็นถึงความสำคัญ และความจำเป็นของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 
2558 ต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่ เพราะเป็นกรอบแนวทาง ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ทุกหน่วยงาน และทุกภาค
ส่วน ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับประเทศ ใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างบูรณาการเป็นระบบ และมีทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ แผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดทำแผนระดับต่าง ๆ เช่น 
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้
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มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงเป็นกรอบแนวทางสำคัญที่ช่วยส่งเสริมขีดความสามารถในการจัดการ
ความเสี ่ยงจากสาธารณภัยในพื ้นที ่ ซ ึ ่งประกอบด้วย การลดความเสี ่ยงจากสาธารณภัย  (Disaster Risk 
Reduction) การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) และการฟื ้นฟู ให้ด ีกว ่าและ
ปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer) และเกิดความเสียหายน้อยที่สุดเมื่อเกิดสาธารณภัย 

คำถามที่ 2 องค์การของท่านมีการสื่อสาร หรือถ่ายทอด แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 อย่างเป็นรูปธรรม ให้บุคลากรของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดพังงา ได้มคีวามรู้ ความเข้าใจ ด้วยวิธีการใดบ้าง 

จากการสัมภาษณ์พบว่า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา มีการสื่อสาร หรือ
การถ่ายทอดแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ให้กับบุคลากรของสำนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา ได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยวิธีการจัดประชุมประจำเดือน เนื่อง
ด้วยหัวหน้าสำนักงานฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการนำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 มาใช้ในการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ จึงได้กำหนดให้จัดการประชุมเพ่ือ
ทบทวนแผนฯ เป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ เกี่ยวกับการนำแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ไปใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อ
เจออุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้กับบุคลากรในสำนักงานฯ ได้รับรู้ รับทราบ และนำไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงาน และได้เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรใน
สำนักงานฯ ได้มีทักษะความชำนาญ สามารถออกไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมั่นใจ และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา ได้มีการรวบรวมความรู้เกี่ยวกับ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ในรูปแบบของหนังสือ เอกสาร แผ่นพับ ฯลฯ 
ให้กับบุคลากรสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง 
 คำถามที่ 3 องค์การของท่านได้ทำการวางแผนถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ให้บุคลากรของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดพังงา ได้รับรู้ เข้าใจ และนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที ่ได้
อย่างไร 
 จากการสัมภาษณ์พบว่า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา มีการวางแผนการ
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ให้กับบุคลากรของ
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา ได้รับรู้ เข้าใจ และนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
เมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ 1. ด้วยการจัดประชุม เพื่อทบทวน และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เป็นประจำสม่ำเสมอทุกเดือน แนวทางการปฏิบัติงานตามแผน
ฯ และตามสายการบังคับบัญชา ที่ถูกต้อง ถูกระเบียบ 2. สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้บุคลากรในสำนักงาน
ฯ ได้ไปเข้าร่วมประชุม/สัมมนา และฝึกอบรม ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 อันเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากร ได้มีความรู้ ความเข้าใจใน
แผนฯ มากยิ่งขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้ มาทำการถ่ายทอดให้กับบุคลากรในสำนักงานฯ ต่อไป 

คำถามที่ 4 วิธีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
พ.ศ. 2558 ให้บุคลากรของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา ทราบนั้น ประสบ
ผลสำเร็จ และสร้างผลสัมฤทธิ์ให้กับงานได้มากน้อยเพียงใด และเป็นที่พอใจของท่านหรือไม่ 
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จากการสัมภาษณ์พบว่า บุคลากรของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา โดย
ส่วนใหญ่มองว่า วิธีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา ประสบผลสำเร็จมาก และสร้างผลสัมฤทธิ์ให้กับ
งานได้เป็นอย่างดี เป็นที่น่าพอใจ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะผู้บังคับบัญชาให้ความสนใจ ใส่ใจ ต่อการปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที่ มีนโยบายที่ชัดเจน ทำให้บุคลากรมีความเชื่อมั่นในการออกไปปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่ได้มากขึ้น 

คำถามที่ 5 อะไรเป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ให้บุคลากรของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
พังงา และท่านมีวิธีการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นนั้นอย่างไร 

จากการสัมภาษณ์พบว่า การถ่ายทอดความรู้เกี ่ยวกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 ให้กับบุคลากรของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา ไม่มีปัญหา 
หรืออุปสรรค เพราะผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าสำนักงานฯ ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ และมีการถ่ายทอด
ความรู้ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา อยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ  

คำถามที่ 6 แนวทางใดบ้างที่เป็นไปได้ ที่จะช่วยขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน 

จากการสัมภาษณ์พบว่า ในทัศนะโดยส่วนใหญ่ของบุคลากรสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดพังงา มีความคิดเห็นว่า แนวทางที่เป็นไปได้ ที่จะช่วยขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 ให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้มากยิ่งข้ึน คือ  

1. ควรพัฒนา และเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ ให้กับบุคลากรทุกระดับที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เกี่ยวกับสาระสำคัญของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ให้
มากขึ้น ด้วยการจัดประชุมสร้างความเข้าใจ และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เป็นตน้ 

2. ควรบูรณาการประสานการปฏิบัติแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 
กับแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งจัดให้มีการฝึกการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ร่วมกันในทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ 

3. ควรมีการติดตามและประเมินผลในการนําแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
พ.ศ. 2558 ไปสู่การปฏิบัติในทุกระดับ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแนวทางในการปรับปรุงหรือ
ทบทวนแผนฯ ให้มีบริบทที่สอดคล้องในแต่ละพ้ืนที่ ต่อไป 

 
7. สรุปผลการวิจัย 
 ผู้ศึกษาได้ทำการสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย เพ่ือสำรวจระดับความรู้ ความเข้าใจ 
ของบุคลากรสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา ที่มีผลต่อการขับเคลื่อนแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ ความเข้าใจ ในการ
ขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ข้อมูลที่ได้จากผู้ตอบแบบสอบถาม 
และจากการสัมภาษณ์หัวหน้าสำนักงานฯ ข้าราชการ และพนักงานราชการ จำนวนทั้งสิ้น 15 คน สามารถ
สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า บุคลากรสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา จำนวน 
15 คน ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายจำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 73.3 และเพศหญิงจำนวน 4 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 26.7 อยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 อยู่ในช่วงอายุ 41-50 ปี 
จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 และอยู่ในช่วงอายุ 51 ปีขึ้นไป จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 มี
สถานภาพโสด จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 20 สมรส จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7 เป็นหม้าย 
จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 อย่า/แยกทาง จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 มีระดับการศึกษาต่ำกว่า
ปริญญาตรี จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.3 ระดับการศึกษาปริญญาโท จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7 เป็นข้าราชการ จำนวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 80.0 เป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 มีอายุราชการน้อยกว่า 5 ปี จำนวน 
6 คน คิดเป็นร้อยละ 40 อายุราชการ 5-10 ปี จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 และมีอายุราชการ
มากกว่า 10 ปี จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาท จำนวน 9 
คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 - 30,000 บาท จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 - 40,000  บาท จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
40,001 บาท ขึ้นไป จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 มีบทบาทหน้าที่ในการทำงานเป็นผู้บริหาร จำนวน 
1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 และมีบทบาทหน้าที่ในการทำงานเป็นผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
93.3 

ปัจจัยด้านการรับรู้ พบว่า บุคลากรสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา เคย
ได้รับการถ่ายทอดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
พ.ศ. 2558 จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0 ได้รับรู้และได้รับการถ่ายทอดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการ
ขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  พ.ศ. 2558 จากกรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 จากผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานไม่เกิน 2 ลำดับชั้น จำนวน 2 
คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 จากการฝึกอบรมสัมมนา จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 จากเพื่อนร่วมงาน 
จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 ได้รับรู้และได้รับการถ่ายทอดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 มากที่สุด จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 จากผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานไม่เกิน 2 ลำดับชั้น จำนวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20 จากการฝึกอบรม สัมมนา จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7  มีความรู้ ความเข้าใจ ต่อแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ในระดับปานกลางจำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 93.3 
อยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 

ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
พ.ศ. 2558 

ผลจากการตรวจแบบทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ได้ระดับคะแนนค่าเฉลี่ย  12-13 ความรู้ปานกลาง จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
66.7 ได้ระดับคะแนนค่าเฉลี่ย  14-15 ความรู้มาก จำนวน 4 คน คดิเป็นร้อยละ 26.7 และได้ระดับคะแนน
ค่าเฉลี่ย  16-20 ความรู้มากที่สุด จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 และยังขาดความรู้ ความเข้าใจ แผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ใน ด้านการฟื้นฟู คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งเป็นการ
ดำเนินการภายหลังจากที่ภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัยบรรเทาลงหรือได้ผ่านพ้นไปแล้ว เพื่อปรับสภาพ
ระบบสาธารณูปโภค การดำรงชีวิต และสภาวะวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ 

ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อความรู้ความเข้าใจ ในการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
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 พบว่า ปัญหา/อุปสรรคที่มีผลต่อความรู้ความเข้าใจ ในการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 แบ่งได้ 3 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านการรับรู้ พบว่า การรับรู้และความเข้าใจในแผนฯ ระดับต่างๆ ยังไม่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสาระสำคัญของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
พ.ศ. 2558  

2. ด้านความเข้าใจ บุคลากรบางส่วนไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าที่ควรเนื่องจากไม่ใช่งานในหน้าที่
โดยตรงที่ต้องปฏิบัติ 

3. ด้านความร่วมมือ พบว่า หน่วยงานที่มีส่วนเกี ่ยวข้องยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าที่ควร
เนื่องจาก ยังไม่เข้าใจในบทบาทของตนเองอย่างแท้จริง 
  
8. อภิปรายผล 

การศึกษา ความรู้ ความเข้าใจ ของบุคลากรสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา 
ต่อแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 พบว่าควรต้องปรับปรุงในเรื่องความรู้ 
ความเข้าใจ ต่อแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ให้เพียงพอต่อการขับเคลื่อน
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ด้วยการเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ในแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ให้มากขึ้น ดังนั้น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดพังงา ควรมีการจัดระบบการจัดการความรู้ ความเข้าใจ ต่อแผนป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ภายในหน่วยงานให้มากขึ้น เพ่ือช่วยให้เกิดองค์ความรู้ต่อการขับเคลื่อน การ
กำหนดกลไก กระบวนการ และการติดตาม จัดทำข้อมูลการประเมินแผนที่ได้ลงมือปฏิบัติ อย่างเ ป็น
ทางการ และสามารถรวบรวมข้อมูลในพื้นท่ีได้อย่างแท้จริง 
 ความคิดเห็นของผู้ศึกษาประเด็นนี้ สอดคล้องกับการศึกษาของทิพย์สุดา ภูมิพาณิชย์ (2561) ได้
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรู้ ความเข้าใจ ของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร นบ.ปภ. รุ่นที่ 14 ต่อการขับเคลื่อน
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 พบว่า ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อความรู้ 
ความเข้าใจ ในการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 โดยแบ่งออกได้
เป็น 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านนโยบาย พบว่า ผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบาย ที่เป็นระดับบริหารยังไม่เห็นถึง
ความสำคัญ ผู้เกี่ยวข้องไม่เห็นถึงความสำคัญในการจัดทำแผน เพราะเห็นว่าแผนฯไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้
จริงการถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติจากส่วนกลางไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ชัดเจน 2) ด้านการ
รับรู้ พบว่า การรับรู้และความเข้าใจในแผนฯ ในระดับต่าง ๆ ยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ภาคส่วนจังหวัด ภาคส่วนอำเภอ และภาคส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนใน
สาระสำคัญของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เป็นผลทำให้บุคลากรในบาง
ระดับยังได้รับการถ่ายทอดความรู้ไม่ทั่วถึง 3) ด้านความเข้าใจ บุคคลากรไม่ค่อยให้ความสนใจและยอมรับ
การถ่ายทอดความรู้ 4) ด้านความร่วมมือ พบว่า หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร
เนื่องจาก ยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเอง  
9. ข้อเสนอแนะ 
9.1 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 “การศึกษา ความรู้ ความเข้าใจ ของบุคลากรสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
พังงา ต่อแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558” 1) ควรมีการสอดแทรกองค์ความรู้
เกี ่ยวกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ให้กับบุคลากร โดยบรรจุอยู่ใน
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หลักสูตรการฝึกอบรมของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2) ควรจัดให้มีการศึกษาดูงานในพื้นที่ที่
ประสบภัยพิบัติ เพื่อให้เห็นถึงกลไกการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  พ.ศ. 
2558 ที่ดี และเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เสริมสร้างความรู้ และประสบการณ์ของบุคลากรในหน่วยงาน 
3) การวิจัย “การศึกษา ความรู้ ความเข้าใจ ของบุคลากรสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
พังงา ต่อแผนการป้องกันและบรรเทา   สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558” สามารถนำผลการวิจัยไปใช้เป็น
ข้อมลูพื้นฐาน ในการพิจารณาบริหารจัดการสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในด้าน
การขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558  
9.2 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
 เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเฉพาะบุคลากรสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา
เท่านั้น การวิจัยครั้งต่อไปควรทำการศึกษาในบุคลากรภาครัฐกลุ่มอื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานรวมด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เพื่อใช้ศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างของบุคลากรในองค์การ
ได้ชัดเจนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
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ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP) ในการ
จัดบริการขนส่งสาธารณะ : กรณีศึกษา ขอนแก่นซิตี้บัส 

The Public Private Partnership in Organized of Public Transport: A Case Study of Khon 
Kaen City Bus 

พิทยุตม์ วิเศษศิริ* 
บทคัดย่อ 

การศึกษาเกี่ยวกับความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน  (Public Private Partnership: PPP) ใน
การจัดบริการขนส่งสาธารณะ : กรณีศึกษา ขอนแก่นซิตี้บัส มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความร่วมมือ
ของภาครัฐ และเอกชน ในการจัดบริการขอนแก่นซิตี้บัส 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสำเร็จของ
ความร่วมมือภาครัฐ และเอกชน ในการจัดบริการขอนแก่นซิตี้บัส 3) เพ่ือสรุป และเสนอแนะเกี่ยวกับความ
ร่วมมือของภาครัฐ และเอกชน ในการจัดบริการขอนแก่นซิตี้บัส โดยการศึกษาเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ   
โดยศึกษาจากการสัมภาษณ์เช ิงล ึก ( In-depth Interview) และการรวบรวมข้อมูลระดับทุต ิยภ ูมิ 
(Secondary Data) จากเอกสารงานวิจัย เอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และฐานข้อมูลออนไลน์ที ่มี
ความน่าเชื่อถือ 
 ผลการศึกษาความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP) ในการ
จัดบริการ ขอนแก่นซิตี้บัสพบว่า บริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองได้เข้ามามีบทบาทในการขับแคลื่อนแนวคิด 
ระดมทรัพยากรภายในท้องถิ่น รวมถึงเป็นตัวประสานที่สำคัญกับหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่ ด้านสำนักงาน
ขนส่งจังหวัดขอนแก่น มีบทบาท และอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ด้าน
เทศบาลนครขอนแก่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแผนพัฒนาระบบขนส่งมวลชน และได้เปิดโอกาสให้
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคิด และเสนอแนะผ่านเวทีสาธารณะ ซึ่งเป็นการมีส่วน ร่วมในการ
ส่งเสริมแนวความคิดให้กับภาคประชาชนรับรู้ถึงการบริการรถขอนแก่นซิตี้บัส  ส่วนบริษัท ขอนแก่นซิตี้บัส 
จำกัด ทำหน้าที่ในการบริหารงานเกี่ยวกับการจัดบริการขอนแก่นซิตี้บัส และบริษัทจัมป์อัพมีบทบาทในการ
พัฒนาระบบการบริการขอนแก่นซิตี้บัสให้มีความทันสมัย และสะดวกสบายแก่ผู้ที่มาใช้บริการ โดยทาง
บริษัทได้พัฒนาระบบแอพลิเคชั่น ชื่อว่า “KK TRANSIT”  
 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสำเร็จของความร่วมมือดังกล่าว คือ บทบาทของบริษัทขอนแก่นพัฒนา
เมืองที่เป็นผู้ขับเคลื่อนหลักในการประสานสร้างเครือข่ายประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนใน
การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น และเป็นกลุ่มเครือข่ายขนาดใหญ่ที่มีทุนในการดำเนินการเพื่อพัฒนาจังหวัด
ขอนแก่น กอปรทุนทางสังคมในภาคีเครือข่ายที่มีเป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นร่วมกันซึ่งยึดโยง 
และเกิดผูกพันภายในกลุ่มสร้างความไว้วางใจ และความรู้สึกเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันซึ่งโครงการขอนแก่นซิตี้
บัสเป็นหนึ่งในโครงการของขอนแก่นพัฒนาเมือง โดยได้อาศัยทุนของบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองในการ
ดำเนินการ และประสานงานไปยังหน่วยสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายในการ
อนุญาต กำกับ และดูแลการเดินรถ ส่วนเทศบาลนครขอนแก่นได้ช่วยส่งเสริมแนวคิดให้กับภาคประชาชน
ผ่านเวทีสาธารณะร่วมกับภาคีเครือข่าย ซึ่งการทำงานของภาคส่วนต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความสำเร็จของการเกิดความร่วมมือในการจัดบริการรถขอนแก่นซิตี้บัส 
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 ข้อเสนอแนะสำหรับแนวทางในการสร้างความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน (Public Private 
Partnership: PPP) ในการจัดบริการขนส่งสาธารณะ : กรณีศึกษา ภาครัฐควรเข้ามามีส่วนร่วนในส่วนของ
งบประมาณเนื่องจากเป็นหน่วยงานสาธารณะ ซึ่งภาคเอกชนอาจมีความเสี่ยงต่อการใช้งบประมาณส่วนตัว
ในการดำเนินการหากหากงบในการดำเนินงานมีปัญหาอาจปิดให้บริกา รซึ ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์สาธารณะได้ ภาครัฐในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้กลไกในท้องถิ่นสภาเมืองเข้า
มามีส่วนช่วยผลักดันในการสร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยน และเรียนรู้ระหว่างภาคประชาชน และภาคี
เครือข่ายเพ่ิมข้ึนอีกพ้ืนที่หนึ่ง  
 
คำสำคัญ : ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน, เมืองอัจฉริยะ, ทุนทางสังคม 
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1. บทนำ 
ขอนแก่นเป็นเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม อย่างรวดเร็วทำให้เมืองขอนแก่น

น ั ้นม ีความเปล ี ่ยนแปลงอย ่างมากในช ่วงทศวรรษท ี ่ผ ่ าน  อ ีกท ั ้ ง เป ็นเม ืองหล ักของทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในปลายปี พ.ศ. 2557 นักธุรกิจในจังหวัดขอนแก่น ได้รวมกลุ่มกันเพื่อจัดตั้ง บริษัท 
ขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด (Khon Kaen Think Thank – KKTT) โดยมีจุดประสงค์เพื ่อพัฒนาเมือง
ขอนแก่นให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ โดยระดมทุนร่วมกันจำนวน 200  ล้านบาท ก่อตั้งกองทุนพัฒนาเมือง 
บริหารเงินกองทุนโดย บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด การรวมตัวของเอกชนดังกล่าวมาจากปัญหาจาก
การกระจายงบประมาณในประเทศ ซึ่งเป็นการพัฒนาแบบรวมศูนย์งบประมาณไม่ถูกกระจายอย่างแท้จริง 
ทำให้งบประมาณที่จะนำมาพัฒนาความเจริญในต่างจังหวัดในแง่ของการพัฒนามีโอกาสที่จะได้งบประมาณ
น้อยมาก หากต้องรองบประมาณจากภาครัฐเพียงอย่างเดียวอาจก่อให้เกิดความล่าช้า ในขณะที่จังหวัด
ขอนแก่นมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งการรอการพัฒนาในรูปแบบดังกล่าวจะเป็นอุปสรรคในการ
เจริญเติบโตแบบยั่งยืนของตัวจังหวัดเอง ทำให้กลุ่มเอกชนจำเป็นต้องหางบประมาณจากด้านอ่ืนเพ่ือพัฒนา
จังหวัดขอนแก่น บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด ได้มีแนวคิดในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
โดยเฉพาะระบบขนส่งมวลชนสาธารณะที่เอื้อต่อการพัฒนาเมืองในระยะยาวจึงได้ลงทุนจัดทำบริการรถ
โดยสารสาธารณะรูปแบบใหม่ “ขอนแก่นซิตี้บัส” ด้วยงบประมาณ 33 ล้านบาท เพื่ออำนวยความสะดวก
การเดินทางให้กับประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ในตัวเมือง และข้างในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ขอนแก่นซิตี้บัสเป็นหนึ่งในโครงการของการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดขอนแก่น ที่เกิด
จากความร่วมมือของหลายภาคส่วน โดยขอนแก่นซิตี้บัสเป็นรถปรับอากาศ ใช้พลังงาน NGV  ให้บริการใน
เมืองขอนแก่นตลอด 24 ชั่วโมง ระยะทางรวมการให้บริการ 17 กิโลเมตร สำหรับค่าโดยสารประชาชน
ทั่วไป 15 บาทตลอดสาย เด็ก นักเรียน 10 บาท เวลาเดินรถ 06.00-20.00 น. กลางวันออกรถทุก 15 นาที 
กลางคืนออกรถทุก 45 นาที และ 07.30-22.30 น. สายไปท่าอากาศยานขอนแก่น โดยมีทั้งหมด 10 คัน 
โดยชำระค่าโดยสารได้ 2 ช่องทาง คือ การชำระด้วยบัตรเติมเงินอัตโนมัติ หรือบัตรขอนแก่นซิตี้ การ์ด  และ
ตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ ซึ่งตั้งอยู่บนรถโดยรองรับเฉพาะเหรียญ 1, 5, 10 บาท รวมถึงบริกา Free-Wifi บน
รถขอนแก่นซิตี ้บัส  นอกจากนี้ยังมีกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ที ่มาใช้
บริการ ขอนแก่นซิตี้บัสยังมีความทันสมัยอำนวยความสะดวก  โดยมีแอพพลิเคชั่น KKTransit  ที่แสดง
ตำแหน่งของรถบัสทุกคันแบบ Real Time รวมทั้งแสดงหมายเลขทะเบียนของรถ พนักงานขับรถ ความเร็ว 
เส้นทางที ่ให้บริการ โดยผู ้ใช้บริการสามารถค้นหาจุดจอดรถหรือป้ายรถเมล์ แล้วยังเช็คได้ว่าเวลา
โดยประมาณจะเดินทางแต่ละสถานีใช้เวลาเท่าใด เพื่อวางแผนการเดินทางและเพิ่มความสะดวกสบายแก่
ผู้ใช้บริการ 

ขอนแก่นซิตี้บัสเป็นการลงทุนระหว่างบริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด (Khon Kaen 
Think Tank : KKTT) ซึ่งเป็นเหล่านักธุรกิจในจังหวัด เป็นผู้พลักดันโครงการระบบรถไฟฟ้ารางเบาขอนแก่น 
และบริษัทขอนแก่นซิตี้บัส ให้บริการรถเมล์ปรับอากาศในเขตเมืองของจังหวัดขอนแก่น เพื่อรองรับการ
เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และเป็นระบบขนส่งเสริม (Feeder) หลังจากรถไฟฟ้าแล้วเสร็จ บริษัท 
ขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด ถือเป็นตัวขับเคลื่อนหลักที่สำคัญในการพัฒนาขอนแก่นซิตี้บัสและระบบขนส่ง
มวลชนทางราง (Light Rail Transit system – LRT) โดยได้รับเงินสนับสนุนในการทำการศึกษาระบบราง
ที่เหมาะสมโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ส่งผลให้เกิดเป็ นแผนแม่บทการ
พัฒนาระบบขนส่งมวลชนของจังหวัดขอนแก่นขึ ้นมา จำนวน 5  สาย ผ่านพื้นที ่ 5 เขตเทศบาล โดย
นายกรัฐมนตรีได้ลงนามอนุมัติให้จัดทำสายท่าพระ-สำราญ เป็นเส้นทางแรกเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 
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ต่อมาเดือนมีนาคม 2560 กระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้ 5 เทศบาลในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ เทศบาลตำบล
สำราญ เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลตำบลเมืองเก่า และเทศบาลตำบลท่าพระ จด
ทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด (KKTS) เพ่ือบริการจัดการ และจัดเก็บรายได้ระบบ
ขนส่งมวลชนสาธารณะ  

2. วัตถุประสงค์ 
    (1) เพ่ือศึกษาความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ในการจัดบริการขอนแก่นซิตี้บัส 
    (2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสำเร็จของความร่วมมือภาครัฐและเอกชน ในการจัดบริการ
ขอนแก่นซิตี้บัส 
    (3) เพ่ือสรุปและเสนอแนะเกี่ยวกับความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในการจัดบริการขอนแก่นซิตี้บัส 

3. กรอบแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา 
 จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือของภาครัฐ และเอกชน  (Public 
Private Partnership: PPP) ในการจัดบริการขนส่งสาธารณะ : กรณีศึกษา ขอนแก่นซิตี ้บ ัส พบว่า
การศึกษาเกี่ยวกับความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนต้องใช้การวิเคราะห์ทั้งในระดับทุนทางสังคมของผู้ที่
เข้ามามีส่วนร่วม และรูปแบบของความร่วมมือ เพื่อศึกษาความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในการ
จัดบริการขอนแก่นซิตี้บัส และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสำเร็จของความร่วมมือภาครัฐ และเอกชน ในการ
จัดบริการขอนแก่นซิตี้บัส 

ผู้วิจัยได้นำแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้เป็นกรอบในการศึกษาความร่วมมือของภาครัฐ และ
เอกชน (Public Private Partnership: PPP) ในการจัดบริการขนส่งสาธารณะ : กรณีศึกษา ขอนแก่นซิตี้
บัส โดยเป็นกรอบการศึกษา ดังนี้ 
What? : มีความร่วมมือของภาครัฐ และเอกชนอะไรบ้างต่อการจัดบริการขอนแก่นซิตี้บัส 

การวิเคราะห์ความร่วมมือของภาครัฐ และเอกชนในการบริการขอนแก่นซิตี ้บัส ใช้ทฤษฎีการ
บริการสาธารณะ (New Public Service Theory) ของ Denhardt and Denhardt ซึ่งมีฐานคิดเกี่ยวกับ
การบริการชองทางภาครัฐต้องมองประชาชนในฐานะของผู้ใช้บริการไม่ใช่ผู้รับบริการต้องเปิดโอกาสให้เข้า
มามีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ  เพ่ือสร้างความโปร่งใส และความเป็นธรรมให้กับการบริหารงานภาครัฐ 
และอาศัยทฤษฎีการปกครองภาครัฐแนวใหม่ (New Public Governance Theory) ของ Stephen P. 
Osborne เข้ามาช่วยในการมองถึงผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาขอนแก่นซิตี้บัสที่จะต้องเปิดโอกาสให้
ทั้งภาคประชาชน และเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาซึ่งดำเนินงานในลักษณะของเครือข่ายที่จะเพ่ิม
ศักยภาพในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการขอนแก่นซิตี้บัส 
ซึ่งจากทั้งสองทฤษฎีดังกล่าวนำไปสู่แนวคิดของ Smart City ซึ่งเป็นแนวคิดในการพัฒนาเมืองในรัฐสมัย
ใหม่ ที่ให้ภาคเอกชน และประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา ซึ่ง
การบริการขอนแก่นซิตี้บัสนั้นเป็นไปตามแผนของ Smart Mobility ของจังหวัดขอนแก่นเพื่อเพิ่มความ
สะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการ  

 
Who? : ใครบ้างที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการขอนแก่นซิตี้บัส? 
 การวิเคราะห์ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการขอนแก่นซิตี้บัส ต้องอาศัยทฤษฎีทุนทางสังคม 
(Social Capital Theory) ของ Michael Woolcock ซึ่งได้แบ่งระดับทุนทางสังคมไว้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
ทุนทางสังคมแบบที่มีพันธะ (Bonding) ทุนทางสังคมแบบเชื่อมต่อ (Bridging) ทุนทางสังคมแบบยึดโยง 
(Linking)  เพื่อทำการวิเคราะห์ระดับทุนทางสังคมของผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อทำการศึกษาว่าระดับทุน
ทางสังคมของผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมนั้นมีผลต่อการจัดบริการขอนแก่นซิตี้บัสอย่างไร  
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Why? : เพราะเหตุใดจึงเกิดความร่วมมือของภาครัฐ และเอกชนในการจัดบริการขอนแก่นซิตี้บัส 
 การวิเคราะห์ถึงสาเหตุความร่วมมือของภาครัฐ และเอกชนในการจัดบริการขอนแก่นซิตี้บัส อาศัย
แนวคิดจาก Smart City เป็นแนวคิดเก่ียวกับพัฒนาเมืองให้มีความทันสมัย และตอบโจทย์กับการดำรงชีวิต
ของพลเมืองสมัยใหม่ ซึ่งจังหวัดขอนแก่นมีวิสัยทัศน์ของการพัฒนาภายใต้ชื่อ  “Khon Kaen Smart City 
2029” และขอนแก่นซิตี้บัสเองยังเป็นหนึ่งในแผนของ Smart Mobility ของจังหวัดขอนแก่นรับส่งคนจาก
ภายในตัวเมือง ซึ่งเป้าหมายการให้บริการขอนแก่นซิตี้บัส คือ การเตรียมเป็น Feeder ให้กับรถไฟฟ้าราง
เบา (Light Rail Transit) ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต และสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นหันมาใช้
บริการรถสาธารณะมากขึ้น 
 
How? : ความร่วมมือของภาครัฐ และเอกชนในการจัดบริการขอนแก่นซิตี้บัสร่วมมืออย่างไร 
 จากการทบทวนแนวคิดเกี ่ยวกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐ  และเอกขน (Public Private 
Partnership) ซึ ่งมีหลายรูปแบบ ในกรณีของขอนแก่นซิตี ้บัสนั ้นเป็นกรอบความร่วมมือแบบ  Build-
Operate-Own (BOO) เอกชนเป็นผู้ลงทุนพัฒนาและดำเนินโครงการรับความเสี่ยงจากผลประกอบการ 
และไม่ต้องส่งมอบกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินให้แก่ภาครัฐ ซึ่งผู้เป็นตัวแสดงหลักในการผลักดันแนวคิดในการ
จัดบริการรถขอนแก่นซิตี ้บัส คือ บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง เพื่อศึกษาว่ารูปแบบของ PPP ในกรณี
ขอนแก่นซิตี้บัสนั้นมีผลต่อความสำเร็จในการจัดบริการขอนแก่นซิตี้บัสอย่างไร และใช้ทฤษฎีการมีส่วนร่วม
ของ International Association for Public Participation หรือ IAP2 ซึ ่งได้กำหนดรูปแบบของการมี
ส่วนร่วมไว้ทั้งหมด 5 ระดับ ได้แก่ 1.ข้อมูลข่าวสาร (Inform) 2. ปรึกษาหารือ (Consult) 3. แสดงบทบาท 
(Involve) 4. สร้างความร่วมมือ (Collaborate) 5. เสริมพลังอำนาจ (Empower) เพ่ือศึกษาว่าระดับการมี
ส่วนร่วมของภาครัฐ และภาคเอกชนส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดบริการขอนแก่นซิตี้บัสอย่างไร 
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Who? 

Social Capital Theory 
(Michael Woolcock) 

ประเภททุนทางสังคม 
1. Bonding 
2. Linking 
3. Bridging บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง เทศบาลนครขอนแก่น 

บริษัท ขอนแก่นซิตี้บัส สำนักงานขนส่งจังหวัด
ขอนแก่น 

รัฐ เอกชน 

บริษัท จัมป์ อัพ 

Why? 

How? 

Public-Private Partnerships  Build-Operate-Own (BOO) 

Participation Theory (IAP2) 

Spectrum of Public Participation 
1. Inform    2. Consult 
3. Involve   4. Collaborate 

5. Empower 
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Khon Kaen City Bus 

New Public Governance Theory 
(Stephen P. Osborne) 

New Public Service Theory 
(Denhardt and Denhardt) 

Khon Kaen City Bus Smart City Smart Mobility 

กรอบแนวคิดวิเคราะห์ (W3H1) ความร่วมมือของภาครัฐ และเอกชน (Public Private 

Partnership: PPP) ในการจัดบริการขนส่งสาธารณะ : กรณีศึกษา ขอนแก่นซิตี้บัส  

ดัดแปลงกรอบแนวคดิจาก ชยุตม์ พันธุ์สุวรรณ “ขบวนการนักศึกษาหายไปไหน : การเปลี่ยนแปลงของขบวนการนักศึกษา
ไทยในช่วงความขัดแย้งทางการเมอืง พ.ศ. 2549 - 2557 
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4. วิธีการศึกษา และการเก็บข้อมูล 
การดำเนินการวิจัยเรื่อง “ความร่วมมือของภาครัฐ และเอกชน (Public Private Partnership: 

PPP) ในการจัดบริการขนส่งสาธารณะ : กรณีศึกษา ขอนแก่น ซิตี้บัส” เป็นการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ซึ่งผู้ศึกษาจะใช้วิธีการศึกษาจากการลงพื้นที่ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth Interview) ใช้คำถามในการสัมภาษณ์แบบปลายเปิด และจะทำการขออนุญาตเพ่ือบันทึกเสียงเพ่ือ
เก็บข้อมูล และถอดเทปในภายหลัง หากไม่อนุญาตผู้วิจัยจะทำบันทึกข้อมูลในรายละเอียดที่สำคัญตามคำ
บอกเล่าของผู้ให้สัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะทำการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่เกี่ยวกับแนวคิด 
ทฤษฎี งานวิจัยที่เก่ียวข้อง จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น รายงานวิชาการ บทความในวารสาร ฐานข้อมูลวิจัย 
ข่าวหนังสือพิมพ์ (ออนไลน์) และวิดีโอที่ผู้เกี่ยวข้องถูกสัมภาษณ์ที่ถูกบันทึกไว้ในโซเชียลมีเดีย รวมไปถึง
วิดีโอที่ถูกบันทึกในงานเสวนาต่าง ๆ เป็นต้น 

 

4.1 ประชากรของการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง และวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 การดำเนินการวิจัยเรื่อง “ความร่วมมือของภาครัฐ และเอกชน (Public Private Partnership: 
PPP) ในการจัดบริการขนส่งสาธารณะ : กรณีศึกษา ขอนแก่น ซิตี ้บัส”จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive or judgmental Sampling) เนื ่องจากเป็นประเด็นที ่มีผ ู ้เกี ่ยวข้องในการ
ดำเนินการเกี ่ยวกับขอนแก่นซิตี ้บัสอยู ่ในขอบเขตของการศึกษาที ่ชัดเจน กอปรกับผู ้ว ิจัยมีข้อจำกัด
ระยะเวลาในการศึกษา จึงใช้วิธีเก็บข้อมูลจากผู้ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง (Key Informant interview)  
ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ หรือมีข้อมูลในเรื่องที่ผู ้วิจัยกำลังศึกษา โดยกำหนดตัวผู้ตอบแบบเฉพาะเจาะจงไว้
ล่วงหน้า ดังนี้ 

(1) กมลพงศ์ สงวนตระกูล ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด 
(2) รภัสสา พันธ์ภูงา ผู้จัดการบริษัท ขอนแก่นซิตี้บัส จำกัด 
(3) ธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการส่วนการโยธา เทศบาลนครขอนแก่น 
(4) กฤษดา อารัมภ์วิโรจน์ ประธานฝ่ายเทคนิค บริษัท จัมป์อัพ จำกัด 
(5) จันทร์จิรา แสวงผล นักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น 

 

4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
ในการวิจัยเรื่อง “ความร่วมมือของภาครัฐ และเอกชน (Public Private Partnership: PPP) ใน

การจัดบริการขนส่งสาธารณะ : กรณีศึกษา ขอนแก่น ซิตี้บัส” จะใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลโดยการใช้
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และใช้คำถามในการสัมภาษณ์แบบปลายเปิด และจะทำการ
ขออนุญาตเพื่อบันทึกเสียงเพ่ือเก็บข้อมูล และถอดเทปในภายหลัง หากผู้ให้สัมภาษณ์ไม่อนุญาตผู้วิจัยจะทำ
บันทึกข้อมูลในรายละเอียดที่สำคัญตามคำบอกเล่าของผู้ให้สัมภาษณ์ และรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary 
Data) จากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้วิจัยจะทำการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
ที่เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น รายงานวิชาการ บทความใน
วารสาร ฐานข้อมูลวิจัย ข่าวหนังสือพิมพ์ (ออนไลน์) และวิดีโอที่ผู้เกี่ยวข้องถูกสัมภาษณ์ที่ถูกบันทึกไว้ใน
โซเชียลมีเดีย รวมไปถึงวิดีโอที่ถูกบันทึกในงานเสวนาต่าง ๆ เป็นต้น 
 

4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาใช้การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ 

กำหนดประเด็นคำถามเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยผู้วิจัยใช้การ



405 

 
 

สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการโดยการเตรียมแนวคำถามการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า เพราะสามาถยืดหยุ่นมี
ความต่อเนื่องของคำถาม สามารถเจาะลึกจากการตั้งแนวคำถามหลักไว้ก่อนล่วงหน้าเป็นแบบกว้าง ๆ การ
สัมภาษณ์ใช้ลักษณะคำถามแบบปลายเปิด ไม่มีการกำหนดหรือเรียงลำดับหัวข้อคำถาม แต่เป็ น การ
สนทนาแบบธรรมชาติ และไม่สร้างความอึดอัดแก่ผู้ถูกซักถาม และใช้การรวบรวมข้อมูลระดับทุติยภูมิ 
(Secondary Data) จากเอกสารงานวิจัย เอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และฐานข้อมูลออนไลน์ที ่มี
ความน่าเชื่อถือ 
 

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีลำดับในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

1) ผู้วิจัยจะนำข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์จากบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง และนำคำ
สัมภาษณ์หรือบันทึกจากการสัมภาษณ์ดังกล่าวมาเปรียบเทียบกันระหว่างแต่ละบุคคล จัด
หมวดหมู่ และจับประเด็นข้อมูลที่ได้มา 

2) เมื่อได้จัดลำดับความสำคัญของข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงแล้ว ผู้วิจัย
จะนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลระดับทุติยภูมิ (Secondary Data)  ที่เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี 
งานวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น รายงานวิชาการ บทความในวารสาร 
ฐานข้อมูลวิจัย ข่าวหนังสือพิมพ์ (ออนไลน์) เพื่อที่จะได้ทราบถึงความแตกต่าง และคล้ายคลึง
กันของข้อมูล 

3) นำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และจากการศึกษาเอกสารงานวิจัย รวมไปถึงแหล่งข้อมูลตา่ง 
ๆ เพื่อมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างเป็นระเบียบแบบแผน และเชื่อมโยงข้อมูลโดยใช้ 
“การคิดเชิงตรรกะ (logical thinking)” และตัดสินใจเรื่องความเหมาะสมและความสำคัญ
ของประเด็นในข้อมูล และเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์กับทฤษฎี วรรณกรรม 

ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเรื่อง “ความร่วมมือของภาครัฐ และเอกชน (Public Private Partnership: 
PPP) ในการจัดบริการขนส่งสาธารณะ : กรณีศึกษา ขอนแก่น ซิตี้บัส” จะเป็นไปในลักษณะเชิงพรรณนา 
(Descriptive) ที่ได้มาจากการสัมภาษณ์จากผู้เกี ่ยวข้องโดยตรง และข้อมูลระดับทุติยภูมิ (Secondary 
Data) จากแหล่งข้อมูล ต่าง ๆ ซึ่งการวิเคราะห์ของผู้วิจัยจะชี้ชวนให้เห็นถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความร่วมมือ
ของภาครัฐ และเอกชน ในการพัฒนาขอนแก่นซิตี้บัส ซึ่งนำไปสู่การสรุป และเสนอแนะ 

5. ผลการศึกษา 
จากการลงพื ้นที ่ส ัมภาษณ์ผู ้ที ่ม ีความเกี ่ยวข้องโดยตรง (Key Informant interview) และ

การศึกษาเอกสารเพิ ่มเติมในระดับทุติยภูมิ (Secondary Data) พบว่าในแต่ละภาคส่วนในกลุ ่มภาคี
เครือข่ายของการผลักดันเพื่อจัดบริการขอนแก่นซิตี้บัสนั้นได้มีบทบาทที่แตกต่างกันไปในแต่ละหน่วยงาน 
ซึ่งผู ้วิจัยได้ศึกษาความร่วมมือของภาครัฐ และเอกชน  ในการจัดบริการขอนแก่นซิตี ้บัส และปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความสำเร็จของความร่วมมือภาครัฐ และเอกชน ในการจัดบริการขอนแก่นซิตี ้บั ส ผู้วิจัยขอ
นำเสนอข้อมูลที่ได้มาตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ดังนี้ 
 

5.1 ความร่วมมือของภาครัฐ และเอกชน ในการจัดบริการขอนแก่นซิตี้บัส 
  จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ข้อมูลจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง พบว่าการจัดบริการขอนแก่นซิตี้บัสนั้นได้มี
ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการขอนแก่นซิตี้บัส ซึ่งในแต่ละหน่วยงานนั้นมีบทบาท 
และหน้าที่ที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
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 สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น มีบทบาท และอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติขนส่งทางบก 
พ.ศ. 2522 มาตรา 20 ซึ่งได้วางหลักไว้ว่า คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจั งหวัด มีอำนาจ
และหน้าที่ภายในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ (1) กำหนดเส้นทาง จำนวนผู้ประกอบการขนส่งและจำนวนรถ
สำหรับการขนส่งประจำทาง (2) กำหนดจำนวนผู้ประกอบการขนส่ง และจำนวนรถสำหรับการขนส่งไม่
ประจำทาง (3) กำหนดเส้นทาง จำนวนผู้ประกอบการขนส่งและจำนวนรถสำหรับการขนส่งโดยรถขนาด
เล็ก (4) กำหนดอัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอ่ืนในการขนส่ง  
 สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดให้มีเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางหมวด 1 จังหวัด
ขอนแก่น สายที่ 24 วงกลมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น โดยบริษัท ขอนแก่นซิตี้บัส จำกัด เป็นผู้
ได้รับใบอนญุาตประกอบการชนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 
โดยได้มีการใช้รถมาตรฐาน ม.2 (รถปรับอากาศ) จำนวน 10 คัน มาจัดการเดินรถหมุนเวียนขั้นต่ำวันละ 24 
เที่ยว (ไป 12 เที่ยว กลับ 12 เที่ยว) ค่าโดยสารตลอดสายคนละ 15 บาท ซึ่งทางบริษัทขอนแก่นซิตี้บัสไดม้ี
การจัดบริการการเดินรถตลอด 24 ชั่วโมง ในบางเส้นทาง  
 กระทรวงคมนาคม และกรมการขนส่งทางบก ได้มีนโยบายการเดินทางแบบไร้รอยต่อ มีการ
เชื่อมต่อการเดินทางโดยรถสาธารณะในทุกรูปแบบ สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น จึงได้ดำเนินการพัฒนา
ระบบการขนส่งรถโดยสารเชื ่อมต่อท่าอากาศยานขอนแก่น เพื ่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบการขนส่งสาธารณะ โดยทางสำนักงานขนส่งจังหวัด
ขอนแก่นได้มีการสำรวจความต้องการใช้บริการรถโดยสารประจำทางเชื่อมต่อระหว่างท่าอากาศยาน
ขอนแก่นชุมชนเมือง โดยใช้วิธีสุ่มแบบสอบถามผู้ใช้บริการอากาศยานขอนแก่น จำนวน 30 ราย เมื่อเดือน
ตุลาคม 2559 ปรากฎว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการใช้บริการรถโดยสารประจำทางเชื่อมต่อท่า
อากาศยานขอนแก่นร้อยละ 67นอกจากนั้นเพื่อป้องกันปัญหาข้อขัดแย้งในการเดินรถ ทางสำนักงานขนส่ง
จังหวัดขอนแก่นได้มีการทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการขนส่งซึ่งมีทั้งหมด 9 บริษัท จำนวน 20 เส้นทาง ที่
ถูกทับซ้อนเส้นทางอันเป็นการป้องกันปัญหาข้อขัดแย้งในการเดินรถโดยได้ทำการสอบถามคัดค้านการทับ
ซ้อนเส้นทางไปถึงชมรมผู้ประกอบการขนส่งจังหวัดขอนแก่น เนื่องจากผู้ประกอบการขนส่งรถหมวด 1 ทุก
บริษัท เป็นสมาชิกของชมรมผู้ประกอบการชนส่งจังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้มีการพูดคุยและแจ้งไม่คัดค้นการ
กำหนดเส้นทางดังกล่าว เพ่ือประโยชน์ในภาพรวมของการจัดระบบการขนส่งในจังหวัดขอนแก่น 
 สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นประสานกับทางท่าอากาศยานขอนแก่น เพื่อกำหนดเงื่อนไขการ
เดินรถ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับจำนวนผู้โดยสารและตารางเที่ยวบิน เพื่อตอบสนองความต้องการ
ต่อกลุ่มผู้โดยสารที่ใช้บริการ ในการพิจารณากำหนดหรือปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารประจำทาง ให้เชื่อมต่อ
กับท่าอากาศยานจะต้องให้รถโดยสารเข้าถึงบริเวณท่าอากาศยาน เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้โดยสะดวก 
ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น พิจารณาเห็นว่าการกำหนด (ปรับปรุง) เส้นทาง จะเป็นการอำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างสนามบินกับชุมชนเมืองและสถานีชนส่งผู้โดยสาร
ประจำทางในตัวจังหวัดขอนแก่น ทำให้การเดินทางด้วยบริการสาธารณะมีความต่อเนื่องและสมบูรณ์ตาม
นโยบายของกระทรวงคมนาคม และลดปัญหาการจราจรจากการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล จึงได้นำเสนอ
คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดขอนแก่น เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนด (ปรับปรุง) 
เส้นทางการเดินรถโดยสารประจำทางเชื่อมต่อกับท่าอากาศยานขอนแก่น เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 โดย
คณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นสมควรให้กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางรถโดยสารประจำทาง หมวด 1 จังหวัด
ขอนแก่น สายที่ 24 วงกลมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 ให้มีรายละเอียดเส้นทางแยก
ช่วงสถานีชนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 - ท่าอากาศยานขอนแก่น เพื่อให้บริการและอำนวย
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ความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชน โดยคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ได้พิจารณา
อนุมัติและมีมติให้กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางรถโดยสารประจำทาง หมวด 1 จังหวัดขอนแก่น สายที่  24 
วงกลมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่  3 ให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วงสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 ท่าอากาศยานขอนแก่น ในวันที่ ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 
20 เมษายน 2560 
 สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น มีส่วนร่วมแสดงด้านการแสดงบทบาท (Involve) ซึ่งเป็นการมี
ส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน (การกำหนดนโยบาย การวางแผนโครงการ และวิธีปฏิบัติงาน) มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างรัฐกับ
ประชาชนอย่างจริงจัง โดยรัฐต้องเป็นองค์กรที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการรับฟังความ
คิดเห็นเพือ่ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ 
 เทศบาลนครขอนแก่น จากการสัมภาษณ์พบว่า เทศบาลนครขอนแก่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
เสนอแผนพัฒนาระบบขนส่งมวลชน และได้เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคิด และ
เสนอแนะผ่านเวทีสาธารณะ ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมแนวความคิดให้กับภาคประชาชนรับรู้ถึง
การบริการรถขอนแก่นซิตี้บัส  โดยขอนแก่นซิตี้บัสถือเป็นการพัฒนาเมืองในด้านการเดินทางและขนส่ง
อัจฉริยะ (Smart Mobility) ภายใต้ระบบการพัฒนาเมือง Smart City ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวนายกรัฐมนตรี
ได้ลงนามอนุมัติแผน “โครงการสมาร์ทซิตี้” จังหวัดขอนแก่น ในปี 2559 ซึ่งในช่วงแรกนั้นรถสองแถวที่อยู่
ในพื้นที่แต่เดิมไม่เห็นด้วยต่อการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ เนื่องจากอาจทำให้ขาดรายได้ แต่ในระยะ
ต่อมาด้วยการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลนครขอนแก่นและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในการสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบขนส่งสาธารณะว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อเมืองขอนแก่น ทำให้เครือข่ายเดินรถสองแถวที่
มีอยู่แต่เดิมรับทราบถึงการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดขอนแก่นไม่ได้เป็นตัวขัดขวางรายได้ของ
รถสองแถวที่มีอยู ่แต่เดิม แต่จะช่วยเพิ ่มโอกาสในการใช้บริการรถสาธารณะด้วยกันเอง อีกทั ้งยังมี
แผนพัฒนาพัฒนาระบบขนส่งรถไฟฟ้ารางเบา หรือ Light Rail Transit (LRT) ในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งการ
จะทำ LRT นั้นต้องมี feeder ในการรับส่งคนจากพ้ืนที่ เพ่ือมาใช้บริการ LRT ทำให้ขอนแก่นซิตี้บัสนั้นเป็น
หนึ่งในแผนพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่จะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้บริการรถสาธารณะมากขึ้น 
 เทศบาลนครขอนแก่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันการจัดบริการรถขอนแก่นซิตี้บัส เนื่องจาก
ทางเทศบาลนครขอนแก่นเห็นถึงสภาพปัญหาการจราจรในตัวเมืองขอนแก่นที่มีการใช้รถยนต์ส่วนตัวในการ
เดินทางสัญจรไปมา ทำให้ทางเทศบาลนครขอนแก่นเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดบริการรถขนส่ง
สาธารณะซึ่งดำเนินการโดยบริษัท ขอนแก่นซิตี้บัส จำกัด การส่วนร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และภาคประชาชน ล้วนมีส่วนสำคัญอย่างต่อการบริหารราชการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแนวทางดังกล่าว
สอดคล้องกับทฤษฎีการจัดการความร่วมมือภาครัฐแนวใหม่(New Public Governance Theory) ที่เน้น
ภาคีเครือข่ายสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ก่อให้เกิดเป็นภาคประชาสังคม 
แนวคิดการจัดการความร่วมมือภาครัฐแนวใหม่ได้ให้การส่งเสริมการดำเนินงานในลักษณะของเครือข่ายที่
จะเพ่ิมศักยภาพในการดำเนินงาน  
 เทศบาลนครขอนแก่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในข้อมูลข่าวสาร (Inform) เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนเป็นระดับการมีส่วนร่วมขั้นพื้นฐานที่สุดเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของประชาชนในการได้รับข้อมูล
ข่าวสารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่นำเสนอข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้ และมีส่วนร่วมในการเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการส่งเสริมพื้นที่สาธารณะเพื่อสร้างการมีส่วนรว่ม
ในการรับฟังข้อคิดเห็นจากภาคประชาชน รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการหรือการปฏิบัติงาน
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ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การนำข้อเสนอแนะ  ความเห็นและประเด็นที่ประชาชนเสนอ
เป็นไปในแนวทางการปรับปรุงและบริหารงานของระบบบริการขนส่งสาธารณะ 

บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด มีบทบาทในเชิงนโยบายเพื่อการส่งเสริมและผลักดันแนวคิด
เรื่องการใช้บริการขนส่งสาธารณะ และมีหน้าที่เปรียบเสมือนผู้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาคีเครือข่ายทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน รวมไปถึงภาคประชาชนให้มาเจรจาและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันในแง่ของการพัฒนา
เมืองว่าจะเป็นไปในทิศทางใดซึ่งการผลักดันในประเด็นดังกล่าวได้เปิดให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
เวทีแลกเปลี่ยนสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการเสวนา หรือทางโซเชียลมีเดีย บริษัทขอนแก่นพัฒนา
เมืองยังมีบทบาทในการระดมทุนทรัพยากรที่ใช้ในการขับเคลื่อนแนวคิดเพื่อสร้างเมืองขอนแก่น โดยมีทั้ ง
เครือข่ายความสัมพันธ์ในระดับส่วนบุคคล หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม ได้เข้ามา
มีบทบาทในการเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาเมืองขอนแก่นให้มีความน่าอยู่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งหนึ่งใน
โครงการของการผลักดันเมืองให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น คือ การจัดบริการรถขอนแก่นซิตี้บัส  

จากการสัมภาษณ์พบว่าเครือข่ายความสัมพันธ์ของผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองมีส่วน
ช่วยในการผลักดันแนวคิดในการพัฒนาเมืองขอนแก่นให้มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยการผลักดัน
แนวคิดของบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองอาศัยทุนทางสังคมในกลุ่มภาคีเครือข่าย ซึ่ งลักษณะของทุนทาง
สังคมเป็นทุนทางสังคมที่มีพันธะ (Bonding) ตามแนวคิดของ Michael Woolcock คือ ทุนทางสังคมที่มี
ความสัมพันธ์ในลักษณะใกล้ชิด และแนบแน่น เนื่องจากกลุ่มผู้ร่วมก่อตั้งของบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง
เป็นคนขอนแก่น และมีเจตจำนงร่วมกันต่อการมุ่งพัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้เป็น Smart City ซึ่งก่อให้เกิด
ความผูกพันภายในกลุ่มสร้างความไว้วางใจ และความรู้สึกเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในกลุ่มบริษัทขอนแก่น
พัฒนาเมือง ซึ่งภายในกลุ่มมีการหล่อหลอม และเสริมสร้างเอกลักษณ์ความเป็นเจ้าร่วมกัน และมีจิต
วิญญาณของการช่วยเหลือซึ ่งกันภายในกลุ ่ม มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยอาศัยการแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบงานในแต่ละโครงการ ซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับกลุ่มที่ทำให้กลุ่มนั้นสามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
ซึ่งยังไม่รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นร่วมกัน และความม่ันคงภายในกลุ่ม (Jochum, 2003)  

นอกจากทุนทางสังคมที่มีพันธะ (Bonding) แล้วบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองมีรูปแบบทุนทางสังคม
ในลักษณะแบบเชื่อมต่อ (Bridging) เนื่องจากเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในระดับแนวราบระหว่างคน
และกลุ่มที่แตกต่างและหลากหลาย ทำให้การทำงานในการติดต่อประสานงานมีความยืดหยุ่นในการทำงาน
สูง และได้ส่งผลต่อการเปิดกว้างต่อความสัมพันธ์ที่ใหม่อยู่เสมอ ทุนทางสังคมในลักษณะนี้ทำหน้าที่เป็น 
"ตัวกระตุ้น" ที่จำเป็นต่อการสร้าง และสนับสนุนความเชื่อม่ันและบรรทัดฐานทั่วไปภายในกลุ่มด้วยกันเอง 

บริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันขอนแก่นซิตี้บัส โดยอยู่ในระดับการมี
ส่วนร่วมสร้างความร่วมมือ (Collaborate) เป็นการมีส่วนร่วมในลักษณะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาระหว่างรัฐ
กับภาคประชาชนซึ่งล้วนแล้วได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การระบุถึงปัญหาที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ การพัฒนาทางเลือกเช่นนโยบาย และนำไปสู่แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งเป็นภาคี
เครือข่ายในการดำเนินกิจกรรม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื ่อส่งเสริมพลังอำนาจให้แก่ประชาชน 
(Empower) เป็นระดับการมีส่วนร่วมโดยให้ประชาชนมีบทบาทในกระบวนการเชิงนโยบาย การมีส่วนร่วม
ดังกล่าวเป็นการมีส่วนร่วมที่เน้นให้ประชาชนมีบทบาทในการเสนอข้อคิดเห็นที่อยากให้เกิดขึ้นต่อการ
พัฒนาจังหวัดขอนแก่น บริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองมีหน้าที่เพียงเป็นตัวกลางคอยส่งเสริมและสนับสนุน
เท่านั้น ประโยชน์ของการตัดสินใจในลักษณะนี้ คือ ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ ซึ่งนำไปสู่การ
ก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Ownership) ของประชาชนในพื้นท่ีในการเป็นเจ้าของทรัพยากรร่วมกัน 
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บริษัท ขอนแก่นซิตี้บัส จำกัด เป็นบริษัทที่แยกตัวออกมาจากบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองเพ่ือ
สร้างความโปร่งใส และอิสระในบริหารงานเกี่ยวกับการจัดบริการขอนแก่นซิตี้บัส โดยมีโครงสร้างการ
บริหารที่เป็นอิสระจากขอนแก่นพัฒนาเมือง ขอนแก่นซิติบัสเป็นหนึ่งในโครงการของบริษัทขอนแก่นพัฒนา
เมือง ซึ่งนำโดยคุณกมลพงษ์ สงวนตระกูล และคุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ซึ่งทั้งสองคนเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้
ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง โดยได้เข้ามาผลักดัน และส่งเสริมในการจัดบริการรถขอนแก่นซิตี้บัส 
บริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองได้ลงทุนจัดทำบริการรถโดยสารสาธารณะรูปแบบใหม่ “ขอนแก่นซิตี้บัส” ด้วย
งบประมาณ 33 ล้านบาท เพ่ืออำนวยความสะดวกการเดินทางให้กับประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ในตัวเมือง 
และในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทางบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองเล็งเห็นว่าจำเป็นที่จะต้องมีบริการรถ
ขนส่งสาธารณะที่มีความทันสมัย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการในแง่ของความปลอดภัยจากการ
โดยสารรถสาธารณะ โดยรูปแบบทุนทางสังคมของบริษัทขอนแก่นซิตี้บัสอยู่ในระดับเดียวกับขอนแก่น
พัฒนาเมือง คือ ทุนทางสังคมที่มีพันธะ (Bonding) และทุนทางสังคมในลักษณะแบบเชื่อมต่อ (Bridging) 
คือ การมุ่งพัฒนาเมืองจอนแก่นให้มีความทันสมัย บริษัทขอนแก่นซิตี้บัสมีความสัมพันธ์ในระดับแนวราบ
ระหว่างกลุ่มคนที่หลากหลาย เพ่ือเอ้ือต่อการยืดหยุ่นในการทำงาน 

บริษัทขอนแก่นซิตี้บัสเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงบทบาท (Involve) โดยเข้ามาบริหารกิจการ
การเดินรถของขอนแก่นซิตี ้บัส ซึ่งแยกออกจากบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองเพื่อความเป็นอิสระในการ
บริหารงาน และเพื่อความโปร่งใส ซึ่งการแยกตัวดังกล่าวยังมีนัยยะอีกประการหนึ่งคือเพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับประชาชนให้การบริหารงาน  

บริษัท จัมป์ อัพ จำกัด มีบทบาทในการพัฒนาระบบการบริการขอนแก่นซิตี้บัสให้มีความทันสมัย 
และสะดวกสบายแก่ผู้ที่มาใช้บริการ โดยทางบริษัทได้พัฒนาระบบแอพลิเคชั่น ชื่อว่า “KK TRANSIT” ให้
ผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดเพื่อติดตามได้ว่าตำแหน่งรถ ณ ตอนนั้นอยู่ที่ไหน สามารถบอกได้ว่าคนขับ
ชื่ออะไร หมายเลขทะเบียนรถ  ความเร็วของรถ เส้นทางที่ให้บริการ และจุดจอด หรือป้ายรถเมล์ เพื่อให้
ผู ้ใช้บริการสามารถบริหารระยะเวลาเมื่อต้องการใช้บริการขอนแก่นซิตี ้บัสได้ ในแอพลิเคชั่นจะแสดง
ตำแหน่งรถบัสทุกคันบนแผนที่แบบ Real Time เส้นทางที่ให้บริการ ภายในขอนแก่นซิตี้บัสมีสิ่งอำนวย
ความสะดวก ได้แก่ ระบบ Free-Wifi ระบบ GPร กล้องวงจรปิด ลิฟท์บริการผู้โดยสารพิการ ระบบนับคน
ขึ้นและลงรถซึ่งจะช่วยให้สามารถเก็บข้อมูลได้ว่าคนใช้บริการที่ไหนบ่อย และนำมาเก็บสถิติเพื่อใช้ในการ
บริหารงานและพัฒนา การเก็บค่าโดยสารของขอนแก่นซิตี้บัสจะใช้ตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ หรือใช้บัตร
โดยสารแทนเงินสดที่มีระบบ Radio Frequency Identification  (RFID) เพื ่อเพิ ่มความสะดวกให้แก่
ประชาชน รายได้จากการเดินรถในแต่ละวันของรถแต่ละคันจะถูกนำส่งไปเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล ซึ่ง
งบประมาณในการติดตั้งอุปกรณบ์นรถขอนแก่นซิตี้บัสเฉลี่ยแล้วตกคันละประมาณ 300,000 บาท 

บริษัท จัมป์ อัพ จำกัด เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการใช้งานให้กับขอนแก่นซิตี้บัสซึ่งการ
มีส่วนร่วมดังกล่าวเป็นการมีส่วนร่วมในการแสดงบทบาท (Involve) เป็นการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
วางแผน และปฎิบัติงานซึ่งทางบริษัทเป็นผู้ที่มีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบแอพลิเคชั่น
ให้กับรถขอนแก่นซิตี้บัส และทุนทางสังคมของบริษัทจัมป์อัพ คือ ความสัมพันธ์ที่ดีกับขอนแก่นพัฒนาเมือง
เนื่องจากมีจุดมุ่งหมายเดียวกันที่จะพัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้มีความทันสมัย  ซึ่ง ทุนทางสังคมดังกล่าว
เป็นไปในลักษณะทุนทางสังคมที่มีพันธะ (Bonding) คือ ทุนทางสังคมที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะใกล้ชิด 
แนบแน่น  ซึ่งก่อให้เกิดความผูกพันภายในกลุ่มสร้างความไว้วางใจ มีการหล่อหลอม และเสริมสร้าง
เอกลักษณ์และเป้าหมายเดียวกันคือ การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 
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5.2 ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความสำเร็จของความร่วมมือภาครัฐและเอกชน ในการจัดบริการขอนแก่นซิตี้บัส 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดบริการขอนแก่นซิตี้บัส พบว่าปัจจัยที่ทำให้เกิด
ความสำเร็จของความร่วมมือดังกล่าว คือ การผลักดันของบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง โดยแรกเริ่มนั้นบริษัท
ขอนแก่นพัฒนาเมืองมีจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งจากปัญหาของการกระจายงบประมาณให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งการกระจายงบประมาณดังกล่าวเอ้ือให้กับกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้งบประมาณที่กระจาย
ไปยังท้องถิ่นต่าง ๆ มีความแตกต่างกันตามขนาดของเทศบาล ทางบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองเห็นว่าหาก
ต้องรองบประมาณจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว โดยตัวจังหวัดขอนแก่นมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่ง
การไม่ได้รับเงินทุนเพ่ือสนับสนุนในการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานจะเป็นอุปสรรคในการเจริญเติบโตแบบยั่งยืน
ให้กับนครขอนแก่น ส่งผลให้เกิดบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองขึ้นเพื่อจัดหางบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ ใน
การพัฒนาจังหวัดของตนเอง และนำไปสู่แนวทางในการระดมทุนของคนในจังหวัด ขึ้นมาเพื่อใช้ในการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตนเอง โดยยึดหลักประโยชน์ของจังหวัดตนเป็นที่ตั้ง 
 บริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองเกิดจากการรวมตัวกันของ 20 บริษัท ระดมทุนร่วมกันจำนวน 200 
ล้านบาท จัดตั้งและจดทะเบียนเป็นบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง โดยมีเป้าหมายอยากส่งต่อเมืองขอนแก่นที่
มีการพัฒนาให้กับคนรุ่นหลังในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งการรวมตัวดังกล่าวนั้นเป้นการรวมตัวโดยกลุ่มทุน
ท้องถิ่น (Local Business Network) ที่ถูกขับเคลื่อนโดยนักธุรกิจท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่นที่มีสำนึกรัก
บ้านเกิด หรือความเป็นเจ้าของต่อการอยากให้จังหวัดขอนแก่นได้รับการพัฒนา (Sense of Belonging) 
โดยนักธุรกิจที่เข้ามาร่วมจัดตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองเป็นคนจังหวัดขอนแก่นทั้งสิ้น การสำนึกรั กบ้าน
เกิดของกลุ่มนักธุรกิจในจังหวัดขอนแก่นได้ส่งผลให้เกิดความอยากที่จะพัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้มีความ
ทันสมัย และสะดวกสบาย เหมือนเมืองใหญ่ทั่วโลก โดยได้ตระหนักถึงปัญหาของเมืองของแก่นที่มีการ
เพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบต่อการจราจรภายในจังหวัดขอนแก่น ส่งผลให้เกิด
แนวคิดในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะภายในตัวเมืองที่มีความทันสมัย และอำนวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนที่มาใช้บริการ จึงได้จัดตั้งบริษัทขอนแก่นซิตี้บัสเพื่อมาอำนวยความสะดวกในการบริหารงานรถ
ขอนแก่นซิตี้บัส โดยการนำของคุณกมลพงษ์ สงวนตระกูล และคุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ด้วยงบประมาณ 
33 ล้านบาท เพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางให้กับประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ในตัวเมือง และข้างใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

บทบาทของบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองต่อการจัดบริการขอนแก่นซิตี้บัสมีความสำคัญอย่างมาก 
เนื่องจากเป็นตัวแสดงหลักท่ีผลักดันในประเด็นการจัดบริการรถสาธารณะในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ในขณะ
ที่หน่วยงานจากทางภาครัฐ สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นมีบทบาทตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดว่า
จะต้องอนุญาตเส้นทางในการเดินรถของขอนแก่นซิตี้บัส และเทศบาลนครขอนแก่นได้เข้ามามีบทบาทใน
การสนับสนุน ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการจัดบริการรถขอนแก่นซิตี้บัสภายในพื้นที่  
เพื่อเตรียมตัวเป็นตัวเชื่อมให้กับรถไฟฟ้ารางเบาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนั้นการทำความเข้าใจกับ
เจ้าของพื้นที่เก่า หรือรถสองแถว บริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองได้ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่นในการทำ
ความเข้าใจถึงการเกิดขึ้นของระบบสาธารณะใหม่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จากการให้สัมภาษณ์ของคุณกมลพงษ์ 
สงวนตระกูล พบว่ากลุ่มผู้ให้บริการรถสองแถวในพื้นที่ตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นมีความยินดีที่จะให้เมือง
ขอนแก่นได้รับการพัฒนาด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่มีความทันสมัย  

การดำเนินการของบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองมีโครงสร้างเป็นเครือข่ายของความสัมพันธ์ มี
บทบาท ระเบียบการดำเนินการที่ชัดเจน และสามารถใช้เครือข่ายดังกล่าวเพื่อประโยชน์ เช่นข้อมูล และ
ความช่วยเหลือต่าง ๆ โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบก่อให้เกิดความสำเร็จจากการมีทุนทางสังคมเชิงโครงสร้าง
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ของการเป็นเครือข่ายความสัมพันธ์ คือ จำนวนความสัมพันธ์ที่บุคคลมีต่อบุคคลอื่น หรือองค์กร และ
ความสัมพันธ์นั้นจะช่วยสร้างประโยชน์ให้กับการดำเนินการของบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองในผลักดันการ
พัฒนาเมืองขอนแก่น 

นอกเหนือไปจากบทบาทของบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองที่เป็นตัวผลักดันให้เกิดการพัฒนาเมือง
ขอนแก่น และการยอมรับของเจ้าของพ้ืนที่เก่าในการเดินรถสาธารณะแล้ว กลุ่มนักธุรกิจที่ร่วมก่อตั้งบริษัท
ขอนแก่นพัฒนาเมืองยังได้ให้คำมั่นสัญญากับนักการเมืองท้องถิ่นว่าจะไม่เข้าไปยุ่งกับการเมือง ซึ่งเป็นการ
สร้างข้อตกลงร่วมกันเพื่อสร้างความไว้ว่างใจระหว่างกันและกันระหว่างกลุ่มนักธุรกิจ และนักการเมือง
ท้องถิ่นภายในจังหวัดขอนแก่น 
 
6. อภิปรายผล 
  จากผลการศึกษาความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP) ในการ
จัดบริการขนส่งสาธารณะ: กรณีศึกษา ขอนแก่นซิตี้บัส สามารถอภิปรายผลได้ว่าความร่วมมือของภาครัฐ
และเอกชนในการจัดบริการขอนแก่นซิตี้บัสนั้น ภาคเอกชนจะเป็นบทบาทหลักในการขับเคลื่อนโดยเฉพาะ
บริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของนักธุรกิจในจังหวัดขอนแก่น และได้ระดมทุนทรัพยากร
เพ่ือพัฒนาจังหวัดขอนแก่นโดยไม่ใช้ทรัพยากรจากทางภาครัฐในการดำเนินการ และได้แบ่งทุนบางส่วนจาก
การก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองมาจัดตั้งเป็นบริษัทขอนแก่นซิตี้บัสเพื่อดำเนินการบริหารงานการเดิน
รถขอนแก่นซิตี้บัสเพื่อสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน และอิสระในการบริหารงาน ซึ่งการดำเนินงาน
ดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนโดยกลุ่มทุนท้องถิ่น  (Local Business Network) ที่ได้อาศัยทุนของตนเองที่มี
อยู่แต่เดิมจากการดำเนินธุรกิจเข้ามาช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาให้กับจังหวัดขอนแก่น ส่วนทางบริษัทจัมป์
อัพได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาระบบแอพลิเคชั่น และระบบภายในตัวรถให้กับบริษัทขอนแก่นซิตี้บัสให้
มีความพร้อมในการบริการ และสร้างความสะดวกสบายแก่ผู้ที่มาใช้บริการ ในส่วนของภาครัฐ สำนักงาน
ขนส่งจังหวัดขอนแก่นมีหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดที่จะต้องอนุญาต และกำหนดเส้นทาง รวมถึงการ
กำหนดอัตราค่าโดยสาร และเทศบาลนครขอนแก่นมีบทบาทในการสนับสนุนและคอยส่งเสริมแนวคิดใน
การจดับริการสาธารณะที่จัดขึ้นโดยภาคเอกชน ซึ่งความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนของขอนแก่นซิตี้
บัสนั้นเป็นไปในรูปแบบของ Build-Operate-Own (BOO) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนพัฒนาและดำเนินโครงการรับ
ความเสี ่ยงจาก ผลประกอบการ และไม่ต้องส่งมอบกรรมสิทธิ ์ทรัพย์ สินให้แก่ภาครัฐ และประสบ
ความสำเร็จในแง่การสร้างความตระหนักต่อการใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ให้กับประชาชนในพื้นท่ีต่อการเกิดขึ้นของโครงการรถไฟฟ้ารางเบาในอนาคต 
  การศึกษาครั้งนี้มีข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์คุณกมลพงษ์ สงวนตระกูลว่าการเข้ามามีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชนได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับภาครัฐในระดับท้องถิ่นว่าจะไม่เข้ามามีบทบาททางการเมือง ทำให้
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐระดับท้องถิ่นและเอกชนของจังหวัดขอนแก่นนั้น เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดย
มีวัตถุประสงค์ท่ีจะพัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองที่ความพร้อมต่อการเจริญเติบโตในอนาคตในทุกด้าน 
  บริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองเป็นกลุ่มเครือข่ายขนาดใหญ่ที่มีทุนในการดำเนินการเพ่ือพัฒนาจังหวัด
ขอนแก่น กอปรกับทุนทางสังคมในภาคีเครือข่ายที่มีเป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นร่วมกันซึ่งยึด
โยง และเกิดผูกพันภายในกลุ่มสร้างความไว้วางใจ และความรู้สึกเป็นน้ ำหนึ่งใจเดียวกันในกลุ่มบริษัท
ขอนแก่นพัฒนาเมือง ซึ่งภายในกลุ่มมีการหล่อหลอม และเสริมสร้างเอกลักษณ์ความเป็นเจ้าร่วมกัน และมี
จิตวิญญาณของการช่วยเหลือซึ่งกันภายในกลุ่ม มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยอาศัยการแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบงานในแต่ละโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับข้อสรุปของพัฒนพงษ์ สุกิจปาณีนิจ เรื่องทุนทางสังคมกับ
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การพัฒนาประเทศ ว่าการมีจุดมุ่งหมายเดียวกันของกลุ่มคนที่มีความคิด ค่านิยม บรรทัดฐานเดียวกันที่จะ
มุ่งผลักดันให้เกิดการพัฒนา ส่งผลให้ทุกคนเกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนในประเด็นที่มีทิศทางเดียวกัน 
และเกิดการพัฒนาในที่สุด 
 
7.  ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะสำหรับแนวทางในการสร้างความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน  (Public Private 
Partnership: PPP) ในการจัดบริการขนส่งสาธารณะ : กรณีศึกษา ภาครัฐควรเข้ามามีส่วนร่วนในส่วนของ
งบประมาณเนื่องจากเป็นหน่วยงานสาธารณะ ซึ่งภาคเอกชนอาจมีความเสี่ยงต่อการใช้งบประมาณส่วนตัว
ในการดำเนินการหากงบในการดำเนินงานมีปัญหาอาจปิดให้บริการซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์
สาธารณะได ้ควรเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพ่ือการพัฒนาทั้งที่มาจาก
การกู้ยืมและตลาดทุน เพ่ือให้เกิดการเพิ่มขึ้นของทรัพยากรทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำ
ให้การเพิ่มศักยภาพการให้บริการสาธารณะในพื้นที่หรืออาจกล่าวได้ว่าการเพิ่มความสามารถในการเข้าถึง
ทรัพยากรทางการเงินทำให้การบริการสาธารณะปรับเปลี่ยนจากการทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ทางกฎหมายเป็นการพัฒนาการให้บริการเชิงรุกมากยิ่งขึ้น ภาครัฐในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจใช้กลไกในท้องถิ่นสภาเมืองเทศบาลนครขอนแก่นเข้ามามีส่วนช่วยผลักดันในการสร้างพื้นที่ในการ
แลกเปลี่ยน และเรียนรู้ระหว่างภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายเพ่ิมขึ้นอีกพ้ืนที่หนึ่ง โดยเฉพาะในการเปิด
พื้นที่เส้นทางใหม่ ๆ รอบนอกตัวเมืองจังหวัดขอนแก่น ซึ่งกลไกสภาเมืองของเทศบาลนครขอนแก่นจะเป็น
พ้ืนที่ที่สำคัญท่ีสามารถสะท้อนความต้องการของผู้ใช้บริการสาธารณะ 
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บทบาทผู้นำชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด: กรณีตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวดัยะลา 
The Roles of Community Leaders on Drug Prevention: A Case Study of Tambon Sateng, 

Amphoe Mueang, Changwat Yala 

คาลิส อับดุลลา* 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง “บทบาทผู้นำชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด: กรณีตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัด
ยะลา” เป็นการศึกษาเฉพาะการป้องกันยาเสพติดในระดับชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด มีวัตถุประสงค์เพื่อเพ่ือ
ศึกษาถึงปัญหายาเสพติดในระดับชุมชน ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อศึกษาบทบาทผู้นำ
ชุมชนที่เป็นทางการในระดับชุมชนในการแก้ปัญหายาเสพติด และเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินการ
ของผู้นำชุมชนในระดับชุมชนในการแก้ปัญหายาเสพติด ผู้ให้ข้อมูลคือประธานชุมชน จำนวน 5 คน และผู้
สะท้อนบทบาทผู้นำชุมชน (ประธานชุมชน) จำนวน 2 คน ได้แก่ สมาชิกสภาเทศบาล และอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่ได้จากการศึกษาข้อมูล
เอกสาร (Document Research) และจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ในการเก็บข้อมูล 
เพ่ือนำข้อมูลมาวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Research) 

ผลการศึกษาพบว่าปัญหายาเสพติดในชุมชนที่พบมากที่สุดคือ พืชกระท่อม และยาบ้า ตามลำดับ 
อีกทั้งยังมีความซับซ้อนจากการที่เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด สาเหตุของปัญหามีที่มา
จากปัญหาครอบครัว ปัญหาการว่างงาน และการขาดการศึกษา บทบาทของผู้นำชุมชนในการป้องกันยา
เสพติดนั ้นจะดำเนินการผ่านกิจกรรมกีฬา กิจกรรมทางศาสนา และการให้ความรู ้ ประชาสัมพันธ์
หลากหลายวิธีไปถึงประชาชน รูปแบบการทำงานของผู้นำชุมชนคือการพูดคุยอย่างใกล้ชิด สร้างความไว้ใจ 
ใช้การประนีประนอมในการจัดการปัญหาต่าง ๆ ในชุมชนเองมากที่สุดก่อนจะพึ่งพาเจ้าหน้าที่รัฐ ความ
ร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกนั้นอยู่ในระดับที่ต่ำ โดยผู้นำชุมชนมีส่วนสำคัญในการเป็นผู้นำ วางแผน 
ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ มอบหมายอำนาจ และเป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ แต่มีข้อจำกัด
ด้านอำนาจหน้าที่และงบประมาณจากภาครัฐที่ลงสู่ชุมชน เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินงานด้านยา
เสพติด 

คำสาคัญ : บทบาทผู้นำ, ชุมชน, การป้องกันยาเสพติด 
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Abstract 
The study on "The Roles of Community Leaders on Drug Prevention: A Case Study of 

Tambon Sateng, Amphoe Mueang, Changwat Yala." This is a specific study of drug prevention at 
the community level to solve drug problems. The objective is to study drug problems at the 
community level, Tambon Sateng, Amphoe Mueang, Changwat Yala, to study the roles of formal 
community leaders at the community level in drug problem solving and to study the factors 
affecting the actions of community leaders at the community level to solve drug problems. The 
informants were 5 community chairmen and 2 community leaders role reflectors (community 
chairmen), including council members and village health volunteers. It is a qualitative research 
obtained from document research and in-depth interviews for data collection to be analyzed 
and presented in the descriptive research data. 

The results showed that the most common drug problems in the community were 
Kratom and Methamphetamine, respectively, and were also complicated by government officials 
being involved in drugs. The cause of the problem comes from family, unemployment and 
uneducated problems. The role of community leaders in drug prevention is carried out through 
sport activities, religious activities and education to reach the public. The working style of 
community leaders is to talk closely, to build trust, to compromise to manage the problems in 
the community before relying on government officials. The collaboration from external sectors is 
low. Community leaders play an important role in being leaders, making plans, making decisions 
on various matters, assigning authority and advising on the operations of various departments, 
but there are limitations on authority and budget from the government that approach the 
community. This is an important factor affecting drug operations. 
Keywords: Roles of Leaders, Community, Drug Prevention 
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1. บทนำ 
ในยุคโลกาภิวัตน์ที่ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สังคมไร้ระเบียบ ผู้คนเกิดการแข่งขัน

และแย่งชิงทรัพยากรที่มีจำกัดเพ่ือเอาตัวรอดทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดปัญหาวงกว้างตามมามากมาย หนึ่งใน
ปัญหาที่มีผลกระทบต่อสังคมมากที่สุดและมีแนวโน้มของความรุนแรงและการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นตาม
สภาพสังคมและเศรษฐกิจคือปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดอย่างกว้างขวาง ซึ่งปัญหาเกิดข้ึนกับทุกระดับชน
ชั้น และส่งผลกระทบต่อระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ไปยังประเทศชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนนั้นถือเป็นจุดที่บอบบางเป็นมีความซับซ้อนมากที่สุด เนื่องจากเป็นหน่วย
ทางสังคมที่เล็กและมีความหลากหลาย การแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนจึงจำเป็นที่จะต้องป้องกัน
และแก้ไขโดยเร่งด่วน ในขณะเดียวกันก็ยังมีตัวยาใหม่ๆ ที่กลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้นำมาเผยแพร่ ซึ่ง
จะต้องมีมาตรการป้องกันอย่างจริงจัง โดยเฉพาะชุมชนที่เป็นแหล่งแพร่ระบาดที่สำคัญ ที่มีทั้งผู้เสพและ
ผู้ค้าระดับขายปลีกให้กับผู้เสพ ยาเสพติดที่เป็นปัญหาแพร่ระบาดหลัก คือ ยาบ้า รองลงมาคือกัญชา พืช
กระท่อม ไอซ์ และเฮโรอีน และที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด คือ คีตามีน ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากในอดีต 
นอกจากนี้ยังพบการใช้ยาควบคุมยาอันตรายในทางที่ผิดในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยประชากรที่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งในมิติของการเสพและกระทำความผิดที่มีอายุไม่เกิน 24 ปี มีสัดส่วนสูง โดยส่วน
ใหญ่ร้อยละ 40 ยังอยู่ในกลุ่มอายุ 15-19 ปี ร้อยละ 70 ของผู้เข้าไปเกี่ยวข้องมีอาชีพรับจ้าง แรงงาน และ
เกษตรกร และสถิติจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ระบุว่าในปีงบประมาณ 
2559 สามารถยึดยาบ้า 90 ล้านเม็ด ในปีงบประมาณ 2560 ยึดไป 248 ล้านเม็ด ในปีงบประมาณ 2561 
ยึดไป 540 ล้านเม็ด และสิ่งที่น่ากังวลยิ่งอีกประการ คือ ปัญหายาเสพติด ไม่ได้แพร่ระบาดในเฉพาะกลุ่ม
ผู้ใช้แรงงานเท่านั้นแต่ยังแพร่ระบาดไปในทุกชุมชน สังคม ทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะในกลุ่มของเยาวชนและ
เด็กนักเรียน ในรูปแบบต่าง ๆ จนเป็นสาเหตุหนึ่งที่นำมาซึ่งการก่อความรุนแรงและอาชญากรรมในท่ีสุด แม้
รัฐบาลจะพยายามออกมาตรการต่าง ๆ เพ่ือป้องกันปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังมีแนวโน้มที่จะแพร่
ระบาดอย่างน่าวิตก ทั้งในชุมชนเมืองหรือชนบทก็ตาม ดังที่ปรากฏ ในตาราง 1.1 (สถิติของการจับกุมคดียา
เสพติดให้โทษทั่วประเทศ ข้อมูลจาก คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด) 
 
ตารางท่ี 1 สถิติการจับกุมคดียาเสพติดให้โทษทั่วประเทศ (ปปส.) 

ปี (พ.ศ.) จำนวน (คดี) 
2555 211,445 
2556 245,569 
2557 212,167 
2558 157,846 
2559 169,460 
2560 196,015 
2561 220,220 

ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดยะลา หนึ่งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็
เช่นกัน มีอัตราการเผยแพร่ที่สูงขึ้น รวมทั้งในพื้นที่ของตำบลสะเตง อำเภอเมือง ซึ่งมีพื้นที่ 19.4 ตาราง
กิโลเมตร มีประชากรทั้งหมด 61,303 คน เป็นชาย 29,237 คน เป็นหญิง 32,066 คน ความหนาแน่นของ
ประชากร 3,155 คนต่อตารางกิโลเมตร จำนวนบ้าน 26572 หลัง 24,631 ครัวเรือน แบ่งเป็น 40 ชุมชน 
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(สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครยะลา, 2560) เนื่องจากผู้ศึกษาเป็นมีภูมิลำเนาในตำบลสะเตง อำเภอ
เมือง จังหวัดยะลา จึงมองเห็นปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นมาเนิ่นนาน ได้พิจารณาเห็นว่าปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติดในชุมชน นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อน ในรูปแบบต่างๆ 
ควรได้รับการแก้ไข การใช้กำลังเข้ากวาดล้างและจับกุมด้วยตำรวจหรือทหารไม่สามารถหยุดต้นเหตุต้นตอ
ของปัญหาได้ทั้งหมด หากแต่ควรได้รับความร่วมมือในการป้องยาเสพติดจากชุมชนโดยตรง เนื่องจากยา
เสพติดก่อให้เกิด การสูญเสียทางสุขภาพอนามัย การสูญเสียทางเศรษฐกิจ การสูญเสียด้านบุคลิกภาพและ
จิตใจ การสูญเสียทางสังคม อีกทั้งปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความน่ากังวลจาก
การถูกระบุในนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560-2562 ว่าเป็นปัญหาแทรก
ซ้อน/ภัยแทรกซ้อน ที่ยิ่งทำให้การแก้ปัญหาในพื้นที่เกิดความยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จะเห็นได้ว่าปัญหา
ยาเสพติดนั้น ในแต่ละปี รัฐต้องสูญเสียงบประมาณมหาศาลในด้านการป้องกัน ปราบปราม บำบัด และ
สนับสนุน 

ผู้นำชุมชนในแต่ละชุมชน เป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างมากที่สามารถเข้าถึงประชาชนอย่างใกล้ชิดที่สุด 
ต่อการป้องกันปัญหาดังกล่าวในพื้นที่ของตนเอง ผู้นำชุมชนต้องเป็นผู้มีบทบาทสำคัญและต้องมีภาวะผู้นำ
ในการป้องกันยาเสพติด ผสานความร่วมมือโดยตรงจากชุมชน ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
บทบาทผู้นำชุมชนในการป้องกันปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยผู้นำ
ชุมชนในการศึกษาครั ้งนี ้หมายถึงประธานชุมชนในแต่ละชุมชน (เนื ่องจากอยู ่ในเขตเทศบาลนคร)           
โดยสมาชิกสภาเทศบาล และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จะเป็นผู้สะท้อนบทบาทผู้นำ
ชุมชนในการศึกษาครั้งนี้จากการเก็บข้อมูล 

2. วัตถุประสงค์ 
    1) เพ่ือศึกษาถึงปัญหายาเสพติดในระดับชุมชน ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 
    2) เพ่ือศึกษาบทบาทผู้นำชุมชนที่เป็นทางการในระดับชุมชนในการแก้ปัญหายาเสพติด 
    3) เพ่ือศกึษาปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินการของผู้นำชุมชนในระดับชุมชนในการแก้ปัญหายาเสพติด 

3. ขอบเขตการศึกษา 
ขอบเขตการศึกษามี 4 ด้าน ดังนี้ 
3.1 ด้านเนื้อหา ขอบเขตในเนื้อหาของการศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาบทบาทผู้นำชุมชนในการแก้ไข

ปัญหายาเสพติด ตำบลสะเตงอำเภอเมือง จังหวัดยะลา เนื่องจากด้านการป้องกันยาเสพติดเป็นการ
ดำเนินการที่ต้องอาศัยความร่วมมือบูรณาการหลายฝ่าย และยังไม่มีผู ้ใดรวบรวมไว้อย่างครบถ้วนใน
ขอบข่ายพ้ืนที่ทีส่นใจ ผู้วิจัยจึงกำหนดการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเฉพาะด้านการป้องกันยาเสพติด 

3.2 ด้านผู้ให้ข้อมูล มีทั้งสิ้น 9 คน ประกอบด้วย ประธานชุมชน 5 คน สมาชิกสภาเทศบาล 1 คน 
และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 1 คน 

3.3 ด้านพื้นที่ ผู้วิจัยใช้พ้ืนที่การศึกษาคือ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ในการวิจัย 
3.4 ด้านระยะเวลา งานวิจัยนี้เริ่มทำการศึกษาตั้งแต่เดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2563 

4. วิธีดำเนินการ 
การศึกษาเรื่อง “บทบาทผู้นำชุมชนในการแก้ปัญหายาเสพติด: กรณีตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัด

ยะลา” ในครั้งนี้ มุ่งศึกษาถึงปัญหายาเสพติดในระดับชุมชน ศึกษาบทบาทผู้นำชุมชนที่เป็นทางการในระดับ
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ชุมชนในการแก้ปัญหายาเสพติด และเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินการของผู้นำชุมชนในระดับชุมชน
ในการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างครอบคลุม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษา
ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนำมากำหนดเป็นคำถามในการวิจัย และ
เก็บข้อมูลภาคสนาม ในการเก็บข้อมูลภาคสนามนั้นผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ใน
การเก็บข้อมูล เพื ่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Research)          
เพ่ือนำไปสู่การค้นหาคำตอบของการวิจัยที่กำหนดไว้  ผู้ศึกษาจึงได้กำหนดระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 

4.1 ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) ที่มีหน่วยการวิเคราะห์เป็นผู้นำชุมชน 

ในพื้นที่ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ผู้ศึกษามุ่งเน้นบทบาทของผู้นำชุมชนเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก 
และผู้ให้ข้อมูลอีกส่วนที่สะท้อนบทบาทผู้นำชุมชน ซึ่งทั้งสองส่วนจะเป็นผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญแก่การศึกษาใน
ครั ้งนี ้ ได้แก่ ประธานชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  ซึ ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

4.1.1 ผู้นำชุมชน  
ผู้นำชุมชน คือ ผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งหมายถึง “ประธานชุมชน” โดยตำบลสะเตง 

จังหวัดยะลา มีทั้งสิ้น 40 ชุมชน จึงมีประธานชุมชนทั้งหมด 40 คน ดังนี้ 

ตารางท่ี 2 แสดงรายชื่อชุมชนทั้งหมดในตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 
รายช่ือชุมชน 

(1) ชุมชนเมืองทอง (15) ชุมชนบ้านร่ม (29) ชุมชนคุปตาสา 
(2) ชุมชนอุตสาหกรรมสามหมอ (16) ชุมชนการเคหะ (30) ชุมชนผังเมือง 4 
(3) ชุมชนหลังโรงเรียนจีน (17) ชุมชนโรงเรียนเทศบาล 5 (31) ชุมชนสันติสุข 
(4) ชุมชนเบอร์เส้งนอก (18) ชุมชนมะลิสัมพันธ์ (32) ชุมชนเสรี 
(5) ชุมชนวัดยะลาธรรมาราม 
(6) ชุมชนดารุสสลาม 
(7) ชุมชนจารูพัฒนา 
(8) ชุมชนตลาดเกษตร 
(9) ชุมชนร่วมใจพัฒนา 
(10) ชุมชนธนวิถี 
(11) ชุมชนสามัคคี 
(12) ชุมชนหลังกองร้อย 
(13) ชุมชนเวฬุวัน 

(19) ชุมชนตลาดเก่าซอย 8 
(20) ชุมชนอยู่ดีมีสุข 
(21) ชุมชนประชานุกูล 
(22) ชุมชนคนรักถ่ิน 
(23) ชุมชนหัวสะพานสะเตง 
(24) ชุมชนหน้าศูนย์แม่และเด็ก 
(25) ชุมชนคูหามุข 
(26) ชุมชนพิทยนิโรธ 
(27) ชุมชนห้าแยกกาปงบาโงย 

(33) ชุมชนจารูนอก 
(34) ชุมชนประชารัฐ 
(35) ชุมชนหลังวัดเมืองยะลา 
(36) ชุมชนตลาดเมืองใหม่ 
(37) ชุมชนมุสลิมสัมพันธ์ 
(38) ชุมชนเบญจมิตรสัมพันธ์ 
(39) ชุมชนวิฑูรอุทิศสัมพันธ์ 
(40) ชุมชนสะพรั่ง 
 

(14) ชุมชนธนวิถีพัฒนา (28) ชุมชนมณโฑ 18  
   

 

โดยการศึกษาครั้งนี้ได้ทำการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) จากประธานชุมชน 40 ชุมชน 
ออกมาเป็นประธานชุมชน 5 คน จาก 5 ชุมชน ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการเลือก คือ ทั้ง 5 ชุมชนต้องไม่มีความ
คล้ายคลึงกันทั้งหมด กล่าวคือต้องมีปัญหายาเสพติดที่แตกต่างกัน สัดส่วนอายุช่วงวัยของประชาชนมีความ
แตกต่างกัน และผู้นำชุมชนมีภูมิหลังส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ซึ่งได้แก่ 
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 (1) ประธานชุมชน ชุมชนผังเมือง 4  (2) ประธานชุมชน ชุมชนหน้าศูนย์แม่และเด็ก 
 (3) ประธานชุมชน ชุมชนร่วมใจพัฒนา (4) ประธานชุมชน ชุมชนโรงเรียนเทศบาล 5 
 (5) ประธานชุมชน ชุมชนจารูพัฒนา 

4.1.2 ผู้สะท้อนบทบาทผู้นำชุมชน 
ผู้สะท้อนบทบาทผู้นำชุมชนในด้านการป้องกันยาเสพติด ซึ่งเป็นบุคคล 2 คน ดังนี้ 

 (1) สมาชิกสภาเทศบาล (เทศบาลนครยะลา) 1 คน 
 (2) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในขอบเขตพ้ืนที่ 5 ชุมชนที่มีประธานชุมชนเป็น
ผู้ให้ข้อมูลและมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันยาเสพติด 1 คน 

4.2 เครื่องมือในการวิจัย 

ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ค้นคว้าข้อมูลทางจากอินเตอร์เน็ต เอกสาร 
ตำรา ข้อมูลจากส่วนราชการ วารสารวิชาการ แนวคิดต่าง ๆ และใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
Interview) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและรวบรวมข้อมูล โดยการเตรียมแนวคำถามการสัมภาษณ์ไว้
ล่วงหน้า เพราะสามาถยืดหยุ่นและกระทำได้โดยง่ายและมีความต่อเนื่องของคำถาม สามารถเจาะลึก การ
ตั้งแนวคำถามหลักไว้ก่อนล่วงหน้าเป็นแบบกว้าง ๆ เพ่ือให้มีจุดยืนและประเด็นที่ต้องสัมภาษณ์ ใช้ลักษณะ
คำถามแบบปลายเปิด ไม่มีการกำหนดหรือเรียงลำดับหัวข้อคำถาม แต่เป็นการสนทนาแบบธรรมชาติและ
ไม่สร้างความอึดอัดแก่ผู้ถูกซักถาม โดยคำถามในการสัมภาษณ์แบ่งออกเป็นสองประเภทคือในส่วนของการ
สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนและส่วนของผู้สะท้อนบทบาทผู้นำชุมชน ดังนี้ 

   ประเด็นคำถามในการการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  

   (1) การสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน (ประธานชุมชน) 

       ส่วนที่ 1 ด้านปัญหายาเสพติดในชุมชน 
       ส่วนที ่2 ด้านบทบาทผู้นำ 
       ส่วนที ่3 ด้านปัจจัยที่มีผลต่อการป้องกันยาเสพติดของผู้นำชุมชน ความต้องการ และข้อเสนอแนะ 

   (2) การสัมภาษณ์ผู้สะท้อนบทบาทผู้นำชุมชน (สมาชิกสภาเทศบาล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน) 

       ส่วนที ่1 ด้านการสะท้อนบทบาทผู้นำชุมชน บทบาทผู้สะท้อน และการทำงานร่วมกันกับผู้นำชุมชน 
       ส่วนที ่2 ปัจจัยที่มีผลต่อการป้องกันยาเสพติดของผู้นำชุมชน ความต้องการ และข้อเสนอแนะ 

5. ผลการศึกษา 
การศึกษาในครั้งนี้ศึกษาเกี่ยวกับ “บทบาทผู้นำชุมชนในการแก้ปัญหายาเสพติด ตำบลสะเตง 

อำเภอเมือง จังหวัดยะลา” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
บทบาทผู้นำชุมชนที่เป็นทางการในระดับชุมชนในการแก้ปัญหายาเสพติด และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
การดำเนินการของผู้นำชุมชนในระดับชุมชน ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งการนำเสนอตามวัตถุประสงค์เป็น 2 และ 3 
ส่วน สำหรับการเก็บข้อมูลจากผู้นำชุมชนและผู้สะท้อนบทบาทผู้นำชุมชน ที่ได้จากการศึกษาข้อมูลเอกสาร 
(Document Research) จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลัก ( In-depth Interview) คือ ผู้นำ
ชุมชน (ประธานชุมชน) 5 คน และผู้สะท้อนบทบาทผู้นำชุมชน 2 ท่าน (สมาชิกสภาเทศบาล 1 คน และ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 1 คน) สามารถเก็บข้อมูลและเรียบเรียงเป็นผลการศึกษาได้ดังนี้ 
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5.1 ผู้นำชุมชน (ประธานชุมชน) 

5.1.1 ส่วนที่ 1 ด้านปัญหายาเสพติดในชุมชน 
ชุมชนโดยเฉลี่ยมีประมาณสาม 200-300 หลังคาเรือน ปัญหายาเสพติดที่พบของชุมชนในตำบลสะ

เตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลาที่พบปัญหามากท่ีสุด คือ พืชกระท่อม และยาบ้า ตามลำดับ กลุ่มช่วงวัยที่เข้า
ไปมีความข้องเก่ียวกับยาเสพติดมากที่สุดคือกลุ่ม “เยาวชน” โดยจะเป็นเยาวชนในชุมชนโดยเฉลี่ยประมาณ 
1 ใน 5 ส่วนใหญ่แล้วจะมีปัญหามาจากปัญหาครอบครัว ผู้ปกครองไม่สนใจลูกหลาน ไม่ให้ความอบอุ่น
ใกล้ชิด ทำให้เยาวชนเลือกที่จะแก้ปัญหาชีวิตที่พบเจอด้วยการพึ่งยาเสพติด ขาดที่พึ่งทางครอบครัวหรือ
ชุมชนที่สามารถนำมายึดเหนี่ยวจิตใจและแก้ปัญหาได้ และมีปัญหาจากการว่างงานซึ่งส่งผลกระทบต่อ
สถานะทางเศรษฐกิจ อีกทั้งในบางชุมชนมีปัญหาที่ซับซ้อน จากการมีเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่เข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทำให้สามารถป้องกันและแก้ไขได้ยากมากข้ึน 

5.1.2 ส่วนที่ 2 ด้านบทบาทผู้นำ 
บทบาทผู้นำยาเสพติดในการป้องกันยาเสพติดนั้นส่วนใหญ่จะเป็นการจัดกิจกรรมสอดแทรกการ

ป้องกันยาเสพติด ซึ่งอาจจะเป็นการหวังผลทางอ้อมแต่จะทำให้สร้างความสามัคคีร่วมใจกันในชุมชนได้เป็น
อย่างดี เช่น กิจกรรมแข่งกีฬา กิจกรรมออกกำลังกาย กิจกรรมสร้างอาชีพและเสริมสร้างรายได้ กิจกรรม
ทางศาสนา กิจกรรมตรวจสุขภาพ เป็นต้น โดยจะสอดแทรกความรู้ด้านยาเสพติดเพื่อให้คนในชุมชน
ตระหนักถึงโทษที่เป็นภัยร้ายแรงหากไม่ช่วยกันร่วมกันป้องกันยาเสพติด เห็นได้ว่าการให้ความร่วมมือของ
คนในชุมชนนั้นสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความเข้มแข็ง ในทางตรงกิจกรรมในการป้องกันยาเสพติดของ
ทุกชุมชนนั้นจะเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจด้านยาเสพติดโดยตรงกับชาวบ้านผ่านการใช้อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้านอย่างถูกต้อง บางชุมชนจะมีเสียงตามสายหรือเอกสารแจกแต่ละหลังคาเรือน ซึ่ง
ประธานชุมชนส่วนใหญ่มีมุมมองว่าการสื่อสารทางเดียวดังที่กล่าวข้างต้นคือการแจกเอกสารหรือพูดให้ฟัง
ฝ่ายเดียวนั้นไม่ค่อยได้ผล สิ่งที่ได้ผลควรจะเป็นการทำงานป้องกันเชิงรุก ด้วยการปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรม    
ดูงานหรือสิ่งใดก็ตามที่มีการแสดงความคิดเห็นและโต้ตอบสองฝ่าย แต่ที่คงไว้ให้มีเพราะคิดว่าดีกว่าไม่ท ำ
อะไรเลย ประธานชุมชนทุกคนก็เห็นตรงกันอีกว่าการจัดกิจกรรมทางศาสนานั้นจะช่วยป้องกันยาเสพติดได้
ดีเนื่องจากเป็นการร่วมมือกันทางแรงกายและแรงใจ สอดแทรกวิธีการทางธรรมะเข้าไปในจิตใจของผู้คน 
ทำให้ศาสนสถานสามารถเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคนได้ เช่น มัสยิด วัด เป็นต้น  

รปูแบบการทำงานของประธานชุมชนทุกแห่งนั้นหลายสิ่งมีลักษณะไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ ใช้
การทำงานแบบเข้าถึงประชาชน สร้างความสนิทสนมกันเอง ให้เกิดความไว้ใจ และแสดงจุดยืนชัดเจนใน
ความพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือปัญหาทุกด้าน และกุมหัวใจผู้ปกครองเยาวชนให้ได้ ทำให้ทั้งคณะทำงาน
ของประธานชุมชนและคนในชุมชนส่วนใหญ่จะช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้ชุมชน หากมีอะไรก็จะมาแจ้ง
ประธานชุมชนโดยตรงเสมอ เกิดกลไกที่มีการประสานงานร่วมกันทุกฝ่ายได้อย่างดี และสามารถคัดกรอง
คนที่น่าสงสัยเข้ามาในชุมชนด้วย เป็นการช่วยกันค้นหาผู้ค้าและผู้เสพไปในตัวนอกจากการสืบหาข้อมูล
อย่างเป็นความลับที่สุดและการวางแผนให้ประชาชนมีส่วนร่วมมีการเฝ้ายามชุมชนในลักษณะผลั ดเวรกัน 
ประธานชุมชนจะใช้ไม้อ่อนหรือ “Soft Power” ในการป้องกันยาเสพติดให้มากที่สุด คือไม่ใช้ความรุนแรง
หรือการจับกุมจากเจ้าหน้าที่รัฐเนื่องจากจะทำให้เยาวชนสูญเสียอนาคต แต่หากใช้ไม้อ่อนไม่สำเร็จก็จะใช้
ไม้แข็งสำหรับปัญหาที่เกินเยียวยาแล้วคือการใช้อำนาจรัฐจากการประสานงานแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง 
โดยในทุกกิจกรรมและการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในชุมชนทั้งหมดนั้น ประธานชุมชนทุกคนมีส่วนร่วม
ทุกกิจกรรม ส่วนใหญ่จะเป็นในขั้นตอนการวางแผนและตัดสินใจ วางโครงสร้างการทำงาน และมอบหมาย
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พันธกิจให้แต่ละฝ่าย แต่ละคน ตามสายบังคับบัญชาในโครงสร้างองค์การ และเป็นแกนนำในกิจกรรมต่าง ๆ 
ในการป้องกันยาเสพติดเพ่ือเป็นการแสดงภาวะความเป็นผู้นำ 

สำหรับการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐนั้น ผู้นำชุมชนส่วนใหญ่มองว่าไม่มีความต่อเนื ่อง
เท่าไหร่นัก มีงบประมาณลงสู่ชุมชนอย่างไร้รูปแบบที่ชัดเจน และมีเพียงนโยบายมากกว่างบประมาณ ทำให้
ไม่มีทรัพยากรในการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดตามเป้า การปฏิบัติจริงไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นการให้ความรู้ตัวแทนชุมชนเท่านั้น 

5.1.3 ส่วนที่ 3 ด้านปัจจัยท่ีมีผลต่อการป้องกันยาเสพติดของผู้นำชุมชน ความต้องการ  
                  และข้อเสนอแนะ 

ประธานชุมชนมีความต้องการที่ตรงกันคือเรื่องของงบประมาณที่ไม่ลงสู่ชุมชนเท่าที่ควร ประธาน
ชุมชนและคณะทำงานนั้นมีบทบาทสำคัญที่สุดในการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน อยู่กับคนในชุมชน
ทุกวัน มองเห็นปัญหาชัดที่สุดผ่านตัวเองและคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ แต่งบประมาณกลับลงไปที่ส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค เสียเป็นจำนวนมาก การจะเข้าถึงงบประมาณได้นั้นต้องดิ้นรนเองในการเข้าหาหน่วยงาน
ภาครัฐซึ่งแต่ละชุมชนนั้นมีความสัมพันธ์และเครือข่ายที่ต่างกัน ไม่ว่าจะกับภาครัฐ หรือภาคธุรกิจเอกชน 
งบประมาณที่ต้องหาเองส่วนนี้จึงมีความไม่เท่ากันอยู่จากสมรรถนะดังกล่าว จะทำให้ปัญหาในชุมชนที่มใีน
ระดับที่มากจะยิ่งแก้ยากขึ้น จึงมีความต้องการให้รัฐจัดสรรงบประมาณในการป้องกันยาเสพติดลงสู่ชุมชน
โดยตรงโดยมีขั้นตอนการตรวจสอบในการใช้งบประมาณที่ชัดเจนเพื่อผลสำเร็จ เนื่องจากประธานชุมชน
เป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญที่สุดในการตัดสินใจดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในชุมชนด้วยประสบการณ์และการมอง
ปัญหาได้ชัดเจนกว่าหน่วยงานภาครัฐ และต้องการให้นโนบายระดับชาติมีการเอาจริงกับต้นตอยาเสพติด 
ซึ่งหมายถึงนายทุน ผู้ค้ารายใหญ่ ชายแดน อย่างเข้มงวดและเห็นตรงกันว่าในการปราบปรามต้องบังคับใช้
กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาและตรวจสอบได้ จะทำให้งานป้องกันยาเสพติดในชุมชนง่ายขึ้นมาก เพราะ
ชุมชนนั้นถือเป็นปลายทางหากผู้ค้ารายใหญ่คือต้นทางของยาเสพติด เยาวชนของชาติที่จะเป็นอนาคต
สำคัญของประเทศหรือใครก็ตามไม่ควรเป็นเครื่องมือของผู้หวังผลประโยชน์โดยใช้ยาเสพติดทั้งสิ้น ส่วน
เจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ว่าจะเป็นทหาร ตำรวจ หรือส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนี้ ควรเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ลงพื้นที่จริง ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาและไม่มีการละเว้นงานในพ้ืนที่ และเพ่ือรับทราบปัญหาในการ
รายงานขึ้นสู่เบื้องบน นโยบายจะได้สอดคล้องกับปัญหายาเสพติดในพื้นที่เพื่อจัดสรรทรัพยากรให้สามารถ
แก้ปัญหาได้ตรงจุด เช่น ตำรวจควรทำหน้าที่ช่วยสอดส่องตระเวรชุมชน แบ่งพื้นที่กันให้ทั่วถึงเพ่ือให้
ประชาชนปลอดภัยและช่วยยับยั้งปัญหาที่ยังไม่เกิดได้ ฝ่ายปกครองด้านยาเสพติดลงพ้ืนที่จริง เข้าถึงคนใน
ชุมชน พูดคุยและให้ข้อมูลต่าง ๆ ตามลักษณะงานของตนที่ถูกมอบหมายมาอย่างไม่ละเว้น เป็นต้น 
เนื่องจากประธานชุมชนและคณะทำงานมีลักษณะของการเป็นจิตอาสา แม้จะอยากทำหลาย ๆ สิ่งเพ่ือ
ป้องกันยาเสพติดอย่างเต็มที่เพราะชุมชนก็เป็นบ้านของพวกเขาเช่นกัน แต่การที่เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวกับใน
ด้านต่าง ๆ ไม่มีการลงพ้ืนที่ในหน้าที่ต่าง ๆ ที่ควรจะเป็น ผู้นำชุมชนไม่สามารถทำแทนได้ทุกอย่างเนื่องจาก
อำนาจหน้าที่ไม่มี อาจกระทบถึงความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน และการฟ้องร้องทางกฎหมายได้ จึงทำได้
ไม่เต็มที่ ทุกฝ่ายจึงควรมีการทำงานเชื่อมโยงกันให้การป้องกันยาเสพติดเกิดความต่อเนื่องและมีผลสัมฤทธิ์ 

5.2 ผู้สะท้อนบทบาทผู้นำชุมชน (สมาชิกสภาเทศบาล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) 

5.2.1 ส่วนที่ 1 ด้านการสะท้อนบทบาทผู้นำชุมชน บทบาทผู้สะท้อนและการทำงานร่วมกัน 
                 กับผู้นำชุมชน 
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ผู้สะท้อนบทบาทผู้นำชุมชนมองว่าประธานชุมชนและคณะทำงานได้เข้ามามีส่วนร่วมในหลาย
ขั้นตอนในการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดตั้งแต่การวางแผน มอบหมายหน้าที่ และเป็นที่ปรึกษา ในการ
เป็นผู้นำให้แก่ชุมชน และใช้การกระจายอำนาจให้ทุกฝ่ายได้ตัดสินใจอย่างเต็มที่ในขั้นการปฏิบัติงาน ไม่ว่า
จะเป็นโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ และการให้ความรู้ รับฟังความคิดเห็น ของคนในชุมชน และประธานชุมชน
จะเข้าร่วมด้วยทุกครั้ง โดยหลักสำคัญของประธานชุมชนคือต้องเข้าถึงด้วยการพูดคุยเพื่อสร้างความไว้ใจ 
ต้องใช้จิตวิทยาในการสื่อสารกับคนในชุมชน แต่อำนาจหน้าที่นั้นถูกจำกัดด้วยขอบเขตหน้าที่ทางกฎหมาย
และงบประมาณที่มีจำกัดในการดำเนินงานป้องกันยาเสพติด 

5.2.1 ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการป้องกันยาเสพติดของผู้นำชุมชน ความต้องการ และ 
       ข้อเสนอแนะ 

ปัจจัยที่จะทำให้การดำเนินงานป้องกันยาเสพติดสำเร็จคือประธานชุมชนต้องมองเห็นว่าเป็นสิ่ง
สำคัญและลงมือทำ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องยาเสพติดเป็นอย่างดี ได้รับความเกรงใจและยอมรับนับถือ
จากคนในชุมชนในการที่จะให้ความร่วมมือด้านต่าง ๆ มีจิตสาธารณะ และหากมีสถานะทางเศรษฐกิจที่ดีจะ
ช่วยให้เกิดผลสำเร็จยิ่งขึ้นจากการที่มีจิตสาธารณะควบคู่ สละทุนทรัพย์ในการดำเนินงานบางส่วนเองโดยไม่
ต้องรองบประมาณภายนอก ซึ่งเรื่องของงบประมาณเป็นปัญหาที่ต้องการให้เกิดการสนับสนุนลงสู่ชุมชน
พร้อมนโยบายหรือการสั่งการจากภาครัฐ จะทำให้เกิดการทำงานที่สำเร็จผล ส่วนหนึ่งที่สำคัญคือประธาน
ชุมชนและคณะทำงานชุมชนส่วนใหญ่ไม่ไว้ใจที่จะให้เจ้าหน้าที่รัฐที่ถือกฎหมายบางส่วนเข้ามามีส่วนในการ
จัดการปัญหายาเสพติดเนื่องจากที่ผ่านมาเคยมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเสียเอง ทำให้การทำงาน
ร่วมกันในบางครั้งค่อนข้างลำบากและมีความซับซ้อนมากขึ้น ฉะนั้นแล้วภาครัฐต้องมีการลงพื้นที่จริงและ
ตรวจสอบบุคลากรของตนเองให้มีความโปร่งใสเชื่อถือได้ ทำให้ชุมชนมั่นใจว่าเป็นที่พึ่งพา และทำงาน
ประสานกับผู้นำชุมชนตามอำนาจหน้าที่ จะทำให้สามารถป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

6. อภิปรายผล 
จาการวิจัยครั้งนี้พบว่า ในพ้ืนที่โดยรวมนั้นยาเสพติดที่มีการแพร่กระจายสูงจะเป็นพืชกระท่อมและ

ยาบ้า ซึ่งข้อกังวลคือเยาวชนเป็นกลุ่มหลักในชุมชนที่มีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติด บทบาทของผู้นำท้องถิ่น
หรือประธานชุมชนมีความสัมพันธ์กับการป้องกันยาเสพติดในระดับการวางแผน มอบหมาย และเป็นที่
ปรึกษาแก่คณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งในการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดโดยส่วนใหญ่จะเป็นไปในลักษณะ
ของกิจกรรมเชิงบวก เช่น การให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่คนในชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน การจัดกิจกรรมกีฬา การจัดกิจกรรมทางศาสนา เป็นต้น ส่วนการป้องกันในด้านการค้นหาผู้ ค้า     
ผู้เสพ และเครือข่ายยาเสพติดโดยเฉพาะยาเสพติดที่เข้ามาจากภายนอก ส่วนใหญ่จะทำโดยการใช้ลักษณะ
ของสายสืบเพื่อเสาะหาข้อมูล และการตรวจตราเฝ้ายามชุมชน แต่จะดำเนินการได้ค่อนข้างยากเนื่องจากไม่
มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและไม่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายได้ และที่สำคัญไม่มีความไว้ใจเจ้าหน้าที่รัฐ
เท่าที่ควร เป็นผลมาจากประวัติที่เคยมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวกับในการแพร่กระจายของยาเสพติด 
และไม่ใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิดในชุมชนอย่างที่ควรจะเป็นเนื่องจากเป็นคนที่อาจจะสนิทสนมกับ
ผู้ปกครอง รู้จักกันหรือกลัวว่าชุมชนจะเสียชื่อเสียงอย่างไรก็ตาม จึงทำได้ไม่เต็มที่แค่ในระดับหนึ่งเท่านั้น 
ผู้นำชุมชนจึงมักจะใช้การพูดคุยเข้าถึง ใช้การชักจูงโน้มน้าวคนในชุมชนให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจและให้
ความร่วมมือในการร่วมกันเป็นหูเป็นตาป้องกันยาเสพติดร่วมกัน และเรื่องงบประมาณเป็นสิ่งที่สำคัญมาก 
ไม่มีความต่อเนื่อง และไม่ชัดเจน ผู้นำชุมชนต้องหางบประมาณจากภายนอกเองเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็น
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การขอจากหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคธุรกิจเอกชน รวมไปถึงในบางชุมชนที่ผู้นำชุมชนมีสถานะเศรษฐกิจที่
ดีพอกใ็ช้กำลังทรัพย์ตนเองจ่ายเพ่ือชุมชนส่วนรวม ทำให้การดำเนินงานเกิดความไม่เท่าเทียมเพราะไม่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐอย่างมีระเบียบแบบแผนชัดเจนลงสู่ชุมชน  

นอกจากนี้ปัจจัยที่จะทำให้ปัญหายาเสพติดมีการป้องกันไม่สำเร็จก็อาจเป็นเพราะผู้นำชุมชนไม่ได้
เห็นปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ ซึ่งที่จริงแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นหากเกิดปัญหายา
เสพติดนั้นร้ายแรงและเป็นวงกว้างในชุมชนเป็นอย่างยิ่ง และในทุกชุมชนมักจะเป็นปัญหาแรก ๆ ที่ถูก
กล่าวถึงเสมอ ผู้นำชุมชนที่จะดำเนินงานป้องกันยาเสพติดได้สำเร็จนั้นจึงต้องเห็นความสำคัญของปัญหานี้
ก่อน แล้วจึงพิจารณาจากทรัพยากรด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่ ความคิดริเริ่มจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะประยุกต์สิ่งที่มใีน
การตัดสินใจด้วยตนเอง แสดงความเป็นผู้นำออกมา สำคัญคือต้องทำให้เยาวชน และคนทุกวัยเห็นถึงปัญหา
นี้ว่าสำคัญด้วยเช่นกัน จึงจะเกิดความร่วมมือในชุมชน จะมีความแข็งแรงในการป้องกันยาเสพติดจาก
ร่วมมือร่วมใจกัน เห็นได้ว่าในแต่ละชุมชนมีวิธีการในรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันซึ่งจะสอดคล้องกับ
พ้ืนฐานส่วนบุคคลของผู้นำชุมชน เช่น จากการเก็บข้อมูล ชุมชนแห่งหนึ่งมีผู้นำที่เคยเป็นครูมาก่อน ก็จะใช้
การสื่อสาร ให้ความรู้ จัดเวทีประชาสัมพันธ์ ประชุมเป็นหลัก ชุมชนอีกแห่งหนึ่งผู้นำมีการศึกษาด้านศาสนา
มา ก็จะใช้หลักการปกครองควบคู่กับศาสนา ใช้ธรรมะเข้ามาดำเนินการป้องกันยาเสพติด เน้นสอดแทรก
ผ่านกิจกรรมทางศาสนา บรรยายธรรม หรือในอีกชุมชนหนึ่งผู้นำเป็นผู้ประกอบการที่มีฐานะร่ำรวยใน
ประมาณหนึ่งก็จะใช้เครือข่ายธุรกิจเอกชนในชุมชนให้เป็นประโยชน์เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณในการจัด
กิจกรรมป้องกันยาเสพติดต่าง ๆ เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้คือความรู้ความชำนาญและความสามารถเฉพาะด้าน
ของผู้นำชุมชนที่จะนำไปประยุกต์ใช้เพ่ือให้การป้องกันยาเสพติดสำเร็จได ้

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

(1) ผู้นำชุมชนนั้นต้องมีความใฝ่รู้ หมั่นแสวงหาความและทันต่อเหตุการณ์ ข่าวสาร เพิ่มศักยภาพ
และทักษะให้ตนเองในทุกด้าน เพ่ือให้มีองค์ความรู้ในการนำไปใช้ในการบริหารงานชุมชน 

(2) ผู้นำต้องสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนให้
มากที่สุด เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นเพื่อช่วยกันพัฒนาวิธีการในการดำเนินการต่าง ๆ กลไก
เช่นนี้จะทำให้ทุกคนในชุมชนเกิดค่านิยมร่วมกันในการช่วยกันป้องกันยาเสพติดอย่างทั่วถึง 

(3) หน่วยงานภาครัฐควรมีนโยบายการปราบปรามยาเสพติดที่ชัดเจนและบังคับใช้กฎหมาย
กฎหมายอยา่งตรงไปตรงมาเพ่ือให้ชุมชนเชื่อถือได้ เนื่องจากเรื่องยาเสพติดเป็นอำนาจโดยตรงกับหน่วยงาน
ภาครัฐต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ผู้นำชุมชน จะทำให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเชื่อมโยงกันและมีความต่อเนื่องของ
การทำงานร่วมกัน ซึ ่งถ้าส่วนกลางไม่มีการสนับสนุนการป้องกันยาเสพติดทั ้งในด้านนโยบายและ
งบประมาณเม่ือใด ชุมชนก็ไม่สามารถดำเนินการหรืออาจหยุดชะงักไปได้ 

(4) ชุมชนในตำบลสะเตงนั้นมีขนาดเล็ก แต่ละชุมชนจึงควรมีการทำงานร่วมกันระหว่างผู้นำชุมชน
เพ่ือช่วยกันป้องกันปัญหายาเสพติดเนื่องจากจากผลการศึกษาพบว่ายาเสพติดมักมีที่มาจากชุมชนรอบนอก 
หากสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับกลุ่มชุมชนได้จะทำให้ยาเสพติดห่างไกลชุมชนได้มากข้ึน 

(5) ปัญหาที่เป็นต้นตอของยาเสพติดควรถูกแก้ไขและเห็นความสำคัญจากผู้นำชุมชนและภาครัฐ 
นั่นคือ ปัญหาครอบครัว การเข้าถึงการศึกษา และการว่างงาน 
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7.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
(1) ควรศึกษาการดำเนินงานด้านยาเสพติดในด้านอื่นนอกจากการป้องกันยาเสพติด ได้แก่ การ

ปราบปราม การบำบัด และการสนับสนุน 
(2) การศึกษาครั้งนี้มีข้อจำกัดด้านเวลาในการศึกษา ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาชุมชนทั้ง 40 

ชุมชน ในตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพ่ือให้ครอบคลุมทั้งหมดโดยเฉพาะในอีกหลายชุมชนที่มี
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในระดับมาก เพ่ือผลการศึกษาที่ตรงกับสภาพความจริงในชุมชนมากท่ีสุด 

(3) ควรศึกษาบทบาทของคนในชุมชนและความคิดเห็นต่อการทำงานของผู้นำชุมชนในด้านการ
แก้ปัญหายาเสพติดเพื่อสะท้อนการทำงานได้ครบรอบด้านนอกจากการสะท้อนบทบาทผู้นำชุมชนจาก
สมาชิกสภาเทศบาลและอาสาสมัครสาธาณสุขประจำหมู่บ้านที่ได้ศึกษาไป 
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการบริหารโครงการกลุ่มวิสาหกจิชุมชนปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพบ้านเตย ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
A Study of Factors Influencing the Success of Project Management in 

Ban Toey Bio-Organic Fertilizer Community Enterprise Group 
Kra Bueang Yai Sub-distirct, Phimai District, Nakhon Ratchasima Province. 

สุจิรา  เนื่องชมภู* 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการบริหารโครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพบ้านเตย ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาลักษณะการ
ดำเนินงานในการบริหารโครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านเตย) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความสำเร็จในการบริหารโครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านเตย และ 3) เพ่ือ
สรุปปัญหาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านเตย โดยใช้
การวิจัยเชิงปริมาณ สำหรับประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
ครัวเรือนพื้นที่ หมู่ 1 ชุมชนบ้านเตย ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งสิ้น 569 
คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้จากการคำนวณหากลุ่มตัวย่างจากจำนวนประชากรที่มีอ ยู่ 
โดยการใช้สูตรคำนวณหากลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ที่กำหนดค่าระดับความเชื่อม่ันที่ร้อยละ 90 ของ
การสุ่มตัวอย่าง ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) จะได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง
ที ่น้อยที ่สุดจำนวน 85 คน จากจำนวนประชากรทั้งหมด โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้เครื่องมือ
แบบสอบถาม จำนวน 109 ชุด แล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดย
วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ค่าความถี่ (Frequency Distribution) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ส่วนลักษณะการดำเนินงานที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารโครงการกลุ่มวิสาหกิจปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพบ้านเตยจะใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการ
ทดสอบสมมติฐานและการวิเคราะห์ข้อมูล จะใช้สถิต ิอ้างอิงหรือสถิต ิอนุมานในการวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ของปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารโครงการที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารโครงการ
กลุ่มวิสาหกิจปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านเตย ซึ่งใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย t-test วิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Correlations) 
 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการยอมรับจากประชาชนหรือผู้รับบริการ มีความสัมพันธ์เชิงบวก
และมีผลต่อความสำเร็จในการบริหารโครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งเป็นตัวแปรอิสระตัวแปรเดียวที่เกี่ยวข้องกับระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการบริหารโครงการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านเตยอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น กลุ่มวิสาหกิจปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านเตย
ควรมุ้งเน้นให้ความสำคัญกับปัจจัยการบริหารโครงการด้านอื่น ๆ มากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่
องค์การ เพราะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการบริหารโครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 
โดยอาจจะมุ่งเน้นพัฒนาเกี่ยวบุคลากร การจัดสรรงบประมาณ รวมไปถึงการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือ

 

* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร ์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
e-mail: suchira.nue@stu.nida.ac.th 
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Abstract 
A Study of Factors Influencing the Success of Project Management in Ban Toey Bio-

Organic Fertilizer Community Enterprise Group Kra Bueang Yai Sub-distirct, Phimai District, 
Nakhon Ratchasima Province. The objectives of this project were 1) to study the operational 
characteristics of the project management of Ban Toei Bio-Organic Community Enterprise 
Group 2) to study the factors that have an influence on the success of the project of Ban 
Toei Bio-Organic Fertilizer Community Enterprise Group and 3) To summarize the problems 
and make suggestions for the development of the Ban Toey Bio-Organic Fertilizer 
Community Enterprise By using quantitative research The population and sample groups 
used in this study are the people who live in households in Moo 1, Ban Toey Community, 
Kra Bueang Yai Sub-district, Phimai District, Nakhon Ratchasima Province, a total of 569 
people and the sample group used in the study. By calculating the number of available 
population groups By using the formula to calculate a sample of Taro Yamane that 
determines the confidence level at 90 percent of the sampling. Which uses Simple Random 
Sampling method to get the smallest sample number, 85 persons From the total population 
Data collection will be conducted by using 109 sets of questionnaires and analyzed for 
descriptive statistics by analyzing personal factors of respondents by using frequency 
distribution and percentage (Percentage). The implementation that affects the success of 
the project management, Ban Toei Bio-Organic Fertilizer Group will use Mean and Standard 
Deviation in hypothesis testing and data analysis. Will use the reference statistics or 
inferential statistics to analyze the relationship between the success factors of project 
management that affect the success of the project management of Ban Toei Bio-Fertilizer 
Enterprise Group The data were analyzed by means of t-test, One-Way ANOVA and multiple 
regression analysis. (Correlations) And then analyze the descriptive statistics by analyzing 
personal factors of the respondents by using frequency distribution and percentage 
(Percentage). The nature of operations that affect the success of project management Ban 
Toey Organic Bio-Fertilizer Group will use Mean and Standard Deviation in hypothesis testing 
and data analysis. Will use the reference statistics or inferential statistics to analyze the 
relationship of the success factors in project management that affect the success of the 
project management of the Ban Toei Bio-fertilizer Group The data were analyzed by means 
of t-test, One-Way ANOVA and multiple regression analysis. (Correlations) And then analyze 
the descriptive statistics by analyzing personal factors of the respondents by using 
frequency distribution and percentage (Percentage). The nature of operations that affect 
the success of project management Ban Toey Organic Bio-Fertilizer Group will use Mean 
and Standard Deviation in hypothesis testing and data analysis. Will use the reference 
statistics or inferential statistics to analyze the relationship of the success factors in project 
management that affect the success of the project management of the Ban Toei Bio-
fertilizer Group The data were analyzed by means of t-test, One-Way ANOVA and multiple 
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regression analysis. (Correlations) (Percentage) In the aspect of operation that affects the 
success of the project management, Ban Toi Bio-Organic Fertilizer Enterprise Group will use 
Mean and Standard Deviation to test the hypothesis and data analysis. Will use the 
reference statistics or inferential statistics to analyze the relationship between the success 
factors of the project management affecting the success of the project management of Ban 
Toei Bio-Fertilizer Enterprise Group The data were analyzed by means of t-test, One-Way 
ANOVA and multiple regression analysis. (Correlations) (Percentage) In the aspect of 
operation that affects the success of the project management, Ban Toi Bio-Organic Fertilizer 
Enterprise Group will use Mean and Standard Deviation to test the hypothesis and data 
analysis. Will use the reference statistics or inferential statistics to analyze the relationship 
between the success factors of the project management affecting the success of the project 
management of Ban Toei Bio-Fertilizer Enterprise Group The data were analyzed by means 
of t-test, One-Way ANOVA and multiple regression analysis. (Correlations) Will use the 
reference statistics or inferential statistics to analyze the relationship between the success 
factors of the project management affecting the success of the project management of Ban 
Toei Bio-Fertilizer Enterprise Group The data were analyzed by means of t-test, One-Way 
ANOVA and multiple regression analysis. (Correlations) Will use the reference statistics or 
inferential statistics to analyze the relationship between the success factors of the project 
management affecting the success of the project management of Ban Toei Bio-Fertilizer 
Enterprise Group The data were analyzed by means of t-test, One-Way ANOVA and multiple 
regression analysis(Correlations). The results showed that Acceptance factors from people 
or clients Has a positive relationship and affects the success of the project management of 
the community enterprise group. With the statistical significance at the level of 0.05 which 
is the only independent variable related to the factor that has an influence on the success 
of the project management of Ban Toei Bio-Organic Community Enterprise Group. Should 
focus more on other project management factors to enhance the organization's potential 
Because it affects the success of the project management of the community organic bio-
fertilizer group Which may focus on personnel development Budget allocation Including 
the use of electronic devices or technology to implement the project. While the factors of 
acceptance from the people should also be developed together 
Keywords: Project Management, Community Enterprises, Sufficiency Economy,  
        Strong Community 
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1. บทนำ 
ชุมชน คือ พื้นที่ที่มีความสัมพันธ์ในรูปแบบองค์การทางสังคมที่มีสมาชิกอยู่รวมกัน โดยมีความ

ต้องการและมีเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งในการอยู่ร่วมกัน ซึ ่งชุมชนจะมีลักษณะเป็นพลวัตคือมีการ
เปลี ่ยนแปลงไปตามกระแสสังคมอยู ่ตลอดเวลา โดยจะมีการเปลี ่ยนแปลงมากหรือน้อยขึ ้นอยู ่กับ
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ประเพณี วัฒนธรรม และจิตสำนึกที่มีต่อชุมชนร่วมกัน 

การรวมกลุ่มในชุมชนเป็นแนวทางหนึ่งที ่กำลังเติบโตอย่างเนืองนิตย์ในสังคมไทย เพราะจาก
นอกจากจะเป็นการรวมตัวกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วมและชุมชนแล้วนั้น ยังสามารถเป็นการสร้าง
อาชีพและสร้างการเรียนรู้ให้แก่คนในชุมชนได้ด้วย วิสาหกิจชุมชนจึงถือเป็นการดำเนินงานรูปแบบหนึ่งที่ทำ
ให้ชุมชนสามารถสร้างทุนในชุมชนได้เอง ซึ่งไม่เพียงแต่ในรูปแบบของตัวเงินเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทรัพยากร 
ผลผลิต ความรู้ ภูมิปัญญา ทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคมที่มีการสืบทอดมาอย่างช้านาน ให้ เกิด
ประสิทธิภาพและยั่งยืนยังประโยชน์ให้ชุมชนผู้เป็นเจ้าของวิสาหกิจนั้นเป็นหลัก 

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพ่ือส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมไปถึงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในชุมชน ทั้งนี้ เพ่ือมุ่งให้
เกิดการพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชนให้มีผลในด้านการพึ่งพาตนเองได้และเกิดการพัฒนา ระบบ
เศรษฐกิจของชุมชนไปสู่การเป็นผู้ประกอบการในระดับที่สูงขึ้นต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับกรอบการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมไปถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่มีวิสัยทัศน์ว่าด้วยการ
มุ่งให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานราก เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและเกิดการสร้างรายได้ที่สูงขึ้นให้แก่ประชาชนเพื่อให้คนในชาติมีความสุข เกิดการพัฒนาศักยภาพ
มนุษย์อันจะเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และก่อให้เกิความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับสากลต่อไป 
นอกจากนี้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่องค์การระหว่างประเทศ
กำหนดขึ้น อาทิ การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ที่องค์การสหประชาชาติ
กำหนดขึ้นอีกด้วย 

ลักษณะในเชิงกายภาพเป็นสิ่งหนึ่ง ที่มีความสำคัญในการจัดตั้งและดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน พ้ืนที่
บริเวณบ้านเตย หมู่ที่ 1 ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ประสบปัญหาเชิงพื้นที่ซึ่งแต่เดิมพื้นที่
บริเวณดังกล่าวมีลักษณะเป็นดินเค็ม เนื่องจากพื้นที่ของหมู่บ้านตั้งอยู่บนแอ่งเกลือโคราช ส่งผลกระทบต่อ
การทำกสิกรรมซึ่งเป็นอาชีพหลักของชุมชนในย่านนี้ทำให้ยากต่อการเพาะปลูก พืชผลอ่ืน ๆ ที่ชาวบ้านปลูก
ไว้ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ดีเท่าที่ควร อีกทั้งยังได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน และภาวะแห้ง
แล้งในฤดูร้อนสลับกัน ส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่เกิดภาวะหนี้สินตามมา ประชากรวัยทำงานต้องออกไปหา
รายได้ต่างถ่ิน จึงมีเพียงผู้สูงอายุและเด็กในวัยเรียนเท่านั้นที่ยังต่อสู้กับปัญหาดินเค็มในพ้ืนที่ จึงเกิดเป็นการ
คิดค้น ทดลองแก้ปัญหาดังกล่าว โดยภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งในระยะเริ่มต้นได้มีการนำเอาปุ๋ยเคมีมาใช้ใน
พื้นที่การเกษตร ทำให้ค้นพบปัญหาที่ตามมาว่าเกิดต้นทุนทางการเกษตรสูงขึ้น ทำให้ชาวบ้านเกิดการกู้ยืม
เงินมาลงทุนทำการเกษตรและส่งผลให้เป็นหนี้ธนาคาร ทำให้เป็นเหตุผลที่ทำให้ชาวบ้านไม่มีเงินเหลือ
สำหรับเก็บออม อีกทั้งในการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อการเกษตรนั้น แม้ว่าในระยะแรกจะสามารถให้ผลผลิตทาง
เกษตรได้เป็นอย่างดี แต่ก็ย่อมทำให้เกิดปัญหาส่งผลถึงสุขภาพในระยะยาวต่อมา 

ชุมชนบ้านเตย ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น โดยได้มีการดำเนินการแก้ไขในพื้นที่ดินเค็มโดยรับ
การสนับสนุนจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (สวทช.) กรมพัฒนาที่ดิน และเอสซีจี 
ที่ร่วมกันนำความรู้และวิธีการแก้ปัญหาดินเค็ม  ทั้งการปรับปรุงคุณภาพดิน การเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน     
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การปลูกพืชเศรษฐกิจทนเค็ม พร้อมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกร เพื่อให้คนในชุ มชน
สามารถพลิกฟื้นผืนดินที่เคยมีปัญหา ให้กลับมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ตามโครงการ “นวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็ม”  และยังได้ร่วมมือกันจัดตั้ง “สถานีปลูกคิดปันสุข” เพื่อเป็นต้นแบบ
การส่งเสริมชุมชน ถอดบทเรียนฟื้นฟูดินเค็ม เน้นเปลี่ยนวิธีคิด สนับสนุนการพึ่งพาตนเอง พร้อมแบ่งปัน
ความรู้เพื่อขยายผลชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังได้มีการรวมกลุ่มวิสาหกิจผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 
ซึ่งได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม และต่อยอดจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
ภายหลังจึงเกิดการจัดตั ้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านเตย เพื ่อส่งเสริมการและรวบรวม         
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน ให้แก่คนใน
ชุมชนและนักท่องเที่ยวภายนอกได้สามารถนำเอาความรู้ไปใช้ต่อยอดในชีวิตประจำวันได้  ทำให้เกิดการ
สร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้คนในชุมชนอ่ืน ๆ อีกทั้งชาวบ้านในชุมชนยังเกิดความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเอง
ได้ เกิดการสร้างรายได้ให้ตนเองและชุมชน ลดภาวะหนี้สิน มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเกิดความรักหวงแหนต่อ
อาชีพและท้องถิ่นตน เกิดเป็นความภาคภูมิใจให้แก่คนในชุมชนต่อไป 

จากปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ถือว่าชุมชนบ้านเตยมีศักยภาพในการจัดการปัญหาใน
พื้นที่ของตนเองด้วยการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง ดังจะเห็นได้จากการตอบสนองตาม
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหรรษวรรษ (Millennium Development Goals) ของสหประชาชาติ ที่มุ่งเน้น
การพัฒนาทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความเชื่อมโยงกัน 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1) เพื่อศึกษาลักษณะการดำเนินงานในการบริหารโครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บ้านเตย ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 
2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการบริหารโครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์

ชีวภาพบ้านเตย ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 
3) เพื่อสรุปปัญหา และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอิน ทรีย์

ชีวภาพบ้านเตย ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 
 

3. การทบทวนวรรณกรรม 
 การศึกษาค้นคว้า เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการบริหารโครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านเตย ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ผู้ทำการศึกษาได้ศึกษา ค้นคว้า รวม
ไปถึงการรวบรวมเอกสาร ตำรา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประมวลผลในเกิด
ความสอดคล้องการนำเสนอแนวคิดและงานวิจัยที่เก่ียวข้องตามประเด็นสำคัญต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

3.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ 
 นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายเกี่ยวกับคำว่า โครงการแตกต่างกันไป อาทิ เกรย์และลาร์สัน 
(Clifford F. Gray & Erik W. Larson, 2000) ได้ให้ความหมายของโครงการ หมายถึง ความพยายามกระทำ
สิ่งที่มีความซับซ้อนในช่วงเวลาหนึ่ง ภายใต้ข้อจำกัดด้านเวลา ด้านงบประมาณ ด้านทรัพยากร และผลงาน 
ตามที่ได้ระบุไว้ตามความต้องการ (Gray and Larson, 2000) ส่วน เคิร์ซเนอร์ (Kerzner, 1998) ได้กล่าว
โดยสรุปว่า โครงการ เป็นกิจกรรมหรืองานที่มีงานระบุวัตถุประสงค์ท่ีต้องทำให้แล้วเสร็จ มีกำหนดวันเริ่มต้น
และวันสิ้นสุดโครงการ โดยมีข้อจำกัดเรื ่องงบประมาณและทรัพยากร หรือแม้แต่นักวิชาการไทยอย่าง 
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ฐาปนา ฉิ่นไพศาล (2540) ได้ให้คำนิยามของคำว่าโครงการได้อย่างชัดเจนว่า โครงการ หมายถึง กิจกรรม
หรืองานที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรเพื่อหวังประโยชน์ตอบแทน กิจกรรมหรืองานดังกล่าวจะต้องเป็นหน่วย
อิสระหน่วยหนึ่งที่จะสามารถทำการวิเคราะห์ วางแผน และนำไปปฏิบัติ พร้อมทั้งมีลักษณะแจ้งชัดถึงจุดเริ่ม
และจุดสิ้นสุด ซึ่ง รัตนา สายคณิต (2552) สรุปความหมายของโครงการไว้ว่า หมายถึง กิจกรรมหรืองานชุด
หนึ่งที่มีลักษณะพิเศษต่างจากงานปกติ และต้องทำให้สำเร็จภายใต้ข้อจำกัดของเวลา งบประมาณ และ ได้
มอบหมายงานตรงตามที่กำหนดเช่นกัน และวิสูตร จิระดำเกิง (2548) ก็ได้ให้ความหมายของโครงการไว้ว่า 
เป็นกิจกรรมหรือชุดงานชุดหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน มีกำหนดเวลาที่เริ่มและสิ้นสุด และการดำเนินงาน
จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของงบประมาณ กำหนดเวลาของงานต่างๆ และคุณภาพของงานตามกำหนด 
 จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า โครงการ หมายถึง กิจกรรมหรือชุดการทำงาน
ที่แตกต่างจากกิจกรรมหรือชุดงานปกติ โดยโครงการจะมีการกำหนดห้วงเวลาดำเนินงานที่ชัดเจนและต้อง
ทำให้สำเร็จภายใต้ข้อกำหนดเรื่องงบประมาณ เวลา และเงื ่อนไขของผลงานตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญา
โครงการ 
 การวัดความสำเร็จของโครงการเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเป็นการสร้างความมั่นใจให้ความสำเร็จของ
โครงการ ผู้บริหารโครงการจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการประเมินและวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อ
ความสำเร็จหรือไม่สำเร็จของโครงการ ซึ่งปัจจัยความสำเร็จของโครงการนั้นมีหลายด้าน โดยมีทั้งปัจจัย
ภายนอกและปัจจัยภายในองค์การ 
 ปัจจัยแห่งความสำเร็จจึงเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ขององค์การ เปรียบเสมือน
หลักการ แนวทาง หรือวิธีการอย่างเป็นรูปธรรมที่จำสามารถยึดโยงและนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มุ่งไปใน
ทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์การ ทั้งนี้ จะทำให้คนในระดับต่าง ๆ ภายในองค์การรู้ว่าต้องทำสิ่งใดบ้างเพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ ตอบสนองวิสัยทัศน์ และบรรลุวิสัยทัศน์ตามแนวทางที่ตั้งไว้ 
 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Success Factor) คือ กิจกรรมใด ๆ หรือปัจจัยที่มีความสำคัญ ส่งผลให้
เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน (ปัทมา อินทรจันทร์ และฬุลิยา ธีระธัญศิริกุล, 2562) 

ความสำเร็จของโครงการ 
เครื่องชี้วัดความสำเร็จของการบริหารโครงการ จะพิจารณาจากความสำเร็จจากบรรทัดฐานต่าง ๆ 

(Criteria) ที่มีความสำคัญรวม 4 ประการ (Pinto & Slevin, 1968) คือ 1) บรรทัดฐานด้านเวลา (Time 
criterion) หมายถึง การดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด ครอบคลุมถึงเวลาในการดำเนินงาน
โดยรวมของโครงการทั้งหมด และใช้ระยะเวลาดำเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรม รวมทั้งการรับรู้ว่าโครงการมี
อายุการใช้งานมากน้อยเพียงใด 2) บรรทัดฐานด้านการเงิน (Monetary criterion) หมายถึง การดำเนิน
โครงการโดยการคำนึงถึงการบริหารการเงินที ่ดี โดยจะต้องระมัดระวังเรื ่องงบประมาณรายจ่ายของ
โครงการ การกำหนดงวดเงิน ระบบการเบิกจ่าย การจัดซื้อ การจัดจ้าง การจัดวางระบบการรายงานการ
ทางการเงิน และระบบการตรวจสอบต่าง ๆ 3) บรรทัดฐานด้านประสิทธิผล (Effectiveness criterion) 
หมายถึง การทำงานให้บรรลุเป้าหมายของผลงาน และวัตถุประสงค์ของโครงการทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเน้นการควบคุมคุณภาพจะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากที่สุด นอกจากนั้นยัง
ต้องเชื่อมสัมพันธ์กับโครงการอื่น ๆ ในแผนงานเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อบรรลุสู่จุดมุ่งหมายในระดับแผนงานอีก
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ด้วย 4) บรรทัดฐานด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ (Client criterion) หมายถึงการ สร้างการยอมรับใน
คุณค่าของโครงการให้เกิดขึ้นอย่าง จริงจังแก่กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย มุ่งเน้นที่จะสร้างความเข้าใจในเรื่อง
การใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงของโครงการ ทั้งนี้เพื่อความคุ้มค่าของโครงการหนึ่ง ๆ  (อิงฟ้า เขมะวิชานุรัตน์ 
และ สวัสดิ์ วรรณรัตน์, 2559) 

ในการจะดำเนินโครงการให้ประสบความเร็จนั้น ต้องอาศัยแนวคิดและแนวทางที่จะนำไปสู่การ
สร้างความสำเร็จ “การบริหารโครงการ” จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะนำองค์การในทุกระดับและสหวิทยาการ
สามารถบรรลุเป้าหมาย (Goals) ภายใต้เงื่อนไขของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเวลาที่มีอย่างจำกัดได้ 
ซึ่งการบริหารโครงการถือเป็นนวัตกรรมทางด้านการบริหารที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาอย่างเนิ่นน าน
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพให้การบริหารและการพัฒนาองค์การต่อไป ทั้งนี้ เครื่องมือที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะ
พัฒนาและปรับปรุงความสามารถขององค์การในด้านต่าง ๆ นั้น ได้แก่ การวางแผน การนำนโยบายไป
ปฏิบัติ การควบคุมกิจกรรมของโครงการ รวมทั้งแนวทางการใช้ประโยชน์จากบุคลากรและทรัพยากรต่าง ๆ 
ขององค์การ นักบริหารและนักวิชาการแขนงต่าง ๆ ได้ให้ความหมายของการบริหารโครงการไว้ ดังนี้ 

สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ (2544) ได้ให้ความหมายของการบริหารโครงการ ว่าเป็นการบูรณาการ
หลักการจัดการเพื่อกำหนดกิจกรรมและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก ำหนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผู้จัดการโครงการต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในทุกเรื่องในเรื่องการ
จัดการเป็นอย่างดี  

สุภาพร พิศาลบุตร (2550) ได้แสดงความเห็นว่า การบริหารโครงการเป็นการดำเนินเชิงระบบที่
ประกอบด้วยระบบย่อยหลายระบบ ซึ่งผู ้บริหารโครงการจะต้องมีความสามารถในการบูรณาการหรือ
ผสมผสานระบบย่อยต่าง ๆ เข้าด้วยกัน จึงทำให้โครงการบรรลุถึงความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไป
ตามระยะเวลาที่กำหนดและภายในงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

รัตนา สายคณิต (2552) ให้ความหมายของการบริหารโครงการ คือ การทำหน้าที่ต่าง ๆ ทางด้าน
การบริหาร ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การบังคับบัญชา การประสานงาน และการควบคุมการใช้
ทรัพยากรของโครงการ เพ่ือให้โครงการดำเนินไปได้และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้  

วิสูตร จิระดำเกิง (2548) ได้ให้ความหมายว่า การบริหารโครงการ คือ การจัดการ การใช้ทรัพยากร
ต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างเหมาะสมและสมบูรณ์ที่สุด เพ่ือให้การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

วันชัย เมฆจันทึก (2554) ได้ให้ความหมายของการบริหารโครงการไว้ว ่า อาจจะหมายถึง 
กระบวนการในการดำเนินกิจกรรมด้วยวิธีการใหม่ ๆ ที่แตกต่างจากการการบริหาร งานประจำหรือการ
บริหารทั่วไป เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ภายใต้กรอบด้านงบประมาณและเวลา วัตถุประสงค์ ที่
กำหนดอาจจะเป็นผลได้ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพทั้งสอง
อย่าง 

จากความหมายของการบริหารโครงการในข้างต้น สามารถสรุปความหมายของการบริหาร
โครงการได้ว่า เป็นกระบวนการจัดการในการดำเนินกิจกรรมหรืองานภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการดำเนินงาน 
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3.2 แนวคิดตัวแบบสิบปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
พินโตและสเลวิน (Pinto & Slevin, 1988) ได้นำเสนอผลงานวิจัยด้านการบริหารโครงการ โดย

เป็นการวิจัยจากผู้จัดการโครงการ จำนวน 44 คน นำมาสร้างตัวแบบในการจัดการโครงการ โดยใช้ชื่อว่า 
Ten Critical Success Factors Model ซึ่งได้ทำการกำหนดปัจจัยสำคัญที่มีต่อความสำเร็จในการบริหาร
โครงการ 10 ปัจจัย ดังนี้ 

1. การรับรู้ภารกิจของโครงการ (Project Mission) การกำหนดพันธกิจหรือภารกิจโครงการได้นั้น 
ต้องมีการกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ เงื ่อนไขของเวลา และแนวทางปฏิบัติในการดำเนิน
โครงการตั้งแต่ระยะเริ่มต้นโครงการ ทั้งนี้ ต้องมีการรับรู้ภารกิจโครงการร่วมกันอย่างชัดเจน 

2. การสนับสนุนของผ ู ้บร ิหารระดับสูง (Top Management Support) ผ ู ้บร ิหารระดับส ูงให้
ความสำคัญและมีการสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็น ได้แก่ งบประมาณ บุคคลากร และทรัพยากร
อื่น ๆ รวมถึงการมอบอำนาจให้แก่ผู ้จัดการโครงการในการตัดสินใจที่เกี ่ยวข้องกับการดำเนิน
โครงการอย่างเพียงพอและเหมาะสม ซึ่งสืบเนื่องไปถึงการสนับสนุนด้านกำลังใจ ที่จะทำให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ 

3. การจัดทำกำหนดการและการวางแผนการดำเนินโครงการ (Project scheduled Plan) การจัดทำ
แผนงานต้องมีการกำหนดกิจกรรมเรียงลำดับก่อนหลัง ซึ่งประกอบด้วย กำหนดเวลา (Time 
Schedule) มีรายละเอียดของกิจกรรมแต่ละขั้นตอน การจัดเตรียมกำลังคน การจัดหาเครื่องมือ 
อุปกรณ์ เทคโนโลยีต่าง ๆ ให้มีความพร้อม  รวมไปถึงการระบุตัวผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนงานต่าง 
ๆ ทั้งนี้ ควรมีการวางระบบ กฎเกณฑ์ หรือมาตรฐานสำหรับการวัดประเมินผลผลการปฏิบัติงาน
จริงเพื่อให้สามารถวัดสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  

4. การให้การปรึกษาหารือแก่ผู้รับบริการ (Client Consultation) การให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษากับ
กลุ่มบุคคลที่โครงการคาดว่าจะเป็นประโยชน์ วิธีการสื่อการ รวมไปถึงการรับฟังข้ อมูลข่าวสาร
อย่างไม่เลือกปฏิบัติจะทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  

5. การบริหารงานบุคคลของโครงการ (Personnel Management of the Project Team) เริ่มต้น
ตั้งแต่กระบวนการสรรหา (Selection) การคัดเลือก (Selection)) และการเตรียมคนโดยใช้การ
ปฐมนิเทศ (Orientation) รวมไปถึงการฝึกอบรม (Training) เพื ่อให้ผ ู ้ปฏิบ ัต ิงานมีความรู้
ความสามารถเหมาะสมกับการดำเนินโครงการเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ เพราะจะทำให้ได้บุคคลที่มี
ความเหมาะสม มีความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และมีประสิทธิผลต่อการบริหารโครงการให้ประสบ
ความสำเร็จ 

6. งานด้านเทคนิค (Technical Tasks) ในการดำเนินโครงการ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ
นำเทคโนโลยีในที่มีความก้าวหน้าในปัจจุบันมาปรับใช้อย่างมีความเหมาะสม ผนวกกับผู้ปฏิบัติงาน
ต้องมีทักษะความชำนาญของทางด้านเทคนิคโดยเฉพาะ (Technical Skills) ทั้งนี้ จึงต้องมีการ
กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานทางเทคนิคอย่างเป็นระบบเพื่อที่จะส่งผลให้การดำเนินโครงการ
สำเร็จลุล่วง 

7. การติดตามและการรับรู้ข้อมูลย้อนกลับ (Monitoring and Feedback) การมีระบบติดตามการ
ดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานในไปตามกำหนดการของโครงการ (Project Schedule) ที่ได้กำหนดไว้  
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จะทำให้ผู้บริหารโครงการสามารถทราบ ติดตาม และรับฟังข้อมูลสะท้อนกลับมายังโครงการได้ว่า
เกิดผลลัพธ์ลักษณะใดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะทำให้ผู้บริหารโครงการและ
ผู้ปฏิบัติงานสามารถคาดการณ์ เตรียมพร้อมรับมือกับปัญหา และปรับแผนงานโครงการให้มีความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ทันท่วงที 

8. การยอมรับจากประชาชนหรือผู้รับบริการ (Client Acceptance) ความสำเร็จของโครงการนั้น 
ยอมต้องเกิดจากการยอมรับจากประชาชนหรือผู้รับบริการ วิธีการสร้างการยอมรับที่ได้ผลที่สุด คือ 
ผู้จัดการโครงการและผู้ปฏิบัติงานต้องให้ความสนใจและมีความสามารถในการนำเสนอ โดยต้อง
แสดงให้เห็นถึงคุณค่าและวิธีการใช้ประโยชน์ในผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายของโครงการให้แก่ผู้รับบริการได้
อย่างแท้จริง จึงควรให้ผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการตั้งแต่การดำเนินโครงการ
ระยะต้น ทั้งนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวัดความพึงพอใจจากประชาชน ผู้รับบริการ 
สมาชิก และผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้อง เพราะถือเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของการบริหารโครงการ 

9. การสื่อสาร (Communication) วิธีการสื่อสารรวมไปถึงช่องทางการติดต่อท่ีเหมาะสม จะทำให้เกิด
กระแสการไหลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่มีความจำเป็นระหว่างบุคคล ซึ่งจะทำให้เกิด
การสื่อสารข้อมูลที่มีความถูกต้อง ทันเวลาและทันเหตุการณ์ และเพียงพอสำหรับผู้ดำเนินโครงการ 
ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการติดต่อสื่อสารทำความเข้าใจระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

10. การแก้ไขปัญหา (Trouble Shooting) การทำงานทุกอย่างย่อมมีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นได้
เสมอ จึงต้องตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาความสามารถในการรับมือและแก้ไขปัญหาที่
นอกเหนือแผนงานและการคาดการณ์ไว้ โดยจะต้องมีการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและ การ
กำหนดแนวทางแก้ไขจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนระหว่างดำเนินโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 แผนภูมิตัวแบบปัจจัยแห่งความสำเร็จของโครงการ (Critical Success Factors in Effective 

Project Implementation) ของ Jeffery K. Pinto และ Dennis P. Slevin, 1988 

ตัวแบบสิบปัจจัยความสำเร็จของ Pinto & Slevin มุ่งเน้นการดำเนินงานที่สอดประสานร่วมกัน
เป็นลำดับ ระหว่างระบบการดำเนินงาน กิจกรรมโครงการ  และบุคลากรภายในโครงการ โดยแบ่งเป็น  
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ปัจจัยที่ 1-3 ผู้จัดการโครงการต้องทำงานประสานร่วมกันกับผู้บริหารระดับสูงและองค์กรกลาง
ระดับนโยบาย 

ปัจจัยที ่ 4-10 เป็นการทำหน้าที ่ของผู ้จัดการโครงการโดยใช้กลวิธีด้านต่าง ๆ ในการดำเนิน
โครงการ (ปกรณ์ ปรียากร, 2548) 

3.3 แนวคิดการพึ่งพาตนเอง 
อุทัย ดุลยเกษม (2531: 99-100) ได้ให้ความหมายของ “ภาวการณ์พึ่งพาตนเอง” ว่ามีลักษณะ

สัมพัทธ์ (Absolute) ซึ่งหมายความว่า ภาวะการพึ่งตนเองนั้น ยังสามารถพึ่งพาผู้อื ่นหรือพึ่งพาเครื่องไม้
เครื ่องมือ ตลอดจนเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้ด้วย แต่ทว่าการพึ ่งพาดังกล่าวนั ้น เป็นการพึ ่งพาอาศัยซึ ่งกัน 
(Interdependence) มากกว่า การพึ่งพาจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองได้ในเรื่องแนวคิด แบบ
แผนการดำรงชีวิต แบบแผนการบริโภค ตลอดจนวัฒนธรรมและสภาพของจิตใจ (Mentality) 

เสน่ห์ จามริก (2541) กล่าวถึงคำว่า “พึ่งตนเอง” หมายถึง ภูมิปัญญาที่จะรู้จักพื้นฐานและศักยภาพ
ของตนเองเพียงพอที่จะเรียนรู้อย่างมีสติที่จะเลือกสรรวิชาความรู้รวมทั้งเทคโนโลยีจากภายนอกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม และทั้งในขณะเดียวกันก็มีวิชาความรู้ของตนเองที่จะเสนอต่อโลกภายนอกด้วยมิใช่
เพ่ือประกวดประชันหรือช่วงชิงประโยชน์ได้เสียกัน หากเพ่ือเป็นสื่อประสานปรองดองความรู้ประสบการณ์และ
ประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประชาชาติบ้านใกล้เรือนเคียง และได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ตัวชี้วัดในด้านการพ่ึงตนเองและการพัฒนาที่ยั่งยืนของชนบท ต้องประกอบด้วย 3 มิติใหญ่ๆ คือ 

1. มิติที่มองทีละกรอบความคิดเป็นตัวชี้วัดคือใช้ปัจจัยภายในชุมชนเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร
ภายในท้องถิ่น จึงให้ความสำคัญกับการเกษตรทางเลือกเกษตรธรรมชาติเป็นยุทธศาสตร์ระยะยาว 

2. มิติของการพึ่งพาอาศัยกันและกันกับชุมชนภายนอก สิ่งที่สำคัญ คือ ตลาดในชุมชนการสร้าง
เครือข่ายในเชิงการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ 

 ยุวัฒน์ วุฒิเมธี (2541) กล่าวว่า การพ่ึงตนเอง (Self – Reliance) หมายถึง การที่ตนเองและชุมชน
สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง ซึ่งมีความหมายตรงกันข้ามกับการพึ่งผู้อื่น ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งเอาเปรียบและเหนือกว่าอีกฝ่าย และฝ่ายที่ถูกครอบงำจะสูญเสียความเป็นตัวเองและเป็นลักษณะ
ต้องยืมจมูกคนอ่ืนหายใจ หรือยืนบนขาตนเองไม่ได้ 
 Galtung (1980: 25 - 26) กล่าวว่า การพึ่งตนเอง หมายถึง ความมีอิสระที่จะกำหนดเป้าหมาย
ของตน และตระหนักว่าเป้าหมายนี้จะบรรลุได้ด้วยความพยายามและพละกำลังของตนเอง รวมทั้งปัจจัย
ทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ด้วย 
 โกวิทย์ พวงงาม (2553: 161) กล่าวว่า การพึ่งพาตนเอง คือ การที่คนสามารถช่วยเหลือตนเองได้
โดยไม่เป็นภาระของคนอื่นมากเกินไปในทุกด้าน โดยมีความสมดุลความพอดีในชีวิต และต้องสอดคล้องกัน
ระหว่างเทคโนโลยี เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม ดังนั้น การพึ่งพาตนเองเป็นการ
เสริมสร้างแรงงานให้ดำรงชีวิตได้ด้วยตนเอง เป็นการจัดการชีวิตให้เหมาะสมกับสิ่งต่าง ๆ โดยไม่มุ่งในด้าน
การแข่งขัน แต่มุ่งในด้านความเป็นอิสระ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การพึ่งตนเองจึงเป็นการมองปัญหาต่าง ๆ 
และค่อยตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง 

สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2534) ได้กล่าวถึงทฤษฎีการพึ่งตนเองของชุมชนชนบท ว่าการที่ชุมชน
ชนบทจะพ่ึงตนเองได้ จะต้องประกอบไปด้วยการพ่ึงตนเองใน 5 ด้าน ได้แก่ การพ่ึงตนเองได้ทางเทคโนโลยี 
การพึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจ การพึ่งตนเองได้ทางทรัพยากรธรรมชาติ การพึ่งตนเองได้ทางจิตใจ และการ
พ่ึงตนเองได้ทางสังคม โดยมีคำเรียกอักษรย่อในภาษาอังกฤษว่า TERMS 
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1. การพ่ึงตนเองได้ทางเทคโนโลยี (Technological Self-reliance : T) 
2. การพ่ึงตนเองได้ทางเศรษฐกิจ (Economics Self-reliance : E) 
3. การพ่ึงตนเองได้ทางทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource Self-reliance : R) 
4. การพ่ึงตนเองได้ทางจิตใจ (Mental Self-reliance : M) 
5. การพ่ึงตนเองได้ทางสังคม (Social Culture Self-reliance : S) 

3.4 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
“เศรษฐกิจพอเพียง” (Sufficiency Economy) เป็นชื่อเรียกที่คนทั่วไปรู้จักกันเป็นอย่างดีของ

ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ได้ทรงพระราชทานและชี้แนะแนว
ทางการดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 30 ปี ตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดํารงอยู่ได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ (คณะอนุกรรมการขับเคลื ่อน
เศรษฐกิจพอเพียง, 2550 : 21) 

3.5 แนวคิดวิสาหกิจชุมชน 
วิสาหกิจชุมชน (Community Enterprise) มีความหมายในแต่ละหน่วยงานแตกต่างกันตาม

วิสัยทัศน์ นโยบาย และคุณลักษณะของหน่วยงานหรือองค์การนั้น ๆ 
ในต่างประเทศ ได้มีการให้ความหมายของวิสาหกิจชุมชุมไว้ว่า หมายถึง การประกอบการหรือ

โครงการ/กิจการของคนในชุมชนโดยมุ่งประโยชน์เชิงพาณิชย์และผลทางสังคมให้แก่ชุมชนเป็นตัวชี ้วัด 
แสดงความยั่งยืนของชุมชนโดยมุ่งรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมและสวัสดิการภายในชุมชน สำหรับใน
ประเทศไทย หมายถึง การประกอบกิจการโดยชุมชน นำทุนในชุมชนผสมผสานกับองค์ความรู้ใหม่และ
เทคโนโลยี ผลิตสินค้าและบริการให้ชุมชนมีอาชีพและรายได้พ่ึงตนเองได้ (ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง, 2546) 

องค์ประกอบของวิสาหกิจชุมชน 
กิจการของชุมชนที่นับได้ว่าเป็นวิสาหกิจชุมชน ควรมีองค์ประกอบดังนี้ (ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง , 

2546; พนิดา ไพรนารี, 2554: 16 - 17) 
1. เป็นกิจการของชุมชนที่ประกอบกิจการด้านการผลิต บริการ และอ่ืน ๆ 
2. ทุนในการดำเนินงาน จะใช้ทั้งทุนภายนอกและทุนของชุมชน 
3. เป็นกิจการที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 
4. เป็นกิจการที่เน้นการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ 
5. เป็นกิจการที่เน้นการบริหารจัดการโดยคณะบุคคลในชุมชน 
6. เป้าหมายของกิจการเพ่ือการพ่ึงตนเองและการสร้างรายได้ 
7. ผลการดำเนินกิจกรรมส่งผลประโยชน์แก่ชุมชน 

รูปแบบการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน มี 2 รูปแบบคือ  
1. วิสาหกิจที่ประกอบกิจการเดี่ยว ได้แก่ วิสาหกิจที่ประกอบกิจการเพียงหนึ่งเดียว โดยคณะ

ผู้บริหารในชุมชนชุดเดียว และไม่สร้างเครือข่ายกับวิสาหกิจชุมชนอื่น ๆ หรือมีผลผลิตมากกว่า
หนึ่งผลิตภัณฑ์หรือบริการได้ 

2. วิสาหกิจที่ประกอบกิจการในรูปเครือข่าย ได้แก่ วิสาหกิจที่มีปฏิสัมพันธ์กับกิจการอื่น ๆ โดยแต่
ละวิสาหกิจต่างมีการประกอบการตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของกิจการ หากแต่มีปฏิสัมพันธ์



438 

 
 

กันแบบพึ่งพา เกื้อกูล เชื่อมโยงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  1) เครือข่ายกิจกรรม เกื้อกูลกันมาเป็น
เครื่อข่าย ทั้งที่เป็นกิจกรรมประเภทเดียวกัน และ/หรือหลายประเภท 2) เครือข่ายพื้นที่ ได้แก่ 
วิสาหกิจที่ดำเนินการอยู่ในระดับพ้ืนที่เดียวกัน เช่น ระดับหมู่บ้านหรือตำบลด้วยกันด้วยกัน หรือ
ต่างระดับพื้นท่ีกัน เช่น วิสาหกิจระดับหมู่บ้านกับตำบลมาเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกัน 

ระดับวิสาหกิจชุมชน 
ระดับวิสาหกิจชุมชน มี 3 ระดับ สอดคล้องตามทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ

พลอดุลยเดช คือ 
1. วิสาหกิจชุมชนระดับพ้ืนฐาน ได้แก่ วิสาหกิจที่มีการประกอบการเพ่ือให้เกิดผลผลิต มีพอที่จะนำไป

กินไปใช้อย่างพออยู่พอกิน 
2. วิสาหกิจชุมชนระดับพัฒนา ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนที่มีการประกอบเพื่อให้ได้ผลผลิตมีพอกินพอใช้ 

เพื่อลดรายจ่ายและมีส่วนเหลือสามารถนำไปแบ่งปัน แลกเปลี่ยนหรือจำหน่ายให้เกิดรายได้เพ่ิม 
นำไปสู่การอยู่ดีกินดีของครัวเรือนชุมชนและระหว่างชุมชนด้วยกัน 

3. วิสาหกิจชุมชนระดับก้าวหน้า ได้แก่ วิสาหกิจที่มีการประกอบการมุ่งสู่การเพิ่มรายได้ ไปสู่การ
ขยายการลงทุน งดการนำเข้าเพื่อการส่งออกของผลิตภัณฑ์ ขยายกิจการ ขณะเดียวกันก็สามารถ
จัดสรรผลกำไรเพื่อสวัสดิการของชุมชนหรือเพื่อกิจการสาธารณะประโยชน์ สร้างความมั่งมีศรีสุข
ให้แก่ครัวเรือน ชุมชน ขยายไปถึงระหว่างชุมชนและนำไปสู่การเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมต่อไป 

 
4. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 

จากการศึกษาค้นคว้า รวมถึงการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ผู้ศึกษา
ได้ทำการรวบรวมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในการบริหารโครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยตัวแปรอิสระ จะทำการศึกษาแยกปัจจัยต่าง ๆ 
ออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ปัจจัยทั่วไปหรือปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน เป็นต้น 2) ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารโครงการ ซึ่งได้จำแนกออกเป็น 10 ด้าน คือ 
2.1) ด้านการรับรู้ภารกิจของโครงการ (Project Mission) 2) ด้านการสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง (Top 
Management Support)  3) ด้านการจัดทำกำหนดการและการวางแผนการดำเนินโครงการ (Project 
scheduled Plan) 4) ด้านการให้การปรึกษาแก่ผู้รับบริการ (Client Consultation) 5) ด้านการบริหารงาน
บุคคลของโครงการ (Personnel Management of the Project Team) 6) ด้านงานเทคนิค (Technical 
Tasks) 7) ด้านการติดตามและการรับรู้ข้อมูลย้อนกลับ (Monitoring and Feedback) 8) ด้านการยอมรับ
จากประชาชนหรือผู้รับบริการ (Client Acceptance) 9) ด้านการสื่อสาร (Communication) และ 10) 
ด้านการแก้ไขปัญหา (Trouble Shooting) ส่วนตัวแปรตาม คือ ความสำเร็จในการบริหารโครงการกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนปุ๋นอินทรีย์ชีวภาพบ้านเตย ซึ่งได้จำแนกออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ผลผลิตของโครงการ 
(Output) และผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)  
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ความสำเร็จในการบริหารโครงการกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านเตย 

ผลผลิตจากโครงการ (Output)  
 บรรทัดฐานด้านเวลา (Time Criterion) 
 บรรทัดฐานด้านการเงิน (Money Criterion) 
 บรรทัดฐานด้านประสิทธิผล (Effectiveness 

Criterion) 
 บรรทัดฐานด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

(Client Criterion) 
ผลลัพธ์จากโครงการ (Outcome) 

 บรรทัดฐานด้านเวลา (Time Criterion) 
 บรรทัดฐานด้านการเงิน (Money Criterion) 
 บรรทัดฐานด้านประสิทธิผล (Effectiveness 

Criterion) 
 บรรทัดฐานด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

(Client Criterion) 

       ตัวแปรอิสระ                                                    ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
5. วิธีการวิจัย 
 ขอบเขตของการศึกษา ผู้ศึกษาจะมุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ด้านความสำเร็จในการ
บริหารโครงหารโครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านเตย ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.
นครราชสีมา เพื ่อให้ได้ทราบว่า มีปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารโครงการใดบ้างที ่จะส่งผลต่อ
ความสำเร็จในการบริหารโครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านเตย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
ครัวเรือนพื้นที่ หมู่ 1 ชุมชนบ้านเตย ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งสิ้น 569 
คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้จากการคำนวณหากลุ่มตัวย่างจากจำนวนประชากรที่มีอยู่ ซึ่ง
จะนำมาคำนวณหาจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่น้อยที่สุดที่จะสามารถนำมาใช้เป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรได้ 

ปัจจัยท่ัวไปหรือปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- สถานภาพสมรส 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 

 

ปัจจัยในการบริหารโครงการ 
1. ด้านการรับรู้ภารกิจของโครงการ  
2. ด้านการสนับสนนุของผู้บริหารระดับสงู 
3. ด้านการจัดทำกำหนดการและการวาง

แผนการดำเนนิโครงการ 
4. ด้านการให้การปรึกษาแก่ผู้รับบริการ 
5. ด้านการบริหารงานบุคคลของโครงการ 
6. ด้านงานเทคนิค 
7. ด้านการติดตามและการรับรู้ข้อมูล

ย้อนกลับ 
8. ด้านการยอมรับจากประชาชนหรือ

ผู้รับบริการ 
9. ด้านการสื่อสาร 
10. ด้านการแก้ไขปญัหา 
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โดยการใช้สูตรคำนวณหากลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ที่กำหนดค่าระดับความเชื่อม่ันที่ร้อยละ 95 ของ
การสุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มตัวอย่าง ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เพ่ือให้

ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนกับจำนวนประชากร คำนวณจากสูตร   𝑛 =
𝛮

1+𝛮𝑒 2
  และให้ค่า

ความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ 10 ตามสูตรการคำนวณ จะได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง คือ 82 คน จาก
จำนวนประชากรทั้งหมด ซึ่งในการเก็บแบบสอบถามจริงสามารถเก็บได้จำนวน 109 ชุด 
 โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล จะใช้เครื่องมือแบบสอบถาม หลังจากที่ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล
ครบถ้วนแล้ว จะนำข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของคำตอบ แล้วนำมาจัดหมวดหมู่และนำมา
วิเคราะห์หาค่าสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 1) การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) โดยวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ค่าความถี ่ ( Frequency 
Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนลักษณะการดำเนินงานที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหาร
โครงการกลุ่มวิสาหกิจปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านเตยจะใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 2) การทดสอบสมมติฐานและการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติอ้างอิงหรือสถิติอนุมานใน
การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารโครงการกลุ่มวิสาหกิจ
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านเตย ใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย t-test และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way Anova), และวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ 
 
6. สมมติฐานการวิจัย 
 ปัจจัยในการบริหารโครงการ ทั้ง 10 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับรู ้ภารกิจของโครงการ ด้านการ
สนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง ด้านการจัดทำกำหนดการและการวางแผนการดำเนินโครงการ ด้านการให้
การปรึกษาแก่ผู้รับบริการ ด้านการบริหารงานบุคคลของโครงการ ด้านงานเทคนิค ด้านการติดตามและการ
รับรู้ข้อมูลย้อนกลับ ด้านการแก้ไขปัญหา  ไม่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการบริหารโครงการกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านเตย ทั้งในส่วนของผลผลิตของโครงการ (Output) และผลลัพธ์ของโครงการ 
(Outcome) 
 
7.ผลการศึกษาวิจัย  
 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารโครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านเตย          
ผู้ศึกษานำเสนอผลการศึกษาวิจัยและสรุปประเด็นสาระสำคัญของการวิจัย ได้ดังนี้ 
 
7.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่
มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารโครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านเตย 
 
ตารางท่ี 1 แสดงจำนวนและร้อยละข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  N = 109 

ปัจจัยส่วนบุคคล จำนวนคน ร้อยละ 
1. เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
37 
72 

 
33.94 
66.06 

 รวม 109 100.00 
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2. อายุ 
น้อยกว่า 35 ปี 
36 - 45 ปี 
46 - 55 ปี 
56 - 65 ปี  
66 ปี ขึ้นไป 

 
1 
5 
38 
47 
18 

 
0.92 
4.59 
34.86 
43.12 
16.51 

 รวม 109 100.00 
3. สถานภาพสมรส 

โสด 
สมรส 
หม้าย/หย่าร้าง 

 
4 
90 
15 

 
3.67 
82.57 
13.76 

 รวม 109 100.00 
4. ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ปวช. 
อนุปริญญา/ ปวส. 
ปริญญาตรี  
สูงกว่าปริญญาตรี 

 
67 
8 
24 
1 
7 
1 
1 

 
61.47 
7.34 
22.02 
0.92 
6.42 
0.92 
0.91 

 รวม          109 100.00 
5. อาชีพ 

รับจ้างทั่วไป 
ค้าขาย 
เกษตรกร 
เลี้ยงสัตว์ 
ไม่ได้ประกอบอาชีพ 

 
19 
15 
52 
6 
10 

 
17.43 
13.76 
47.71 
5.50 
9.17 

 รวม        109 100.00 
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ต่ำกว่า 3,000 บาท 
3,000 – 6,000 บาท 
6,001 - 10,000 บาท 
10,001 - 15,000 บาท 
15,000 - 20,000 บาท 
20,000 บาท ขึ้นไป 

 
15 
37 
29 
16 
6 
6 

 
13.76 
33.94 
26.61 
14.68 
5.50 
5.50 

 รวม        109 100.00 
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จากตารางที่ 1 แสดงจำนวนและร้อยละที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จำแนกตามเพศ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.06 มีอายุระหว่าง 56 - 65 
ปี คิดเป็นร้อยละ 43.12 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 82.57 ซึ ่งส่วนใหญ่จะสำเร็จการศึกษาระดับชั้น
ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 61.47 ประกอบอาชีพเกษตรกร กว่าร้อยละ 47.71 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
อยู่ระหว่าง 3,000 – 6,000 บาท คิดเป็นร้อย 33.94 จากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 

7.2 ปัจจัยในการบริหารโครงการ  
ได้แก่ (1) ด้านการรับรู้ภารกิจของโครงการ (2) ด้านการสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง (3) ด้านการ

จัดทำกำหนดการและการวางแผนการดำเนินโครงการ (4) ด้านการให้การปรึกษาแก่ผู้รับบริการ (5) ด้าน
การบริหารงานบุคคลของโครงการ (6) ด้านงานเทคนิค (7) ด้านการติดตามและการรับรู้ข้อมูลย้อนกลับ (8) 
ด้านการยอมรับจากประชาชน (9) ด้านการสื่อสาร และ (10) ด้านการแก้ไขปัญหา ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1) ด้านการรับรู้ภารกิจของโครงการ 
ปัจจัยในการบริหารโครงการด้านด้านการรับรู้ภารกิจของโครงการที่มีผลต่อความสำเร็จในการ

บริหารโครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านเตย ผู้วิจัยได้กหนดองค์ประกอบของประเด็นไว้
จำนวน 5 ประเด็นประกอบด้วย 1) การรับรู้ลักษณะการดำเนินงานของกลุ่ม 2) การรับรู้วิสัยทัศน์และ
เป้าหมายในการดำเนินโครงการของกลุ่ม 3) รับรู้แนวทางและแผนการดำเนินงานของกลุ่ม 4) การรับรู้และ
ความเข้าใจภารกิจของโครงการ 5) การรับรู้ลักษณะการดำเนินงานร่วมกันของสมาชิกกลุ่มและคนในชุมชน 
ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 2 ระดับด้านการรับรู้ภารกิจของโครงการ      N = 109 

ปัจจัยด้านการรับรู้ภารกิจของโครงการ (�̅�) S.D. แปรผล 

1. ท่านรับรู้ลักษณะการดำเนินงานของกลุ่มอยู่เสมอ 4.73 0.52 มากที่สุด 

2. ท่านรับรู้วิสัยทัศน์และเป้าหมายในการดำเนินโครงการของกลุ่ม 
   อย่างชัดเจน 

4.55 0.57 มากที่สุด 

3. ท่านรับรู้แนวทางและแผนการดำเนินงานของกลุ่มอย่างชัดเจน 4.61 0.54 มากที่สุด 
4. ท่านรับรู้และเข้าใจภารกิจของโครงการของกลุ่มอย่างชัดเจน 4.61 0.54 มากที่สุด 
5. สมาชิกของกลุ่มและประชาชนทั่วไปเข้าใจและรับทราบลักษณะ 
   การดำเนินงานร่วมกัน 

4.34 0.82 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม (x̅)  = 4.57 
ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย = มากท่ีสุด 

 

(2) ปัจจัยด้านการสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง (Top Management Support)   
การศึกษาปัจจัยด้านการสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง ผู้ศึกษาได้แจกแจงประเด็นไว้จำนวน 5 

ประเด็นประกอบด้วย 1) การรับการจัดสรรงบประมาณจากชุมชน 2) การจัดสรรงบประมาณในการดำเนิน
โครงการโดยประธานกลุ่ม 3) บทบาทของประธานกลุ่มในการริเริ่มโครงการ 4) บทบาทของประธานกลุ่มใน
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การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ และ 5) บทบาทของประธานกลุ่มในการส่งเสริมให้เกิด
การใช้ทรัพยากรในชุมชน โดยใช้วิธีการหาจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ดังตาราง 

ตารางท่ี 3 ระดับปัจจัยด้านการสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง    N = 109 

ปัจจัยด้านการสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง (�̅�) S.D. แปรผล 

1. กลุ่มได้รับการจัดสรรงบประมาณจากหมู่บ้านในการดำเนินงาน 
   อย่างเพียงพอ 

3.85 0.83 มากที่สุด 

2. ประธานกลุ่มได้มีการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการ 
   ให้แก่สมาชิกอย่างเหมาะสม 

4.12 0.75 มาก 

3. ประธานกลุ่มมีบทบาทในการริเริ่มการดำเนินงานของกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ 4.62 0.56 มากที่สุด 
4. ประธานกลุ่มมีบทบาทในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและต่อยอด    
    ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 

4.26 0.78 มาก 

5. ประธานกลุ่มมีบทบาทในส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรในชุมชน 
    อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

4.52 0.69 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม (x̅)  = 4.28 
ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย = มาก 

 

(3) ปัจจัยด้านการจัดทำกำหนดการและการวางแผนการดำเนินโครงการ (Project scheduled 
Plan)   
การศึกษาปัจจัยด้านการจัดทำกำหนดการและการวางแผนการดำเนินโครงการ  ผู้ศึกษาได้แจกแจง

ประเด็นไว้จำนวน 5 ประเด็นประกอบด้วย 1) การวางแผนการดำเนินโครงการและกำหนดกรอบระยะเวลา 
2) การกำหนดกิจกรรมย่อย (Task) และกำหนดรายละเอียดของกิจกรรม 3) การกำหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบ 
4) การจัดทำผังองค์การ และ 5) การกำหนดมาตรฐานสำหรับการวัดประเมินผลผลการปฏิบัติงาน โดยใช้
วิธีการหาจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังตารางด้านล่าง 

ตารางท่ี 4 ระดับด้านการจัดทำกำหนดการและการวางแผนการดำเนินโครงการ     N = 109 

ปัจจัยด้านการจัดทำกำหนดการและการวางแผนการดำเนินโครงการ    (�̅�) S.D. แปรผล 

1. กลุ่มมีแผนการวางแผนการดำเนินโครงการและกำหนดกรอบระยะเวลาที่
ชัดเจน 

4.68 0.51 มากที่สุด 

2. กลุ่มได้มีการกำหนดกิจกรรมย่อย (Task) และกำหนดรายละเอียดของ
กิจกรรมแต่ละขั้นตอนไว้อย่างชัดเจน 

4.61 0.51 มากที่สุด 

3. กลุ่มมีการกำหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบ ในการดำเนินงานร่วมกัน 4.57 0.57 มากที่สุด 
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ปัจจัยด้านการจัดทำกำหนดการและการวางแผนการดำเนินโครงการ    (�̅�) S.D. แปรผล 

4. กลุ่มมีการจัดทำผังองค์การเพ่ือกำหนดความรับผิดชอบในส่วนงานต่าง ๆ 4.59 0.58 มากที่สุด 
5. กลุ่มมีการมาตรฐานสำหรับการวัดประเมินผลผลการปฏิบัติงานเพื่อวัด
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการได้ 

4.56 0.57 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม (x̅)  = 4.60 
ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย = มากท่ีสุด 

 

(4) ด้านการให้การปรึกษาแก่ผู้รับบริการ (Client Consultation) 
การศึกษาปัจจัยด้านการให้การปรึกษาแก่ผู ้รับบริการ ผู ้ศึกษาได้แจกแจงประเด็นไว้จำนวน           

5 ประเด็นประกอบด้วย 1) การให้คำแนะนำและการบริการ 2) การส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการ
ดำเนินโครงการ 3) ให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือเกี่ยวกับการดำเนินวิสาหกิจชุมชน 4) ความสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำและวิธีการผลิตแก่ผู้ที่สนใจ และ 5) บทบาทการเป็นผู้ให้บริการและส่งเสริม
ให้เกิดการสร้างอาชีพ โดยใช้วิธีการหาจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดัง
ตารางด้านล่าง 

ตารางท่ี 5 ระดับด้านการให้การปรึกษาแก่ผู้รับบริการ     N = 109 

ปัจจัยด้านการให้การปรึกษาแก่ผู้รับบริการ (�̅�) S.D. แปรผล 

1. บุคลากรของกลุ่มให้คำแนะนำและการบริการแก่สมาชิกเป็นอย่างดี 4.57 0.57 
มาก
ที่สุด 

2. บุคลากรของกลุ่มสามารถส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการดำเนิน
โครงการให้แก่สมาชิกได้เป็นอย่างดี 

4.60 0.55 
มาก
ที่สุด 

3. กลุ่มสามารถให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือเกี่ยวกับการดำเนินวิสาหกิจ
ชุมชนแก่สมาชิกได้ 

4.60 0.58 
มาก
ที่สุด 

4. กลุ่มสามารถถ่ายทอดความรู้และวิธีการในการจัดทำปุ๋ยแก่สมาชิกหรือผู้ที่
สนใจได้ 

4.61 0.58 
มาก
ที่สุด 

5. กลุ่มมีบทบาทเป็นผู้ให้บริการและส่งเสริมให้เกิดการสร้างอาชีพในชุมชน 4.54 0.59 
มาก
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม (x̅)  = 4.58 
ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย = มากท่ีสุด 
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(5) ด้านการบริหารงานบุคคลของโครงการ  
(Personnel Management of the Project Team) 
การศึกษาปัจจัยด้านการบริหารงานบุคคลของโครงการ ผู้ศึกษาได้แจกแจงประเด็นไว้จำนวน 5 

ประเด็นประกอบด้วย 1) ความเพียงพอของจำนวนบุคลากร 2) ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับ
การดำเนินวิสาหกิจชุมชน 3) ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินโครงการของบุคลากร 4) ทักษะทางด้านการ
เผยแพร่องค์ความรู้ของบุคลากร และ 5) การส่งเสริม ฝึกอบรม และพัฒนาทักษะความรู้แก่บุคลากร โดยใช้
วิธีการหาจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังตารางด้านล่าง 

ตารางท่ี 6 ระดับด้านการบริหารงานบุคคลของโครงการ     N = 109 

ปัจจัยด้านการบริหารงานบุคคลของโครงการ (�̅�) S.D. แปรผล 

1. บุคลากรผู้ทำหน้าที่บริหารงานภายในกลุ่มมีจำนวนเพียงพอ 4.54 0.60 
มาก
ที่สุด 

2. บุคลากรของกลุ่มมีความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
เป็นอย่างดี 

4.44 0.67 มาก 

3. บุคลากรของกลุ่มมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินโครงการเป็นอย่างดี 4.59 0.53 
มาก
ที่สุด 

4. บุคลากรของกลุ่มมีทักษะทางด้านการเผยแพร่องค์ความรู้แก่ชุมชนได้
เป็นอย่างดี 

4.49 0.52 มาก 

5. กลุ่มมีการส่งเสริม ฝึกอบรม และพัฒนาทักษะความรู้แก่บุคลากรและ
สมาชิกอย่างสม่ำเสมอ 

4.54 0.50 
มาก
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม (x̅)  = 4.52 
ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย = มากท่ีสุด 

 

(6) ด้านงานเทคนิค (Technical Tasks) 
การศึกษาปัจจัยด้านงานเทคนิค ผู้ศึกษาได้แจกแจงประเด็นไว้จำนวน 5 ประเด็นประกอบด้วย 1) 

ทักษะความรู้ทางด้านงานเทคนิค 2) การนำเครื่องจักรกล อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีมาใช้  3) 
ความสามารถประยุกต์ใช้เครื่องจักรกล อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยี 4) การกำหนดมาตรการการ
ใช้งานเครื่องจักรกล อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัย และ 5) การตรวจสอบและ
ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ โดยใช้วิธีการหาจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ดังตารางด้านล่าง 
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ตารางท่ี 7 ระดับด้านงานเทคนิค        N = 109 

ปัจจัยด้านงานเทคนิค (�̅�) S.D. แปรผล 

1. บุคลากรผู้ทำหน้าที่บริหารงานกลุ่มมีทักษะความรู้ทางด้านงานเทคนิค 
    เป็นอย่างด ี

4.58 0.50 
มาก
ที่สุด 

2. มีการนำเครื่องจักรกล อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีมาใช้ 
   ในการดำเนินโครงการ 

4.55 0.52 
มาก
ที่สุด 

3. บุคลากรของกลุ่มสามารถประยุกต์ใช้เครื่องจักรกล อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
    หรือเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินโครงการได้ 

4.53 0.55 
มาก
ที่สุด 

4. มีการกำหนดมาตรการการใช้งานเครื่องจักรกล อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
   หรือเทคโนโลยีเพ่ือความปลอดภัยในการดำเนินงาน 

4.11 0.72 มาก 

5. มีการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ  
   อย่างสม่ำเสมอ 

4.51 0.59 
มาก
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม (x̅)  = 4.46 
ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย = มาก 

(7) ด้านการติดตามและการรับรู้ข้อมูลย้อนกลับ (Monitoring and Feedback) 
การศึกษาปัจจัยด้านการติดตามและการรับรู้ข้อมูลย้อนกลับ ผู้ศึกษาได้แจกแจงประเด็นไว้จำนวน 

5 ประเด็นประกอบด้วย 1) การติดตามและตรวจสอบการดำเนินงาน 2) การติดตามและตรวจสอบการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 3) การติดตามและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 4) การนำข้อมูลจากการติดตามการ
ดำเนินงานมาปรับปรุงแผนงาน และ 5) การนำข้อมูลจากการติดตามการดำเนินงานมาคาดการณ์/พยากรณ์
ผล โดยใช้วิธีการหาจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังตารางด้านล่าง 

ตารางท่ี 8 ระดับด้านการติดตามและการรับรู้ข้อมูลย้อนกลับ     N = 109 

ปัจจัยด้านการติดตามและการรับรู้ข้อมูลย้อนกลับ (�̅�) S.D. แปรผล 

1. กลุ่มมีวิธีการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงาน 
   ของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง 

3.96 0.87 มาก 

2. กลุ่มมีการติดตามและตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ 4.11 0.85 มาก 
3. กลุ่มมีการติดตามและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ-อุปกรณ์ 
   ในการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ 

4.42 0.68 มาก 

4. กลุ่มได้นำข้อมูลจากการติดตามการดำเนินงานมาปรับปรุงแผนงาน 
   เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์ 

4.60 0.56 มากท่ีสุด 

5. กลุ่มได้นำข้อมูลจากการติดตามการดำเนินงานมาคาดการณ์/พยากรณ์ 
   ผลที่จะเกิดข้ึนเพ่ือเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อยู่เสมอ 

4.57 0.58 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม (x̅)  = 4.33 
ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย = มาก 
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(8) ด้านการยอมรับจากประชาชนหรือผู้รับบริการ (Client Acceptance)    
การศึกษาปัจจัยด้านการยอมรับจากประชาชนหรือผู้รับบริการ ผู้ศึกษาได้แจกแจงประเด็นไว้

จำนวน 5 ประเด็นประกอบด้วย 1) การสร้างองค์ความรู้ให้แก่ชุมชน 2) การสร้างความตระหนักรู้ร่วมกัน
ให้แก่ชุมชน 3) การเสริมสร้างศักยภาพทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง 4) การมีแนวคิดก้าวหน้าการพัฒนา 
และ 5) การมีศักยภาพในการบริหารงาน โดยใช้วิธีการหาจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ดังตารางด้านล่าง 

ตารางท่ี 9 ระดับด้านการยอมรับจากประชาชนหรือผู้รับบริการ    N = 109 

ปัจจัยด้านการยอมรับจากประชาชนหรือผู้รับบริการ (�̅�) S.D. แปรผล 

1. การดำเนินโครงการของกลุ่มส่งเสริมให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ให้แก่
สมาชิกและคนในชุมชน 

4.64 0.54 
มาก
ที่สุด 

2. การดำเนินโครงการของกลุ่มสร้างความตระหนักรู้ร่วมกันให้แก่สมาชิก
และคนในชุมชน 

4.60 0.53 
มาก
ที่สุด 

3. การรวมกลุ่มดำเนินวิสาหกิจชุมชนเสริมสร้างศักยภาพทำให้ชุมชนเกิด
ความเข้มแข็ง 

4.35 0.84 มาก 

4. ประธานกลุ่มมีแนวคิด วิสัยทัศน์ ในการบริหารและพัฒนากลุ่มให้เกิด
ความก้าวหน้า 

4.60 0.55 
มาก
ที่สุด 

5. คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มมีศักยภาพในการบริหารงานโครงการต่างๆ 
ได้เปน็อย่างดี 

3.90 0.85 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม (x̅)  = 4.41 
ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย = มาก 

 

(9) ด้านการสื่อสาร (Communication)    
การศึกษาปัจจัยด้านการสื่อสาร ผู้ศึกษาได้แจกแจงประเด็นไว้จำนวน 5 ประเด็นประกอบด้วย 1) 

การประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน 2) ช่องทางการสื่อสาร 3) การจัดประชุม พบปะ 4) การมีปฏิสัมพันธ์กับ
สมาชิกในกลุ่ม และ 5) การกำหนดผู้รับผิดชอบด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ โดยใช้วิธีการหาจำนวน 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังตารางด้านล่าง 

ตารางท่ี 10 ระดับด้านการสื่อสาร        N = 109 

ปัจจัยด้านการสื่อสาร (�̅�) S.D. แปรผล 

1. กลุ่มมีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานให้ประชาชนทั่วไปรับรู้อย่าง
ชัดเจน 

4.29 0.81 มาก 
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ปัจจัยด้านการสื่อสาร (�̅�) S.D. แปรผล 

2. กลุ่มมีช่องทางการสื่อสารที่ทำให้สมาชิกสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
สะดวก และรวดเร็ว 

4.68 0.59 มากที่สุด 

3. กลุ่มมีการจัดประชุม พบปะ ชี้แจงการดำเนินงานแก่สมาชิกอย่าง
สม่ำเสมอ 

4.42 0.68 มาก 

4. คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกในกลุ่มอย่าง
ต่อเนื่อง 

4.65 0.60 มากที่สุด 

5. กลุ่มมีการกำหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบหน้าที่ด้านการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน 

4.76 0.43 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม (x̅)  = 4.56 
ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย = มากท่ีสุด 

 

(10) ด้านการแก้ไขปัญหา (Trouble Shooting) 
การศึกษาปัจจัยด้านการแก้ไขปัญหา ผู้ศึกษาได้แจกแจงประเด็นไว้จำนวน 5 ประเด็นประกอบด้วย 

1) การดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว 2) การแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้า 3) การจัดประชุม
ร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา 4) การคาดการณ์สถานการณ์ และเตรียมความพร้อมรับมือปัญหา และ 5) การ
จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยใช้วิธีการหาจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ดังตารางด้านล่าง 

ตารางท่ี 11 ระดับด้านการแก้ไขปัญหา       N = 109 

ปัจจัยด้านการแก้ไขปัญหา (�̅�) S.D. แปรผล 

1 เมื่อเกิดปัญหาในการดำเนินงานขึ้น กลุ่มมีการดำเนินการแก้ไขอย่าง
รวดเร็ว 

4.69 0.47 มากที่สุด 

2 เมื่อเกิดปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้าขึ้น คณะกรรมการบริหารงานกลุ่ม
สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี 

4.68 0.47 มากที่สุด 

3 กลุ่มมีการจัดประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารงานและสมาชิก
เพ่ือแก้ไขปัญหา 

4.60 0.55 มากที่สุด 

4 กลุ่มมีการคาดการณ์สถานการณ์ล่วงหน้า และเตรียมความพร้อมรับมือกับ
ปัญหาอยู่เสมอ 

4.69 0.47 มากที่สุด 

5 มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาเพ่ือ
รองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

4.44 0.69 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม (x̅)  = 4.62 
ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย = มากท่ีสุด 
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8. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 จากผลการวิจัยเรื่องปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารโครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพบ้านเตย ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ผู้ศึกษาได้ตั้งสมมติฐานไว้เพื่อทดสอบความ
แตกต่างของตัวแปรว่า ปัจจัยในการบริหารโครงการ ทั้ง 10 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการรับรู้ภารกิจของโครงการ  
2) ด้านการสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง)  3) ด้านการจัดทำกำหนดการและการวางแผนการดำเนิน
โครงการ 4) ด้านการให้การปรึกษาแก่ผู้รับบริการ 5) ด้านการบริหารงานบุคคลของโครงการ 6) ด้านงาน
เทคนิค 7) ด้านการติดตามและการรับรู้ข้อมูลย้อนกลับ 8) ด้านการยอมรับจากประชาชนหรือผู้รับบริการ 
9) ด้านการสื่อสาร และ 10) ด้านการแก้ไขปัญหา ส่วนใหญ่จะไม่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการบริหาร
โครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ โดยสามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้  
 
ตารางท่ี 12 การทดสอบสมมติฐาน 

การทดสอบสมมติฐาน 
ผลการทดสอบ 

Accept Reject 
เพศท่ีแตกต่างมีผลต่อระดับความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จใน
การบริหารโครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ 

✓  

อายุที่แตกต่างที่แตกต่างมีผลต่อระดับความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับ
ความสำเร็จในการบริหารโครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ 

✓  

สถานภาพสมรสที่แตกต่างมีผลต่อระดับความคิดเห็นที่เก่ียวข้องกับ
ความสำเร็จในการบริหารโครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ 

✓  

ระดับการศึกษาที่แตกต่างมีผลต่อระดับความคิดเห็นที่เก่ียวข้องกับ
ความสำเร็จในการบริหารโครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ 

 ✓ 

อาชีพที่แตกต่างมีผลต่อระดับความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จใน
การบริหารโครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ 

✓  

รายได้ที่แตกต่างมีผลต่อระดับความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จ
ในการบริหารโครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ 

 ✓ 

ปัจจัยด้านการรับรู้ภารกิจของโครงการมีผลต่อความสำเร็จในการ
บริหารโครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ 

 ✓ 

ปัจจัยด้านการสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูงมีผลต่อความสำเร็จใน
การบริหารโครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ 

 ✓ 

ปัจจัยด้านการจัดทำกำหนดการและการวางแผนการดำเนินโครงการ มี
ผลต่อความสำเร็จในการบริหารโครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ 

 ✓ 

ปัจจัยด้านการให้การปรึกษาแก่ผู้รับบริการมีผลต่อความสำเร็จในการ
บริหารโครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ 

 ✓ 

ปัจจัยด้านการบริหารงานบุคคลของโครงการมีผลต่อความสำเร็จในการ
บริหารโครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ 

 ✓ 

ปัจจัยด้านงานเทคนิค มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารโครงการกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนฯ 

 ✓ 
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การทดสอบสมมติฐาน 
ผลการทดสอบ 

Accept Reject 
ปัจจัยด้านการติดตามและการรับรู้ข้อมูลย้อนกลับมีผลต่อความสำเร็จ
ในการบริหารโครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ 

 ✓ 

ปัจจัยด้านการยอมรับจากประชาชนหรือผู้รับบริการมีผลต่อ
ความสำเร็จในการบริหารโครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ 

✓  

ปัจจัยด้านการสื่อสารมีผลต่อความสำเร็จในการบริหารโครงการกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนฯ 

 ✓ 

ปัจจัยด้านการแก้ไขปัญหา มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารโครงการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ 

 ✓ 

 
จากตารางข้างต้นสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้ดังนี้ 

1. เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นที่เกี ่ยวข้องกับความสำเร็จในการบริหารโครงการกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนฯ 

2. อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นที่เกี ่ยวข้องกับความสำเร็จในการบริหารโครงการกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนฯ 

3. สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นที ่เกี ่ยวข้องกับความสำเร็จในการบริหาร
โครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ 

4. ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อระดับความคิดเห็นที่เกี ่ยวข้องกับความสำเร็จในการบริหาร
โครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ 

5. ประเภทของอาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในการบริหาร
โครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ 

6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในการบริหาร
โครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ 

7. ปัจจัยด้านการรับรู้ภารกิจของโครงการมีความสัมพันธ์เชิงบวกและไม่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหาร
โครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ 

8. ปัจจัยด้านการสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง มีความสัมพันธ์เชิงบวกและไม่มีผลต่อความสำเร็จในการ
บริหารโครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ 

9. ปัจจัยด้านการจัดทำกำหนดการและการวางแผนการดำเนินโครงการ มีความสัมพันธ์เชิงบวกและไม่มีผล
ต่อความสำเร็จในการบริหารโครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ 

10.ปัจจัยด้านการให้การปรึกษาแก่ผู้รับบริการ มีความสัมพันธ์เชิงบวกและไม่มี ผลต่อความสำเร็จในการ
บริหารโครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ 

11.ปัจจัยด้านการบริหารงานบุคคลของโครงการ มีความสัมพันธ์เชิงบวกและไม่มีผลต่อความสำเร็จในการ
บริหารโครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ 

12.ปัจจัยด้านงานเทคนิคมีความสัมพันธ์เชิงบวกและไม่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารโครงการกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนฯ 

13.ปัจจัยด้านการติดตามและการรับรู้ข้อมูลย้อนกลับ มีความสัมพันธ์เชิงบวกและไม่มีผลต่อความสำเร็จใน
การบริหารโครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ 
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14.ปัจจัยด้านการยอมรับจากประชาชนหรือผู้รับบริการ มีความสัมพันธ์เชิงบวกและมีผลต่อความสำเร็จใน
การบริหารโครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ 

15.ปัจจัยด้านการสื่อสาร มีความสัมพันธ์เชิงบวกและไม่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารโครงการกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนฯ 

16.ปัจจัยด้านการแก้ไขปัญหา มีความสัมพันธ์เชิงบวกและไม่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารโครงการกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนฯ 

9. อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารโครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพบ้านเตยฯ มีประเด็นที่น่าสนใจที่จะนำมาอภิปราย ดังนี้ 

การยอมรับจากประชาชนหรือผู้รับบริการ เป็นตัวแปรอิสระหนึ่งเดียวที่มีความแตกต่างอย่างมีนัย
ยะสำคัญทางสถิติ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสมาชิกกลุ่มหรือคนในชุมชนมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและให้
การยอมรับการดำเนินงานฯ ของกลุ่มอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดหลาย ๆ แนวคิด เช่น 
แนวคิดการพึ่งพาตนเอง แนวคิดวิสาหกิจชุมชน ในการดำเนินงานจริง ต้องอาศัยปัจจัยและตัวแปรอีกมากที่
จะนำไปสู่ความสำเร็จ 
 แต่ผลการวิจัยที่ปรากฎขึ้นนั้น การวิเคราะห์ผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรอิสระและตัวแปรตามด้วยสถิติเชิงอนุมาน ผลการศึกษาส่วนใหญ่ไม่ปรากฎความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติ ทั้งนี้ สืบเนื่องจากคุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม
อาจยังไม่เข้าใจบริบทในการบริหารงานของกลุ ่มฯ อย่างถ่องแท้ เพราะในการดำเนินงานและบริหาร
โครงการของกลุ่มนั้นจะดำเนินการโดยคณะกรรมการเพียงไม่กี่คนเท่านั้น จึงทำให้สมาชิกส่วนใหญ่ขาดการ
มีส่วนร่วมและการรับรู้ขอบเขตการดำเนินงานในส่วนนี้ลงไป กอปรกับความสำเร็จในการบริหารโครงการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ที่กล่าวถึง ซึ่งก็คือตัวแปรตาม อาจจะยังไม่มีความชัดเจนมากนักในมุมมองของสมาชิก
และคนในชุมชน โดยผู้ตอบแบบสอบถามสามารถให้ผลลัพธ์ทางข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยในการบริหาร
โครงการได้อย่างสัมพันธ์กัน ซึ่งผู้วิจัยถือเป็นความน่าสนใจในการดำเนินการวิจัยในลักษณะเช่นนี้ ซึ่งจะ
สามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเสนอแนะเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารโครงการในมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อไป 
 
10. ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย  
10.1 ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ 
 จากผลการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารโครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพบ้านเตย ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ที่ได้ดำเนินการวิจัยไปนั้น ผู้ศึกษามี
ข้อเสนอแนะบางประการเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจนำข้อมูลจากงานวิจัยไปใช้ให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงและ
เกิดเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ดังนี้ 
 จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของสมาชิกกลุ่ม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมสรส ระดับ 
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่งผลต่อระดับความสำเร็จในการบริหารโครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพบ้านเตย มีเพียงระดับการศึกษาที่ไม่ส่งผลต่อระดับความสำเร็จในการบริหารโครงการกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนฯ เนื่องจาก ผู้ที่ตอบแบบสอบถามนั้นล้วนแล้วเป็นสมาชิกกลุ่มฯ ทั้งสิ้น ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเพศใด 
ประกอบอาชีพใด ก็สามารถมีบทบาทในการเป็นหุ้นส่วนของกลุ่มและสามารถร่วมพัฒนากลุ่มฯ นี้ได้ ปัจจัย
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ส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับระดับการศึกษาจึงมีส่วนเกี่ยวข้องน้อยมากต่อความสำเร็จในการบริหารโครงการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านเตย 
 ปัจจัยในการบริหารโครงการ ทั้ง 10 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการรับรู้ภารกิจของโครงการ  2) ด้านการ
สนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง)  3) ด้านการจัดทำกำหนดการและการวางแผนการดำเนินโครงการ 4) ด้าน
การให้การปรึกษาแก่ผู้รับบริการ 5) ด้านการบริหารงานบุคคลของโครงการ 6) ด้านงานเทคนิค 7) ด้านการ
ติดตามและการรับรู้ข้อมูลย้อนกลับ 8) ด้านการยอมรับจากประชาชนหรือผู้รับบริการ 9)  ด้านการสื่อสาร 
และ 10) ด้านการแก้ไขปัญหา ล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมการดำเนินโครงการที่เกิดขึ้นภายในกลุ่ม ที่มุ่งเน้น
สร้างศักยภาพให้แก่กลุ ่มฯ เองพร้อมทั้งสร้างองค์ความรู ้ แนวคิด วิธีการในรูปแบบใหม่ ๆ ให้มีความ
สอดคล้องกับภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชน เพื่อเป้าหมายไปสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่ง
เป้าหมายดังกล่าวจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากขาดการยอมรับจากประชาชน  

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าจากการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานทำให้เกิดข้อบ่งชี้ในปัจจัยด้านการยอมรับจาก
ประชาชนและผู้รับบริการมีผลต่อความสำเร็จในการบริหารโครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ันที่ 0.05 
10.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 การวิจัยหรือการศึกษาครั้งต่อไป ผู้วิจัยควรให้ความสำคัญกับกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูลแบบสอบถาม ซึ่งควรให้มีการกระจายตัวของข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการระมัดระวังในขณะที่
สอบถามข้อมูลหรือเก็บแบบสอบถาม เพื่อให้ป้องกันความผิดพลาดและการสูญเสียข้อมูลที่จำเป็นต่อการ
วิจัย 
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธิ์ในการบริหารจัดการขยะในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก(EEC) พื้นทีต่ำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

Factors Influencing Efficacy of Waste Management in the Eastern Economic Corridor (EEC),  
Area of Khao Khansong Sub-district, Sriracha District, Chonburi Province. 

พัฒนพงษ์ เลียวรักษ์โอฬาร* 
 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ 1) เพื่อศึกษาปัญหาในการบริหารจัดการขยะที่เกิดจาก
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 2)เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการขยะ 3) เพื่อสรุปผล และเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ในการบริหาร
จัดการขยะในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาใช้รูปแบบระเบียบวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) 

จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการขยะ ได้แก่ 1) การรับรู้
ภารกิจของโครงการโดยชัดเจน 2) การสนับสนุนของผู ้บริหาร  3)การจัดทำกำหนดการและแผนการ
ดำเนินงาน 4) การปรึกษาหารือกับผู้รับบริการ 5) การติดตามและรับข้อมูลป้อนกลับ 6) การแก้ไขอุปสรรค 

โดยพบว่า การที ่ผู ้บริหาร บุคลากร ตัวแทนจากนิคมอุตสาหกรรม และภาคีเครือข่ายที ่ดูแล
โครงการโดยตรงมีความเข้าใจที่ตรงกัน ตั้งแต่เป้าหมายในการดำเนินการจัดการขยะ วิธีการดำเนินการ และ
การติดตามประเมินผล ช่วยให้ง่ายต่อการวางแผน รวมถึงประชาชนได้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ การที่ผู้นำ
มาความอยู่กับพ้ืนที่มาเป็นเวลนานมีความใกล้ชิดกับปัญหา จึงเห็นว่าปัญหาขยะถือเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ดังนั้นการจะแก้ปัญหาได้ต้องมีการดำเนินการอย่างจริงจัง จึงมีการให้การสนับมาอย่างเต็มที่และ
ต่อเนื่องทำให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความต่อเนื่องและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการวางแผน
ในร่วมกันในทุกระดับตั้งแต่ ผู้บริหาร บุคลากร บริษัท ประธานชุมชน กรรมการชุมชน และตัวแทนของผู้
อาศัยในชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาขยะในชุมชน รวมถึงการวางแผนการดำเนินงาน
ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ทำให้ทุกฝ่ายมีความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน การให้
ความสำคัญกับภาคประชาชนเป็น ในมุมมองการดำเนินการบริการสาธารณะ เป้าหมายสูงสุดคือการได้รั บ
ความพึงพอใจจากประชาชน ดังนั้นการจะดำเนินโครงการทุกโครงการประชาชนต้องรับรู้ และร่วมแสดง
ความคิดเห็นได้ จึงเป็นการสนับสนุนการแก้ปัญหาโดยสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาเพ่ือ
แก้ไขปรับปรุงเพื่อความพร้อมในการเผชิญกับอุปสรรคทำให้การดำเนินการ 

คำสำคัญ การบริหารจัดการขยะ เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 
 

 
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร ์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
e-mail: pattanapongteam1995@hotmail.com 
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1. บทนำ 
ในอดีตเรื ่องของการจัดการขยะมูลฝอยยังไม่ถูกพูดถึงมากนัก เพราะ การทิ ้งขยะมูลฝอย                

ยังไม่แสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเด่นชัด เพราะ อัตราการพัฒนาประเทศก็ไม่ได้อยู่ในระดับสูง  
ปริมาณของ ขยะมูลฝอยจึงอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถดูแลได้ ประกอบกับการที่มีจำนวนประชากรยังไม่มาก
เท่ากับในปัจจุบัน จึงมีที่ดินเพียงพอที่จะรองรับกับปริมาณขยะมูลฝอยในอดีต แต่ในปัจจุบันตัวเลขของ
ปริมาณขยะมูลฝอยนั้น เพ่ิมมากข้ึนตามจำนวนประชากร การพัฒนาความเป็นชุมชนเมือง และการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ ทำให้มีขยะ มูลฝอยเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมาก  

จากข้อมูลจากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยปี พ.ศ.2561 พบว่ามีปริมาณขยะมูลฝอย 
ประมาณ 27.8 ล้านตัน มีปริมาณเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.64 โดยถูกนำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตัน (ร้อยละ 
34) ถูกกำจัดอย่างถูกต้อง 10.88 ล้านตัน (ร้อยละ 39) และยังมีขยะที่ถูกกำจัดอย่างผิดวิธี ประมาณ 7.36 
ล้านตัน (ร้อยละ 27) ซึ่งจากตัวเลขจะเห็นได้ว่ายังมีการจัดการกับขยะมูลฝอยอย่างผิดวิธีอยู่เป็นจำนวน ไม่
น้อยประกอบกับปัญหาปริมาณของขยะที่มีเพ่ิมมากขึ้น ทำให้ในปี 2561 มีการปิดสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
ชุมชนและสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชนถึง 419 แห่ง จากทั้งหมด 3,205 แห่ง ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากปัญหา
ปริมาณขยะมูลฝอยเต็มพ้ืนที่ไม่สามารถรองรับปริมาณขยะที่เพ่ิมขึ้นได้ จึงทำให้ต้องมีการปิดการดำเนินการ
จดัการขยะลง ซึ่งนอกจากปัญหาเรื่องปริมาณของขยะมูลฝอยแล้ว ในส่วนของขยะอุตสาหกรรมก็ พบว่ายัง
ประสบปัญหาเช่นกัน จากข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมพบว่าปริมาณกากของเสียจากจาก โรงงาน
อุตสาหกรรมในปีพ.ศ.2559 มีประมาณ 16.34 ล้านตัน พ.ศ. 2560 มีถึง 32.95 ล้านตัน และปี พ.ศ.2561 
22.02 ล้านตัน แบ่งเป็นกากของเสียที่ไม่อันตรายประมาณ 20 ล้านตัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์ แปรรูปเป็น
ไฟฟ้าประมาณ 7 ล้านตัน และกากของเสียที่เป็นอันตราย 1.2 ล้านตัน ซึ่งปริมาณกากของเสีย อันตรายจาก
อุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี แต่กลับพบว่าสามารถจัดการได้เพียงร้อยละ 10 เท่านั้น ที่
ถูกเรียกคืนโดยผู้ผลิต เพื่อส่งไปแยกชิ้นส่วนในโรงงาน ผลิตภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้จะส่งไปยัง  โรงงานรี
ไซเคิล และที่ไม่สามารถใช้งานต่อไปได้จะถูกส่งไปกำจัดทำลายอย่างถูกวิธีโดยการฝังกลบอย่าง  ปลอดภัย
หรือการเผาในเตาเผาขยะ  

โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก’ – Eastern Economic Corridor หรือที่เราคุ้นเคยกันใน
ชื่อ EEC ที่ถูกดำเนินการขึ้นจากแผนยุทธศาสตร์หลักในนโยบาย ‘ไทยแลนด์ 4.0’ ของรัฐบาลคณะรักษา
ความ สงบแห่งชาติ (คสช.) ต่อเนื่องมาถึงรัฐบาลชุดปัจจุบัน โดยรัฐบาล มองว่า EEC จะเป็นโครงการในการ
พัฒนา เศรษฐกิจของประเทศไทยตอนต้นศตวรรษที่ 21 โดยต้องการ “ต่อยอดความสำเร็จมาจากโครงการ
พัฒนา พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกหรือ Eastern Seaboard ซึ่งดำเนินมาตลอดกว่า 30 ปีที่ผ่าน
มา” โดยโครงการนี้กำหนดพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่ เขต 
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ภายใต้การกำกับดูแลของ คณะกรรมการนโยบายพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาค ตะวันออก หรือคณะกรรมการอีอีซี กลไกใหม่ภายใต้กฎหมายซึ่งถูกออกในสมัย คสช. มีนายกรัฐมนตรี
เป็น ประธาน ซึ่งสุธา ขาวเธียร อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำการศึกษาวิเคราะห์ และคาดการณ์ขยะที่จะเกิดขึ ้นในพื้นที่ ร่วมกับ
กระทรวง อุตสาหกรรมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำรวจวิเคราะห์และคาดการณ์
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ปริมาณขยะใน อีอีซี พบว่าขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในอีอีซี ปี 2561 มีปริมาณ 4,268 ตันต่อวัน หรือ 1.5 ล้าน
ตันต่อปีขยะ ส่วนใหญ่ถูกกำจัดด้วยการฝังกลบ แต่ในจำนวนนี้มีถึง 40% ที่ถูกจัดการไม่ถูกต้อง  

จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่อยู่ในพ้ืนที่โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งจากข้อมูลของ 
กรมควบคุมมลพิษในปี พ.ศ.2560 พบว่าชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีการเพิ่มปริมาณขยะมูลฝอยต่อวันมากเป็น 
อันดับที่ 2 เป็นรองเพียงจังหวัดกรุงเทพมหานครฯ โดยมีปริมาณขยะถึง 2,547 ตันต่อวัน และมีปริมาณการ 
บำบัดกากของเสียจากอุตสาหกรรมมากที่สุดในพื้นที่ EEC ถึง 2.43 ล้านตันต่อปี จากสถานที่ดำเนินการ 
จัดการกากของเสียอุตสาหกรรม 187 แห่ง ได้แก่ โรงงานประเภท 101 (โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม) 
1 แห่ง โรงงานประเภท 105 (โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่
ไม่  ใช ้ แล ้ ว )  144 แห ่ ง  และโรงงานประเภท 106 (โ รงงานประกอบก ิจการ เก ี ่ ยวก ับการนำ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่) 42 แห่ง 
พ้ืนที่ตำบลเขาคันทรง จังหวัดชลบุรี ถือเป็นหนึ่งในพ้ืนหลักของเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกชลบุรี  

โดยพ ื ้ นท ี ่ ท ั ้ งหมดตำบลเขาค ันทรงม ีท ั ้ งหมด 56 ,250 ไร ่  เป ็นพ ื ้ นท ี ่ ตามประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกถึง 5 ,606 ไร่ ซึ ่งการพัฒนา
เศรษฐกิจ มีการนิคมอุตสาหกรรมขึ้นมาในพื้นที่ จำนวนแรงงานที่เข้ามาย่อมเพิ่มขึ้น ปริมาณขยะเพิ่มขึ้น
ตาม ผู้จัดทำจึงมองว่าเรื่องของการจัดการขยะเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่ต้องมีการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ซึ่งหาก
ไม่มี มาตรการในการจัดการขยะที่ดีอาจเกิดผลกระทบในทางลบในพ้ืนที่ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีปริมาณขยะ
จำนวนมาก ทั้งขยะมูลฝอย ที่เพิ่มมากขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของประชากรที่เข้ามา ทำงานในพื้นที่ และขยะที่
เกิดข้ึนจากภาคอุตสาหกรรม จากการดำเนินกิจการภายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ผู้จัดทำจึงมองว่าเรื่อง
ของการจัดการขยะเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่ต้องมีการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ซึ่งหากไม่มี มาตรการในการจัดการ
ขยะที่ดีอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างเช่น การเป็นแหล่งเพาะเชื้อของเชื้อโรคและ  สัตว์พาหะนำโรค 
ปัญหาสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ และเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย เนื่องจากองค์ประกอบของ ขยะมีด้วยกัน
หลายประเภท ซึ่งบางประเภทอาจเป็นประเภทที่ติดไฟง่าย หากไม่มีการจัดการที่ดีอาจนำมาซึ่ง ปัญหาเพลิง
ไหม้ป่า หรือบ้านเรือนได้ ผู้จัดทำจึงเห็นว่าปัญหานี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และพ้ืนที่นี้เป็นพื้นที่ ที่มีความ
เหมาะสมในการทำการศึกษา ผู้จัดทำจึงได้ทำการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ในการ บริหาร
จัดการขยะในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พื้นที่ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัด 
ชลบุรี  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื ่อศึกษาปัญหาในการบริหารจัดการขยะที่เกิดจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC)  
 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะ  
 3) เพื่อสรุปผล และเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการขยะใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
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3. การทบทวนวรรณกรรม 
ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ 
Pinto and Slevin (1988: 479-512) ได้เสนอปัจจัยความสำเร็จของโครงการ 10 ประการ มีดังนี้ 
1) การรับรู้ภารกิจของโครงการที่ชัดเจน (Project Mission) ในการบริหารโครงการ ภารกิจของ

โครงการคือสิ่งที่การที่ผู้จัดโครงการ ทีมงานและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ จะทำ
ความเข้าใจจุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ รวมถึงแนวทางการดำเนินโครงการที่ชัดเจน ตั้งแต่เริ่มโครงการ การ
ทำความเข้าใจเช่นนี้ จะต้องเป็นการประชุมร่วมกัน ระหว่างผู้กำหนดแนวคิดโครงการ หรือเจ้าของโครงการ 
ฝ่ายหนึ่งกับผู้จัดการโครงการและบุคลากรหลัก เพื่อความเข้าใจถูกต้องตรงกัน การประชุมนี้ต้องทำในขั้น
การวางแผนดำเนินโครงการ 

2) การสนับสนุนของผู ้บริหารระดับสูง (Top management support) การสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่องของผู้บริหารระดับสูงขององค์การมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความสำเร็จในการจัดการ
โครงการดังนั้นผู้จัดการโครงการจะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการขอรับการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ การเงิน 
กำลังคน ปัจจัยในการทำงาน รวมทั้ง การสนับสนุนด้านการกำหนดอำนาจหน้าที่ของการใช้อำนาจในการ
ตัดสินใจด้านต่างๆ จากผู้บริหารระดับสูงนอกจากนั้นในบางกรณีการให้การหนุนช่วยด้านกำลังใจ support 
ของผู้บริหารระดับสูงเช่นการตรวจเยี่ยมโครงการ ก็นับเป็นเรื่องท่ี จำเป็นและสำคัญ การที่โครงการใดได้รับ
การสนับสนุน จากผู้บริหารระดับสูง สม่ำเสมอเพียงใด มากน้อยเท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับการริเริ่มและการเอาใจใส่
ของผู้จัดการโครงการ ตามหลักการบริหารปกติที่ว่าผู้จัดการโครงการจะต้องแจ้งขึ้นไปยังผู้บริหารระดับสูง
ทราบถึงสถานะของโครงการและรายละเอียด ของสิ่ งที่ต้องการได้รับการสนับสนุนมิใช่การรอให้ผู้บริหาร
ระดับสูงลงมาตรวจสอบเองว่าน่าจะให้การสนับสนุนในเรื่องใดบ้าง การแจ้งขอรับการสนับสนุนอาจกระทำ
ทั้งท่ีเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการสุดแล้วแต่ความจำเป็นหรือเร่งด่วนของแต่ละโครงการ  

3) การจัดทำกำหนดการและแผนการดำเนินงานของโครงการ(Project Schedule/Plans) 
ผู ้จัดการโครงการและทีมงานต้องร่วมกันวางกำหนดโครงการ ด้วยการแตกย่อยงานโครงการ ( work 
breakdown Structure) ออกเป็นกิจกรรมที่จะต้องปฏิบัติและเรียงลำดับก่อนหลังของกิจกรรม การ
กำหนดเวลากำลังคนเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีและทรัพยากรต่างๆที่จำเป็นในการดำเนินการ กิจกรรม
ทั้งหมดจากนั้นให้กำหนดเวลา จุดตรวจสอบ กลับ ให้จะทำข้อกำหนดว่าด้วยเกณฑ์หรือมาตรฐานใน
รายละเอียดของคุณลักษณะเฉพาะเพ่ือใช้ในการวัดผลและปฏิบัติงานกับการใช้เป็นแนวทางดำเนินงานของ
บุคลากรโครงการที่จะมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการใช้งบประมาณเวลาและ
ความสนใจต่างๆร่วมกัน 

4) การปรึกษาหารือผู้รับบริการ (Client Consultion) ผู้รับบริการหรือลูกค้าของโครงการหมายถึง
กลุ่มบุคคลที่ โครงการ คาดหมายว่าจะเป็นผู้ใช้ประโยชน์ และกลุ่มบุคคลที่จะได้รับผลกระทบจากผลลัพธ์
ขัน้สุดท้ายของโครงการทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นอยู่ภายนอกหรือภายในองค์การก็ตาม ประโยชน์ของผู้ที่อาจจะ
ตอบด้านเพราะความคับข้องใจเนื่องจาก โครงการส่งผลกระทบในเชิงลบ ที่จะต้องเสียผลประโยชน์ดังนั้น
ผู้จัดการโครงการจึงต้องวิเคราะห์ความจำเป็นและต้องการของกลุ่มบุคคลทุกกลุ่มอย่างถูกต้องและมีความ
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริงโดยไม่เลือกปฏิบัติดังนี้ ด้วยการแสวงหากรรมวิธีในการติดต่อสื่อสารการ
ปรึกษาหารือร่วมกันและการรับฟังความคิดเห็นอย่างจริงใจและจริงจัง 
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5) บุคลากร (Personnel) ปัจจัยบุคลากรมีความสำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จ หรือความ
ล้มเหลว ของโครงการทั้งหลาย ดังนั้นผู้จัดการจำเป็นต้องระมัดระวังในการสรรหา คัดเลือก และฝึกอบรม 
บุคคลที่ถือว่าเป็นตัวเองหรือเสาหลักของโครงการ ซึ่งย่อมจะต้องเป็นบุคคลที่มีทักษะเหมาะสมในการที่จะ
ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าที่ดี เป็นหัวหน้าทีม แต่ละด้านในโครงการ นอกจากนั้น ควรจะมีความเข้าใจในการ
สร้างและทำงานเป็นทีมเป็นอย่างดี ดังนั้น สิ่งที่ควรให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งก็คือผู้จัดการโครงการจะต้อง
ใช้กลวิธีในการผลักดันให้บรรดาสมาชิก ของทีมงาน มีความเข้าใจปรัชญาในการทำงานร่วมกัน 
 6) สาระด้านเทคนิควิธี (Technical Tasks) โครงการนอกจากจะต้องใช้บุคลากร ที่มีความถนัด
ชัดเจนแล้ว ยังต้องคำนึงถึงสาระด้านเทคนิควิธี อีกด้วย เทคนิควิธีเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องโดยตรงกับ การจัดให้
มีเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับการดำเนินกิจกรรม โครงการอย่างพร้อมมูลและเพียงพอขนาดเดียวกันจะต้อง
คำนึงถึงการที่บุคลากรโครงการจะต้องมีทักษะเก่งงานหรือมีความชำนาญการในการใช้เทคโนโลยีต่างๆ
อย่างแท้จริง 
 7) การยอมรับของผู้บริการ (Setting Priorities) เมื่อโครงการใดดำเนินกิจกรรมสุดท้ายเสร็จสิ้นลง
แล้ว ความสำเร็จของโครงการนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้รับบริการเป้าหมายของโครงการ ให้การยอมรับ
เท่านั้นวิธีการสร้างการยอมรับที่ได้ผลที่สุดคือผู้จัดการโครงการและทีมงานจะต้องให้ความสนใจและมี
ความสามารถในการปฏิบัติการขาย คุณค่าและวิธีการใช้ประโยชน์ ในผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายของโครงการให้แก่
ผู้รับบริการได้อย่างแท้จริง ปัจจัยที่ 7 นี้จะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์โดยตรงกับปัจจัยที่ 4 ข้างต้น กล่าวคือ
การสร้างการยอมรับหรือการขายความรู้ความเข้าใจในโครงการให้กับผู้รับบริการจะเกิดขึ้นได้โดยแท้จริงก็
ต่อเมื ่อ กระบวนการปรึกษาหารือกับผู ้รับบริการกระทำไปอย่างต่อเนื ่องและได้ร ับความสนใจจาก
ผู้รับบริการ 
 8) การติดตามและรับรู้ข้อมูลป้อนกลับ (Monitor and Feedback) การติดตามและรับรู้ข้อมูล
ป้อนกลับโดยเนื้อแท้ก็คือกระบวนการของการควบคุมโครงการนั่นเอง จุดประสงค์หลัก ของการควบคุม
ได้แก่ การที่บุคลากรรับรู้ถึงสถานะและความเคลื ่อนไหวของโครงการทุกๆขั ้นตอนในการดำเนินงาน 
สามารถได้รับข้อมูลข่าวสารป้อนกลับเข้ามา เพื่อวัดเปรียบเทียบว่า ผลการปฏิบัติงานเป็นไปได้ตาม
มาตรฐานที่วางไว้หรือไม่ถ้าไม่ได้จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร กลไกในการได้รับข้อมูลป้อนกลับจะ
ช่วยให้ผู้จัดการโครงการและทีมงานสามารถคาดการณ์ถึงแนวทางในการป้องกันปัญหาต่างๆที่อาจ เกิดขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในด้านวิธีการพฤติกรรมของบุคลากรงบประมาณอุปกรณ์หรือการประสานงานก็ตาม 
 9) การติดต่อสื่อสาร (Communication) การกำหนดช่องทางและวิธีในการติดต่อสื่อสาร ถือว่า
เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างบรรยากาศของความสำเร็จ ในการทำงาน ดั งนั้น การจัดให้มี
เครือข่ายการสื่อสารที่เหมาะสมจะทำให้กระแสไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นและที่มีความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากรในโครงการสามารถที่จะดำเนินไปอย่างถูกต้อง ทันเวลาและทันเหตุการณ์ ข้อมูลข่าวสาร 
ที ่จะต้องมีการติดต่อสื ่อสารกันในที่นี ้หมายรวม 2 ด้านคือ (1) ด้านเนื ้อหา ได้แก่ จุดมุ ่งหมายและ
วัตถุประสงค์ของโครงการการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโครงการที่อาจเกิดขึ้นการรายงานความก้าวหน้าของ
โครงงานและ สถานะโครงการ การส่งสัญญาณเตือนภัยหรือภาวะวิกฤตท่ีควรระมัดระวัง (2) ด้านตัวบุคคล
และวิธีการสื่อสาร ได้แก่ กระบวนการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกด้านทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การซึ่งอาจกระทำท้ังเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
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 10) การแก้ไขอุปสรรค (Troubleshooting) การทำงานทุกด้านย่อมมีอุปสรรคที่อยู่เหนือความ
คาดหมาย เกิดขึ้นเสมอ ดังนั้น ผู้จัดการโครงการและทีมงานจะต้องตระหนักถึงความสำคัญ ในการพัฒนา 
ความสามารถ ในการที่จะรับมือกับวิกฤตที่นอกเหนือความคาดหมายและภาวะเบี่ยงเบนไปจากแผนงานที่
วางไว้ ทักษะที่มีความสำคัญคือ ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาได้ล่วงหน้ากับ
ทักษะในเชิงป้องกันความยุ่งยากหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นเอาไว้ก่อน เข้าทำนองคำพังเพยทางการบริหาร
ที่ว่า กันไว้ดีกว่าแก้แย่แล้วจะแก้ไม่ทัน 

5. วิธีการศึกษา 
ในการดำเนินการศึกษาเรื ่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการขยะในเขต

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พื้นที่ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นการศึกษา
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งผู ้ศึกษาจะใช้วิธีการศึกษาจากการลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้คำถามในการ
สัมภาษณ์แบบปลายเปิด และได้ทำการขออนุญาตก่อนการบันทึกเสียงเพื่อเก็บข้อมูล สำหรับถอดเทปใน
ภายหลัง หากไม่อนุญาตผู้วิจัยจะทำจดบันทึกข้อมูลในส่วนที่มีความสำคัญ จากคำตอบของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ผู้วิจัยจะทำการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น บทความ งานวิจัย และสื่อออนไลน์ เป็นต้น 
 

ประชากรของการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง และวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
การดำเนินการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการขยะในเขตเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออก (EEC) พื้นที่ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง และใช้วิธีเก็บข้อมูลจากผู้ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง (Key Informant interview) ซึ่ง
เป็นผู้ที ่มีความรู้ หรือมีข้อมูลในเรื่องที่ผู ้วิจัยกำลังทำศึกษาโดยกำหนดตัวผู้ตอบแบบเฉพาะเจาะจงไว้
ล่วงหน้า ดังนี้ 

1) นายมะลิ กลั่นด้วง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง 
2) นายธงไชย สว่างอารมณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง 

 3) นายมนตรี ม่วงทำ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง 
4) นายไพโรจน์ เพียกขุนทด ผู้ดูแลโครงการ เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 เขาคันทรง 
5) นายสมพงษ์ ลีลาเบญจกุลพร ประธานชุมชนหมู่ 3 ตำบลเขาคันทรง 
6) นางมาลี เกิดสาย ประชาชนในพื้นที่ 
 

6. เครืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
ในการดำเนินการศึกษาเรื ่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการขยะในเขต

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พ้ืนที่ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ใช้การสัมภาษณ์
เชิงลึก โดยใช้ข้อคำถามในการสัมภาษณ์ปลายเปิด และได้ทำการขออนุญาตก่อนการบันทึกเสียงเพื่อเก็บ
ข้อมูล สำหรับถอดเทปในภายหลัง หากไม่อนุญาตผู้วิจัยจะทำจดบันทึกข้อมูลในส่วนที่มีความสำคัญ จาก
คำตอบของผู้ให้สัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะทำการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่เกี่ยวกับแนวคิด 
ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น บทความ งานวิจัย และสื่อออนไลน์เป็นต้น 
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7. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบ การกำหนดประเด็นคำถามเพื่อใช้เป็น

เครื่องมือในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการโดย
การจากการตั้งแนวคำถามหลักไว้ก่อนล่วงหน้าเป็นแบบกว้าง ๆ การสัมภาษณ์ใช้ลักษณะคำถามแบบ
ปลายเปิด ไม่มีการกำหนดหรือเรียงลำดับหัวข้อคำถาม แต่เป็นการถามเชิงการสนทนาเพื่อลดความกดดัน
ให้กับผู้ตอบสัมภาษณ์ 
 
8. การวิเคราะห์ข้อมูล 

1) ผู้วิจัยจะนำข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์ มาทำการถอดเทปบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง 
และนำคำสัมภาษณ์หรือบันทึกจากการสัมภาษณ์ดังกล่าวมาเปรียบเทียบกันระหว่างแต่ละบุคคล มาทำการ
จัดหมวดหมู่ และนำข้อมูลที่ได้มาสรุปประเด็นที่สำคัญ 

2) เมื่อได้จัดลำดับความสำคัญของข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ผู้วิจัยจะ
นำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลระดับทุติยภูมิ (Secondary Data) ที ่เกี ่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย             
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือที่จะได้ทราบถึงคล้ายคลึงหรือความแตกต่างของข้อมูล 

3) นำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และจากการศึกษาเอกสารมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็น
ระเบียบ และเชื่อมโยงข้อมูลโดยใช้ “การคิดเชิงตรรกะ ( logical thinking)” และตัดสินใจเรื ่องความ
เหมาะสมและความสำคัญของประเด็นในข้อมูล และเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์กับแนวคิดและทฤษฎี 
 
9. ผลการศึกษา 
 การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการขยะในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC)  พื้นที่ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยวิธีการสัมภาษณ์ และรวบรวม
ข้อมูลทุติยภูมิ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะ รวมถึงการสังเกตการณ์การดำเนินการบริหารจัดการ
ขยะในพื้นที่ตำบลเขาคันทรง จังหวัดชลบุรี ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะ และปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการขยะในพ้ืนที่ โดยผลการศึกษามีรายละเอียด ดังนี้ 
9.1 การบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง 
 พบว่า วิธีการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ได้นำแนวคิดวิธีการ
จัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน โดยการคัดแยกขยะที่ต้นทางตามหลัก 3Rs ได้แก่ Reduce - ลดการใช้  
Reuse - ใช้ซ้ำ  Recycle – นำมาใช้ใหม่ มาบูรณาการแนวทางและวิธีการต่างๆ โดยนำความรู้ทางวิชาการ
มาดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์  
 1) ลดการใช้ (Reduce) องค์การบริหารส่วนตำบลเขคันทรง และประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกัน
รณรงค์ให้ทุกครัวเรือนร่วมกันหลีกเลี่ยงการใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีย่อยสลายยาก เช่น กล่องโฟม ถุงพลาสติก โดย
ร่วมกันจัดโครงการใช้ถุงผ้าลดโลกร้อน ในการนำไปใช้ในการจ่ายตลาดซื้อของรวมถึงขอความร่วมมือจาก
ผู้ค้าบริเวณตลาดสดหน้าชุมชน เพื่อเป็นการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก และใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น
ใบตองในการใส่อาหาร หรือกล่องจากชานอ้อยแทนการใช้กล่องโฟม 
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2) ใช้ซ้ำ (Reuse) โดยการนำสิ่งต่างๆ ที่ใช้งานไปแล้ว แต่ยังมีสภาพที่ใช้งาน ได้นำกลับมาใช้อีก 
เช่น ถุงพลาสติกท่ีใช้แล้ว ,ขวดแก้ว, ยางรถยนต์ที่เสื่อมสภาพ ได้นำมาดัดแปลงเป็นกระถางนำมาปลูกต้นไม้ 

3) นำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) โดยนำวัสดุที ่ได้จากการคัดแยกภายในครัวเรือน ได้แก่ ขวด
พลาสติก กระดาษ 

ประเภทขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง 
1) ขยะที่ย่อยสลายได้ ส่วนใหญ่จะเป็นขยะจากครัวเรือน และจากตลาดสด 
2) ขยะท่ัวไป เช่น ถุงพลาสติก โฟม เศษผ้า 
3) ขยะรีไซเคิล จะถูกแยกไว้เพื่อรอการขายโดยสามารถเก็บไว้ที่จุดรวมขยะรีไซเคิลส่วนกลางที่

ประธานชุมชนจัดไว้ให้ 
4) ขยะอันตราย เช่น ซากถ่านไฟฉาย หลอดไฟเก่า จะมีถังขยะเฉพาะตั้งอยู่บริเวณใกล้กับตลาด 
5) ขยะภายในนิคมอุตสาหกรรม ประกอบไปด้วยขยะจากนิคมอุตสาหกรรมเหมราช และ นิคม

อุตสาหกรรมปิ่นทอง ที่ได้ตั้งอยู่ในพื้นท่ีตำบลเขาคันทรง 
 

การเก็บและขนขยะมูลฝอย 
จากการสัมภาษณ์สามารถสรุปได้ว่าองค์การบริหารส่วนนตำบลเขาคันทรงมีรถเก็บขยะทั้งหมด 3 

คัน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการเก็บขยะทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ตามเวลาดังนี้ 
 

ประเภท วัน 

ขยะย่อยสลายได้ ขยะทั่วไป ทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 7.30 น. ถึง 16.30 น. 
ขยะรีไซเคิล ทุกวันพุธ เวลา 14.30 น. 
ขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรือขยะอันตรายชุมขน ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน เวลา 14.30 น. 

 
วันจันทร์  

รถคันท่ี 1 จุดเริ่มต้นตั้งแต่ ถนน 3027 ซอยศาลเจ้าแม่ทับทิม ตลาดทวีพร ตลาดสุรศักดิ์ บ่อขยะ  
รถคันท่ี 2 จุดเริ่มต้นตั้งแต่ ร้านปรางทิพย์ไก่หุบบอน ถนน 3138 หมู่ 8 ปตท.พันเสด็จ 
รถคันท่ี 3 จุดเริ่มต้นตั้งแต่ ไทยปาร์คเกอร์ ตลาดทวีพร ตลาดสุรศักดิ์ สนามกอล์ฟพัฒนา 

วันอังคาร 
รถคันท่ี 1 จุดเริ่มต้นตั้งแต่ ถนน 3027 หมู่ 10 สนามกอล์ฟพัฒนา ฟาร์มไก่กรุงไทย บ่อขยะ 
รถคันท่ี 2 จุดเริ่มต้นตั้งแต่ ถนน 3138 แยกมาบปู โรงเรียนบ้านเขาคันทรง ห้องเช่าผู้ใหญ่บัติ 
รถคันท่ี 3 จุดเริ่มต้นตั้งแต่ หอพักไทยปาร์คเกอร์ ตลาดทวีพร ตลาดสุรศักดิ์ 

วันพุธ 
รถคันท่ี 1 จุดเริ่มต้นตั้งแต่ ถนน 3027 หมู่บ้านห้วยตาเกล้า ซอยCM หมู่ 8 ห้องเช่าป้าแดงบ่อขยะ 
รถคันท่ี 2 จุดเริ่มต้นตั้งแต่ หมู่ 4 บ้านเขาคันทรง บ้านระเวิง แยกสุรศักดิ์ 
รถคันท่ี 3 จุดเริ่มต้นตั้งแต่ สนามกอล์ฟพัฒนา ตลาดทวีพร บริเวณหมู่ 4 

วันพฤหัสบดี 



463 

 
 

รถคันท่ี 1 จุดเริ่มต้นตั้งแต่ ถนน 3027 ซอยศาลเจ้าแม่ทับทิม ตลาดทวีพร ตลาดสุรศักดิ์ถึงบ่อขยะ 
รถคันท่ี 2 จุดเริ่มต้นตั้งแต่ ร้านปรางทิพย์ไก่หุบบอน ถนน 3138 หมู่ 8 ปตท.พันเสด็จ 
รถคันท่ี 3 จุดเริ่มต้นตั้งแต่ หอพักไทยปาร์คเกอร์ ตลาดทวีพร ถึงตลาดสุรศักดิ์ 

วันศุกร์ 
รถคันท่ี 1 จุดเริ่มต้นตั้งแต่ถนน 3027 หมู่ 10 สนามกอล์ฟพัฒนา และฟาร์มไก่กรุงไทย บ่อขยะ 
รถคันท่ี 2 จุดเริ่มต้นตั้งแต่ ถนน 3138 แยกมาบปู โรงเรียนบ้านเขาคันทรง ห้องเช่าผู้ใหญ่บัติ 
รถคันท่ี 3 จุดเริ่มต้นตั้งแต่ หอพักไทยปาร์คเกอร์ ตลาดทวีพร ตลาดสุรศักดิ์ 

วิธีการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง 
โดยวิธีการกำจัดขยะขององค์การบริหารส่วนตำบล ในขยะ ประเภทที่ 1-4 แต่เดิมใช้วิธีการกำจัด

ขยะโดยวิธีการฝังกลบ แต่ปัจจุบันได้ร่วมมือกับบริษัทเอกชนในพื้นที่ คือ บริษัท คลีน ซิตี้ ซึ่งเป็นบริษัทที่
ดำเนินการเกี่ยวกบัการกำจัดขยะ และบำบัดน้ำเสีย ที่จะทำหน้าที่ในการกำจัดขยะจากภาคครัวเรือนโดยไม่
คิดค่าใช้จ่าย โดยองค์การบริหารส่วนตำบลต้องทำหน้าที่ในการเก็บรวบรวมขยะจากทั่วทั้งเขตพื้นที่ ไปยัง
พ้ืนที่จัดเก็บขยะของบริษัท คลีน ซิตี้ จำกัดที่ตั้งออยู่ในตำบลเขาคันทรง จากนั้นบริษัทคลีนซิตี้ จะนำขยะที่
ได้ไปทำการคัดแยกอีกรอบ และขนส่งไปที่จังหวัดสระบุรีเพื่อทำการผลิตไฟฟ้าจากขยะ โดยใช้เตาเผาขยะ
ของบริษัท 
 ส่วนขยะภายในนิคมอุตสาหกรรม ทั้งขยะมูลฝอย รวมถึงขยะอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมต้อง
ดำเนินการจัดการกับขยะเอง และต้องรายงานผลแจ้งปริมาณขยะให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเขา
คันทรงทราบในทุกเดือน โดยทางนิคมอุตสาหกรรมได้ทำการจ้างบริษัท Waste Management เป็นบริษัท
ที่ดำเนินการจัดการขยะ โดยบริษัท Waste Management ใช้เตาเผาขยะเพ่ือทำการผลิตเป็นไฟฟ้าเช่นกัน 
แต่บริษัท Waste Management มีเตาเผาขยะตั้งอยู่ในพ้ืนที่   

 
บุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรง 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ดูแลด้านการจัดการขยะมูลฝอยก็ถือเป็นหน้าที่หลักของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามรัฐธรรมนูญมาตรา  290 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยอมมีอํานาจ
หน้าที่ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลเขาคันทรง 
 จากการศึกษาการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลเขาคันทรง  จากผลการศึกษาทั้งการสัมภาษณ์ 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจากสื่อต่างๆ พบว่ามีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการขยะ 
ดังต่อไปนี้ 
 1) การรับรู้ภารกิจของโครงการโดยชัดเจน 

จากการศึกษาพบว่า ผู้บริหาร บุคลากร ตัวแทนจากนิคมอุตสาหกรรม และภาคีเครือข่ายที่ดูแล
โครงการโดยตรงมีความเข้าใจที่ตรงกัน ตั้งแต่เป้าหมายในการดำเนินการจัดการขยะที่ต้องการเป็นองค์การ
บริหารส่วนตำบลที่มีการบริหารจัดการขยะเป็นอันดับต้นๆของประเทศ และมีวัตถุประสงค์ในการดำเนิน
โครงการเพื่อส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรงมีประสิทธิภาพในการรจัดการขยะได้ถูกต้อง
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ตามหลักวิชาการ และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการลดการสร้างขยะ 
รวมถึงการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยพบว่าก่อนดำเนินโครงการได้มีการจัดประชุมทุกฝ่ายร่วมกัน โดย
องค์การบริหารส่วนตำบลได้ชี้แจ้งถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ภาคเอกชนอย่างบริษัท คลีน ซิตี้ จำกัด 
เป็นผู้ให้ความรู้ รวมถึงการสร้างความเข้าใจการกระบวนการการจัดการขยะที่ดำเนินการโดยความร่วมมือ
ระหว่างทุกภาคส่วน โดยประชาชนมีหน้าที่ในการคัดแยกและลดปริมาณขยะที่ต้นทาง องค์การบริหารส่วน
ตำบลที่เป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บ และขน ถ่าย ขยะ บริษัททำหน้าที่คัดแยกขยะที่ปลายทาง และดำเนินการ
นำขยะที่ได้ไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า ในส่วนของนิคมอุตสหกรรมก็ต้องมีการดูแลความสะอาดเรียบร้อย
รวมถึงส่งรายงานในทุกๆเดือน โดยทุกฝ่ายได้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นต่างๆ หรือ โดยร่วมกันพิจารณา
ถึงสภาพปัญหาขยะของชุมชน สาเหตุของปัญหาการจัดการขยะ รวมถึงแนวทางการจัดการกับปัญหาขยะ 
โดยการนำเสนอแนวคิดและวิธีการที่พยายามลดผลกระทบกับสภาพแวดล้อมชุมชนให้น้อยที่สุด และ
ดำเนินการลงพ้ืนที่ร่วมกันทั้ง ผู้บริหาร บุคลากร บริษัท และ ประชาชน ก่อนที่จะมีการวางแผนการบริหาร
จัดการขยะ 

2) การสนับสนุนของผู้บริหาร 
 ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นคนท้องถิ่นเนื่องจากเกิดและโตมาในพื้นที่ จึงทำให้มี
ความผูกพันกับท้องถิ่น มีเป้าหมายในการพัฒนารวมถึงแก้ปัญหาในพื้นที่ และจากการอยู่กับพื้นที่มาเป็น
เวลานาน นายกองค์การบริหารจึงได้บอกว่า ปัญหาที่มาเป็นเวลานานในพื้นที่ คือ ปัญหาขยะที่ถือเป็น
ปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ดังนั้นการจะแก้ปัญหาได้ต้องมีการดำเนินการอย่างจริงจัง เพราะนอกจาก
ปัญหาเก่าที่มีอยู่แต่เดิมการที่พื้นที่ของเรามีนิคมอุตสาหกรรมใหญ่มาตั้งในพื้นที่ทำให้พื้นที่ดังกล่างมีแรง
ดึงดูดเหมือนกับแม่เหล็ก งบประมาณในการจัดการกับปัญหาขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจจะไม่
เพียงพอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจึงได้ทำการติดต่อกับบริษัท คลีน ซิตี้ จำกัด โดยเสนอให้มีการมา
จัดตั้งในพ้ืนที่ได้ แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องดำเนินการจัดการขยะให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรงโดยที่
ไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะสามารถประหยัดงบประมาณในการจัดการขยะขององค์การ
บริหารส่วนตำบลได้เป็นอย่างมาก และทำให้การจัดการขยะในพ้ืนที่ถูกดำเนินการได้อย่างถูกต้อง เพราะแต่
เดิมใช้วิธีฝังกลบในแบบที่ยังไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ นำมาซึ่งปัญหาขยะล้นพ้ืนที่ และรูปแบบการติดต่อ
ระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชนสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทรของนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ในส่วนนี้จากการสัมภาษณ์ภาคประชาชน ประชาชนมีความรู้สึกว่าเข้าถึงการช่วยเหลือและ
บริการได้ง่าย และรวดเร็ว โดยหากมีปัญหาเรื่องการลักลอบทิ้งขยะ หรือปัญหาข้อพิพาทระหว่างบิษัท
จัดการขยะกับภาคประชาชน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะจัดการประชุมร่วมกันเพ่ือสร้างความเข้าใจ 
รวมถึงร่วมกันแก้ไขปัญหาทำให้ปัญหาถูกคลี่คลายได้อย่างรวดเร็ว   

3) การจัดทำกำหนดการและแผนการดำเนินงาน 
ในส่วนของการวางแผนการดำเนินการ ได้มีการร่วมวางแผนในทุกระดับตั้งแต่ ผู้บริหาร บุคลากร 

บริษัท ประธานชุมชน กรรมการชุมชน และตัวแทนของผู้อาศัยในชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้
เกิดปัญหาขยะในชุมชน รวมถึงการวางแผนการดำเนินงานตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยมีการวางแผน
แบ่งหน้าที่กันทำงานอย่างชัดเจน ตั้งแต่เริ่มต้นจากการให้ความรู้เพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทิ้งขยะของ
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ประชาชน การวางแผนอัตรการกำลัง จำนวนรถ แลวันที่ควรดำเนินการเก็บขยะในบริเวณนั้นๆ จนถึงการ
จัดการขยะที่ปลายทางโดยบริษัท คลีน ซิตี้ จำกัด 

4) การปรึกษาหารือกับผู้รับบริการ 
 จากการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง และประชาชน เห็นได้
ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมีการให้ความสำคัญกับภาคประชาชนเป็นอย่างมาก เพราะมีมุมมองที่ว่า การ
ดำเนินการบริการสาธารณะ เป้าหมายสูงสุดคือการได้รับความพึงพอใจจากประชาชน ดังนั้นการจะดำเนิน
โครงการทุกโครงการประชาชนต้องรับรู้ และร่วมแสดงความคิดเห็นได้ เพราะงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหลายๆท้องถิ่นถือว่ามีอยู่อย่างจำกัดมาก โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนั้น
การที่จะดำเนินการใช้ทรัพยากรไปกับอะไรควรมั่นไปว่าจะเกิดประโยชน์ และได้รับความความพึงพอใจจาก
ประชาชน ซึ่งผลจากการสัมภาษณ์ประชาชน ประชาชนเห็นว่าการดำเนินการในรูปแบบที่เป็นอยู่ทำให้
ประชาชนรู้สึกว่าได้รับความสำคัญจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ทำให้ประชาชนมีความเข้าใจ
ในปัญหารวมถึงเมื่อเกิดปัญหาก็พร้อมจะช่วยกันแก้ไข เพราะรู้สึกได้ถึงความเป็นเจ้าของพ้ืนที่ 

5) การติดตามและรับข้อมูลป้อนกลับ 
 การติดตามผลประธานชุมชน จะเป็นผู ้ที ่ได้รับหน้าที ่เป็นหัวหน้าในการดูแลติดตามผลการ
ดำเนินการ การคัดแยกขยะในภาคครัวเรือน โดยจะมีการประชุมกันเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรายงานผลการ
ดำเนินการว่า สำเร็จตามแผนการดำเนินการหรือไม่ หากไม่สำเร็จจะมีการดำเนินการอย่างไร ซึ่งเห็นได้ว่า
การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ได้เปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในการประชุม ตั ้งแต่เริ ่มโครงการจนกระทั่งร่วมดำเนินการ 
จนกระทั่งขั้นของการติดตามผล ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นกิจกรรมที่เกิดจากการร่วมมือของสมาชิกในชุมชน
จริงๆไม่ได้เกิดจากการตัดสินใจของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง การประเมินผลสำเร็จจึงค่อนข้างมีความใกล้เคียง
กับความเป็นจริง 

6) การแก้ไขอุปสรรค 
ปัญหาที่เกิดข้ึนในโครงการ คือ ปัญหาความไม่ร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่เกิดจากการที่

ประชาชนไม่ตระหนักถึงปัญหา และผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อม และไม่เห็นประโยชน์ในการเข้าร่วมในการ
จัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดการปัญหา จึงเริ่มให้บุคลากรและผู้นําชุมชนลง
พื้นที่ให้ข้อมูลและความรู้แก่ประชาชนในด้านการจัดการขยะ มูลฝอย อธิบายแผนการดําเนินงาน ด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยและผลที่จะได้จากการดําเนินงาน เมื่อประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เข้าใจ และได้ตัดสินใจ
เข้าร่วมโครงการจึงทําให้ประชาชนที่ยังไม่มีส่วนร่วม เกิดความสนใจ เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคม 
พฤติกรรมพื้นฐานของมนุษย์ จึงกลัวต่อการรู้สึกแปลกแยก ดังนั้นจึงทําให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานขององค์กร  

นอกจากนี้ปัญหาความไม่ร่วมมือของประชาชนยังเกิดจากประชากรแฝงที่เพิ่มขึ้นจากการมีนิคม
อุตสาหกรรมเข้ามาในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจึงมีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องการดําเนินโครงการ
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยของท้องถิ่น โดยการประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งการติดประกาศ ใช้เสียง
ตามสาย หรือการลงพ้ืนที่ ในการแก้ปัญหาการไม่ร่วมมือของประชาชนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ 

 



466 

 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ควรมีการถอดบทเรียนโครงการการบริหารจัดการขยะ 
เพื่อนำรายงานการถอดบทเรียนมาปรับปรุงแก้ไขโครงการในส่วนที่ยังขาดตกบกพร่อง รวมถึงเผยแพร่
รายงานการถอดบทเรียนดังกล่าวเพื่อเป็นความรู้ในการดำเนินการให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นที่
ต้องการนำโครงการไปปรับใช้ในพื้นที่ 
 2) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ควรมีการดำเนินโครงการจัดการขยะในรูปแบบอื่นร่วม
ด้วย อย่างเช่นธนาคารขยะ การแปรรูปสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์จากขยะ  เพื่อป้องกันปัญหาในกรณีเอกชน
ขาดทุน และปิดตัวลง เพราะปัจจุบันทั้ งขยะจากครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชนเป็น
ผู้ดำเนินการจัดการทั้งหมด 
 3) ควรจัดวิสาหกิจชุมชนจากขยะเพ่ือเป็นรายได้เสริมให้กับประชาชนในชุมชน เนื่องจากเป็นพ้ืนที่
ที่มีปริมาณขยะในปริมาณมาก การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าจากขยะอาจเป็นเรื่องที่มีความเหมาะสมในการ
ร่วมแก้ปัญหา 
 4) ในการดำเนินการโครงการบริหารจัดการขยะ ควรมีการสร้างจิตสำนึกชุมชนให้กับประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาว เพ่ือสร้างความยั่งยืนให้กับโครงการ 
 5) ควรมีการศึกษาดูงานเพิ่มเติม หรือเชิญวิทยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบ
ความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะในรูปแบบต่างๆมาบรรยาย หรือสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขยะ 
 6) ควรมีการให้ความรู้เกี ่ยวกับกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับเรื ่องของขยะ ว่ามีกฎหมายอะไรบ้างที่
เกี่ยวข้องกับการทิ้งขยะของประชาชน เพ่ือให้เกิดความตระหนักถึงโทษท่ีจะได้รับในทางกฎหมายหากมีการ
ละเลย หรือฝ่าฝืน  
 7) ควรมีมาตรการการดูแล หรือสวัสดิการสำหรับผู้ที ่ทำหน้าที่ขนเก็บขยะ เพราะปัญหาที่พบ
บ่อยครั้งทำให้ไม่สามารถดึงคนให้อยู่ในการดำเนินโครงการระยะยาวได้ในส่วนของการขนถ่ายขยะเกิดจาก 
เงินเดือนที่น้อย และงานที่หนักในการต้องอยู่กับการจัดการขยะในทุกๆวัน 

 
9.2 ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการขยะในเขต 

       เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พื้นที่ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 พบว่า วิธีการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ได้นำแนวคิดวิธีการ
จัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน โดยการคัดแยกขยะที่ต้นทางตามหลัก 3Rs ได้แก่ Reduce - ลดการใช้  
Reuse - ใช้ซ้ำ  Recycle – นำมาใช้ใหม่ มาบูรณาการแนวทางและวิธีการต่างๆ โดยนำความรู้ทางวิชาการ
มาดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์  
 1) ลดการใช้ (Reduce) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง และประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกัน
รณรงค์ให้ทุกครัวเรือนร่วมกันหลีกเลี่ยงการใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีย่อยสลายยาก เช่น กล่องโฟม ถุงพลาสติก โดย
ร่วมกันจัดโครงการใช้ถุงผ้าลดโลกร้อน ในการนำไปใช้ในการจ่ายตลาดซื้อของรวมถึงขอความร่วมมือจาก
ผู้ค้าบริเวณตลาดสดหน้าชุมชน เพื่อเป็นการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก และใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น 
ใบตองในการใส่อาหาร หรือกล่องจากชานอ้อยแทนการใช้กล่องโฟม 

2) ใช้ซ้ำ (Reuse) โดยการนำสิ่งต่างๆ ที่ใช้งานไปแล้ว แต่ยังมีสภาพที่ใช้งานได้ 



467 

 
 

นำกลับมาใช้อีก เช่น ถุงพลาสติกที่ใช้แล้ว ,ขวดแก้ว, ยางรถยนต์ที่เสื ่อมสภาพ ได้นำมาดัดแปลงเป็น
กระถางนำมาปลูกต้นไม้ 

3) นำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) โดยนำวัสดุที ่ได้จากการคัดแยกภายในครัวเรือน ได้แก่ ขวด
พลาสติก กระดาษ 

ประเภทขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง 
1) ขยะท่ีย่อยสลายได้ ส่วนใหญ่จะเป็นขยะจากครัวเรือน และจากตลาดสด 
2) ขยะท่ัวไป เช่น ถุงพลาสติก โฟม เศษผ้า 
3) ขยะรีไซเคิล จะถูกแยกไว้เพื่อรอการขายโดยสามารถเก็บไว้ที่จุดรวมขยะรีไซเคิลส่วนกลางที่ประธาน
ชุมชนจัดไว้ให้ 
4) ขยะอันตราย เช่น ซากถ่านไฟฉาย หลอดไฟเก่า จะมีถังขยะเฉพาะตั้งอยู่บริเวณใกล้กับตลาด 
5) ขยะภายในนิคมอุตสาหกรรม ประกอบไปด้วยขยะจากนิคมอุตสาหกรรมเหมราช และ นิคมอุตสาหกรรม
ปิ่นทอง ที่ได้ตั้งอยู่ในพื้นท่ีตำบลเขาคันทรง 

การเก็บ และขนขยะมูลฝอย 
จากการสัมภาษณ์สามารถสรุปได้ว่าองค์การบริหารส่วนนตำบลเขาคันทรงมีรถเก็บขยะทั้งหมด 3 

คัน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการเก็บขยะทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ตามเวลา ดังนี้ 
 

ประเภท วัน 
ขยะย่อยสลายได้  ขยะทั่วไป ทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 7.30 น. ถึง 16.30 น. 
ขยะรีไซเคิล ทุกวันพุธ เวลา 14.30 น. 
ขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรือขยะอันตรายชุมขน ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน เวลา 14.30 น. 

 
 
วัน รถ/เส้นทางเก็บขยะ 
วันจันทร์  
 

รถคันท่ี 1 จุดเริ่มต้นตั้งแต่ ถนน 3027 ซอยศาลเจ้าแม่ทับทิม ตลาดทวีพร  
             ตลาดสุรศักดิ์ บ่อขยะ  
รถคันท่ี 2 จุดเริ่มต้นตั้งแต่ ร้านปรางทิพย์ไก่หุบบอน ถนน 3138 หมู่ 8 ปตท.พันเสด็จ 
รถคันท่ี 3 จุดเริ่มต้นตั้งแต่ ไทยปาร์คเกอร์ ตลาดทวีพร ตลาดสุรศักดิ์ สนามกอล์ฟพัฒนา 

วันอังคาร 
 

รถคันท่ี 1 จุดเริ่มต้นตั้งแต่ ถนน 3027 หมู่ 10 สนามกอล์ฟพัฒนา ฟาร์มไก่กรุงไทย  
            บ่อขยะ 
รถคันท่ี 2 จุดเริ่มต้นตั้งแต่ ถนน 3138 แยกมาบปู โรงเรียนบ้านเขาคันทรง  
             ห้องเช่าผู้ใหญ่บัติ 
รถคันท่ี 3 จุดเริ่มต้นตั้งแต่ หอพักไทยปาร์คเกอร์ ตลาดทวีพร ตลาดสุรศักดิ์ 

วันพุธ 
 

รถคันท่ี 1 จุดเริ่มต้นตั้งแต่ ถนน 3027 หมู่บ้านห้วยตาเกล้า ซอย CM หมู่ 8  
             ห้องเช่าป้าแดง บ่อขยะ 
รถคันท่ี 2 จุดเริ่มต้นตั้งแต่ หมู่ 4 บ้านเขาคันทรง บ้านระเวิง แยกสุรศักดิ์ 
รถคันท่ี 3 จุดเริ่มต้นตั้งแต่ สนามกอล์ฟพัฒนา ตลาดทวีพร บริเวณหมู่ 4 
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วันพฤหัสบดี 
 

รถคันท่ี 1 จุดเริ่มต้นตั้งแต่ ถนน 3027 ซอยศาลเจ้าแม่ทับทิม ตลาดทวีพร ตลาดสุรศักดิ์      
             ถึงบ่อขยะ 
รถคันท่ี 2 จุดเริ่มต้นตั้งแต่ ร้านปรางทิพย์ไก่หุบบอน ถนน 3138 หมู่ 8 ปตท.พันเสด็จ 
รถคันท่ี 3 จุดเริ่มต้นตั้งแต่ หอพักไทยปาร์คเกอร์ ตลาดทวีพร ถึงตลาดสุรศักดิ์ 

วนัศุกร์ 
 

รถคันท่ี 1 จุดเริ่มต้นตั้งแต่ถนน 3027 หมู่ 10 สนามกอล์ฟพัฒนา และ 
             ฟาร์มไก่กรุงไทย บ่อขยะ 
รถคันท่ี 2 จุดเริ่มต้นตั้งแต่ ถนน 3138 แยกมาบปู โรงเรียนบ้านเขาคันทรง  
             ห้องเช่าผู้ใหญ่บัติ 
รถคันท่ี 3 จุดเริ่มต้นตั้งแต่ หอพักไทยปาร์คเกอร์ ตลาดทวีพร ตลาดสุรศักดิ์ 

 
โดยวิธีการกำจัดขยะขององค์การบริหารส่วนตำบล ในขยะ ประเภทที่ 1-4 แต่เดิมใช้วิธีการกำจัด

ขยะโดยวิธีการฝังกลบ แต่ปัจจุบันได้ร่วมมือกับบริษัทเอกชนในพื้นที่ คือ บริษัท คลีน ซิตี้ ซึ่งเป็นบริษัทที่
ดำเนินการเกี่ยวกับการกำจัดขยะ และบำบัดน้ำเสีย ที่จะทำหน้าที่ในการกำจัดขยะจากภาคครัวเรือนโดยไม่
คิดค่าใช้จ่าย โดยองค์การบริหารส่วนตำบลต้องทำหน้าที่ในการเก็บรวบรวมขยะจากทั่วทั้งเขตพื้นที่ ไปยัง
พ้ืนที่จัดเก็บขยะของบริษัท คลีน ซิตี้ จำกัดที่ตั้งออยู่ในตำบลเขาคันทรง จากนั้นบริษัทคลีนซิตี้ จะนำขยะที่
ได้ไปทำการคัดแยกอีกรอบ และขนส่งไปที่จังหวัดสระบุรีเพื่อทำการผลิตไฟฟ้าจากขยะ โดยใช้เตาเผาขยะ
ของบริษัท 
 ส่วนขยะภายในนิคมอุตสาหกรรม ทั้งขยะมูลฝอย รวมถึงขยะอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมต้อง
ดำเนินการจัดการกับขยะเอง และต้องรายงานผลแจ้งปริมาณขยะให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเขา
คันทรงทราบในทุกเดือน โดยทางนิคมอุตสาหกรรมได้ทำการจ้างบริษัท Waste Management เป็นบริษัท
ที่ดำเนินการจัดการขยะ โดยบริษัท Waste Management ใช้เตาเผาขยะเพ่ือทำการผลิตเป็นไฟฟ้าเช่นกัน 
แต่บริษัท Waste Management มีเตาเผาขยะตั้งอยู่ในพื้นที่  โดยมีบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรง คือ กอง
สาธารณสุขและสิ ่งแวดล้อม มีหน้าที ่ด ูแลด้านการจัดการขยะมูลฝอยก็ถือเป็นหน้าที ่หลักของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

จากผลการศึกษาที่ผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
จากสื่อต่างๆ พบว่ามีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการขยะ ดังต่อไปนี้ 
 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการขยะ 
 1) การรับรู้ภารกิจของโครงการโดยชัดเจน 

จากการศึกษาพบว่า ผู้บริหาร บุคลากร ตัวแทนจากนิคมอุตสาหกรรม และภาคีเครือข่ายที่ดูแล
โครงการโดยตรงมีความเข้าใจที่ตรงกัน ตั้งแต่เป้าหมายในการดำเนินการจัดการขยะที่ต้องการเป็นองค์การ
บริหารส่วนตำบลที่มีการบริหารจัดการขยะเป็นอันดับต้นๆของประเทศ และมีวัตถุประสงค์ในการดำเนิน
โครงการเพื่อส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรงมีประสิทธิภาพในการจัดการขยะได้ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการลดการสร้างขยะ 
รวมถึงการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยพบว่าก่อนดำเนินโครงการได้มีการจัดประชุมทุกฝ่ายร่วมกัน โดย
องค์การบริหารส่วนตำบลได้ชี้แจ้งถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ภาคเอกชนอย่างบริษัท คลีน ซิตี้ จำกัด 
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เป็นผู้ให้ความรู้ รวมถึงการสร้างความเข้าใจการกระบวนการการจัดการขยะที่ดำเนินการโดยความร่วมมือ
ระหว่างทุกภาคส่วน โดยประชาชนมีหน้าที่ในการคัดแยกและลดปริมาณขยะที่ต้นทาง องค์การบริหารส่วน
ตำบลที่เป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บ และขน ถ่าย ขยะ บริษัททำหน้าที่คัดแยกขยะที่ปลายทาง และดำเนินการ
นำขยะที่ได้ไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า ในส่วนของนิคมอุตสหกรรมก็ต้องมีการดูแลความสะอาดเรี ยบร้อย
รวมถึงส่งรายงานในทุกๆเดือน โดยทุกฝ่ายได้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นต่างๆ หรือ โดยร่วมกันพิจารณา
ถึงสภาพปัญหาขยะของชุมชน สาเหตุของปัญหาการจัดการขยะ รวมถึงแนวทางการจัดการกับปัญหาขยะ 
โดยการนำเสนอแนวคิดและวิธีการที่พยายามลดผลกระทบกับสภาพแวดล้อมชุมชนให้น้อยที่ สุด และ
ดำเนินการลงพ้ืนที่ร่วมกันทั้ง ผู้บริหาร บุคลากร บริษัท และ ประชาชน ก่อนที่จะมีการวางแผนการบริหาร
จัดการขยะ 

2) การสนับสนุนของผู้บริหาร 
 ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นคนท้องถิ่นเนื่องจากเกิดและโตมาในพื้นที่ จึงทำให้มี
ความผูกพันกับท้องถิ่น มีเป้าหมายในการพัฒนารวมถึงแก้ปัญหาในพื้นที่ และจากการอยู่กับพื้นที่มาเป็น
เวลานาน นายกองค์การบริหารจึงได้บอกว่า ปัญหาที่มาเป็นเวลานานในพื้นที่ คือ ปัญหาขยะที่ถือเป็น
ปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ดังนั้นการจะแก้ปัญหาได้ต้องมีการดำเนินการอย่างจริงจัง เพราะนอกจาก
ปัญหาเก่าที่มีอยู่แต่เดิมการที่พื้นที่ของเรามีนิคมอุตสาหกรรมใหญ่มาตั้งในพื้นที่ทำให้พื้นที่ดังกล่างมีแรง
ดึงดูดเหมือนกับแม่เหล็ก งบประมาณในการจัดการกับปัญหาขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจจะไม่
เพียงพอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจึงได้ทำการติดต่อกับบริษัท คลีน ซิตี้ จำกัด โดยเสนอให้มีการมา
จัดตั้งในพ้ืนที่ได้ แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องดำเนินการจัดการขยะให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรงโดยที่
ไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะสามารถประหยัดงบประมาณในการจัดการขยะขององค์การ
บริหารส่วนตำบลได้เป็นอย่างมาก และทำให้การจัดการขยะในพ้ืนที่ถูกดำเนินการได้อย่างถูกต้อง เพราะแต่
เดิมใช้วิธีฝังกลบในแบบที่ยังไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ นำมาซึ่งปัญหาขยะล้นพ้ืนที่ และรูปแบบการติดต่อ
ระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชนสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทรของนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ในส่วนนี้จากการสัมภาษณ์ภาคประชาชน ประชาชนมีความรู้สึกว่าเข้าถึงการช่วยเหลือและ
บริการได้ง่าย และรวดเร็ว โดยหากมีปัญหาเรื่องการลักลอบทิ้งขยะ หรือปัญหาข้อพิพาทระหว่างบิษัท
จัดการขยะกับภาคประชาชน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะจัดการประชุมร่วมกันเพ่ือสร้างความเข้าใจ 
รวมถึงร่วมกันแก้ไขปัญหาทำให้ปัญหาถูกคลี่คลายได้อย่างรวดเร็ว   

3) การจัดทำกำหนดการและแผนการดำเนินงาน 
ในส่วนของการวางแผนการดำเนินการ ได้มีการร่วมวางแผนในทุกระดับตั้งแต่ ผู้บริหาร บุคลากร 

บริษัท ประธานชุมชน กรรมการชุมชน และตัวแทนของผู้อาศัยในชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้
เกิดปัญหาขยะในชุมชน รวมถึงการวางแผนการดำเนินงานตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยมีการวางแผน
แบ่งหน้าที่กันทำงานอย่างชัดเจน ตั้งแต่เริ่มต้นจากการให้ความรู้เพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทิ้งขยะของ
ประชาชน การวางแผนอัตรากำลัง จำนวนรถ แลวันที่ควรดำเนินการเก็บขยะในบริเวณนั้นๆ จนถึงการ
จัดการขยะที่ปลายทางโดยบริษัท คลีน ซิตี้ จำกัด 
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4) การปรึกษาหารือกับผู้รับบริการ 
 จากการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง และประชาชน เห็นได้
ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมีการให้ความสำคัญกับภาคประชาชนเป็นอย่างมาก เพราะมีมุมมองที่ว่า การ
ดำเนินการบริการสาธารณะ เป้าหมายสูงสุดคือการได้รับความพึงพอใจจากประชาชน ดังนั้นการจะดำเนิน
โครงการทุกโครงการประชาชนต้องรับรู้ และร่วมแสดงความคิดเห็นได้ เพราะงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหลายๆท้องถิ่นถือว่ามีอยู่อย่างจำกัดมาก โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนั้น
การที่จะดำเนินการใช้ทรัพยากรไปกับอะไรควรมั่นไปว่าจะเกิดประโยชน์ และได้รับความความพึงพอใจจาก
ประชาชน ซึ่งผลจากการสัมภาษณ์ประชาชน ประชาชนเห็นว่าการดำเนินการในรูปแบบที่เป็นอยู่ทำให้
ประชาชนรู้สึกว่าได้รับความสำคัญจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ทำให้ประชาชนมีความเข้าใจ
ในปัญหา รวมถึงเมื่อเกิดปัญหาก็พร้อมจะช่วยกันแก้ไข เพราะรู้สึกได้ถึงความเป็นเจ้าของพ้ืนที่ 

5) การติดตามและรับข้อมูลป้อนกลับ 
 การติดตามผลประธานชุมชน จะเป็นผู ้ที ่ได้รับหน้าที ่เป็นหัวหน้าในการดูแลติดตามผลการ
ดำเนินการการคัดแยกขยะในภาคครัวเรือน โดยจะมีการประชุมกันเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรายงานผลการ
ดำเนินการว่า สำเร็จตามแผนการดำเนินการหรือไม่ หากไม่สำเร็จจะมีการดำเนินการอย่างไร ซึ่งเห็นได้ว่า
การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ได้เปิดโอก าสให้
ประชาชนได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในการประชุมตั้งแต่เริ่มโครงการจนกระทั่งร่วมดำเนินการ จนกระทั่ง
ขั้นของการติดตามผล ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เป็นกิจกรรมที่เกิดจากการร่วมมือของสมาชิกในชุมชนจริงๆ ไม่ได้
เกิดจากการตัดสินใจของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง การประเมินผลสำเร็จจึงค่อนข้างมีความใกล้เคียงกับความเป็น
จริง 

6) การแก้ไขอุปสรรค 
ปัญหาที่เกิดข้ึนในโครงการ คือ ปัญหาความไม่ร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่เกิดจากการที่

ประชาชนไม่ตระหนักถึงปัญหา และผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อม และไม่เห็นประโยชน์ในการเข้าร่วมในการ
จัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดการปัญหา จึงเริ่มให้บุคลากรและผู้นําชุมชนลง
พื้นที่ให้ข้อมูลและความรู้แก่ประชาชนในด้านการจัดการขยะมูลฝอย อธิบายแผนการดําเนินงาน ด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยและผลที่จะได้จากการดําเนินงาน เมื่อประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เข้าใจ และได้ตัดสินใจ
เข้าร่วมโครงการจึงทําให้ประชาชนที่ยังไม่มีส่วนร่วม เกิดความสนใจ เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคม 
พฤติกรรมพื้นฐานของมนุษย์ จึงกลัวต่อการรู้สึกแปลกแยก ดังนั้น จึงทําให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานขององค์กร  

นอกจากนี้ ปัญหาความไม่ร่วมมือของประชาชนยังเกิดจากประชากรแฝงที่เพิ่มขึ้นจากการมีนิคม
อุตสาหกรรมเข้ามาในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจึงมีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องการดําเนินโครงการ
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยของท้องถิ่น โดยการประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งการติดประกาศ ใช้เสียง
ตามสาย หรือการลงพ้ืนที่ ในการแก้ปัญหาการไม่ร่วมมือของประชาชนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ 
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10. อภิปรายผลการศึกษา 
 การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการขยะในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) พ้ืนที่ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จะเห็นได้ว่าปัจจัยต่างๆ มีอิทธิผลต่อ
การผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการขยะในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะ
เป็นปัจจัยด้านผู้บริหาร ภาคีเครือข่าย การวางแผน ขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ต่างมีผลต่อความสำเร็จ 
ดังนี้ 

1) ผู้บริหาร มีนโยบายด้านการจัดการขยะที่ชัดเจน คอยสนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ 
เป็นสื่อกลางระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรงและบริษัท คลีน ซิตี จำกัด และ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการการบริหารจัดการขยะได้ 

2) ภาคีเครือข่าย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรงได้มีการสร้างเครือข่ายเพื่อบริหารจัดการ
ขยะในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีการประสานงานกับบริษัท คลีน ซิตี้ จำกัด ในการอำนวย
ความสะดวกในการกำจัดขยะภายในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังได้รับความร่วมมือ
จากประชาชนภายในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องอีกด้วย 

3) การวางแผนและข้ันตอนการดำเนินงาน หลังจากท่ีผู้บริหารได้มีนโยบายการบริหารจัดการขยะ
มาแล้วนั้น ได้มีการระดมความคิดในเบื้องต้นจะเป็นการระดมความคิดระหว่างผู้บริหารและ
หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ก่อน เพื่อหารือแนวทางที่ดีที่สุด หลังจากนั้นจึงได้ติดต่อกับบริษัท 
คลีน ซิตี้ จำกัด เพ่ือหารือแนวทางและเจรจาข้อตกลงต่างๆ กัน 

จากที่กล่าวมาในข้างต้นนี้ จะเห็นว่าปัจจัยด้านต่างๆ ล้วนมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการขยะ
โดยเฉพาะผู้บริหารที่มีนโยบายที่ชัดเจน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้ง่ายมากขึ้น นอกจากนั้น ยังต้องมีการ
วางแผนการดำเนินการที่ดี มีแผนการรับมือกับอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นอีกด้วย สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ 
การได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน นับว่าเป็นสิ่งที่ดีและส่งผลให้การดำเนินการนั้นมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น แต่ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ควรมีมาตรการรองรับเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบใน
เชิงบวกมากขึ้น และรองรับเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วย เพื่อให้การบริหารจัดการขยะ
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
11. ข้อเสนอแนะ 
 1) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรงควรมีการถอดบทเรียนโครงการการบริหารจัดการขยะ เพ่ือ
นำรายงานการถอดบทเรียนมาปรับปรุงแก้ไขโครงการในส่วนที่ยังขาดตกบกพร่อง  รวมถึงเผยแพร่รายงาน
การถอดบทเรียนดังกล่าวเพ่ือเป็นความรู้ในการดำเนินการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่ต้องการนำ
โครงการไปปรับใช้ในพื้นที่ 
 2) องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีการดำเนินโครงการจัดการขยะในรูปแบบอ่ืนร่วมด้วย อย่างเช่น
ธนาคารขยะ การแปรรูปสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์จากขยะ เพ่ือป้องกันปัญหาในกรณีเอกชนขาดทุน และปิดตัว
ลง เพราะปัจจุบันทั้งขยะจากครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชนเป็นผู้ดำเนินการจัดการทั้งหมด 
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 3) ควรจัดวิสาหกิจชุมชนจากขยะเพ่ือเป็นรายได้เสริมให้กับประชาชนในชุมชน เนื่องจากเป็นพ้ืนที่
ที่มีปริมาณขยะในปริมาณมาก การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าจากขยะอาจเป็นเรื่องที่มีความเหมาะสมในการ
ร่วมแก้ปัญหา 
 4) ในการดำเนินการโครงการบริหารจัดการขยะ ควรมีการสร้างจิตสำนึกชุมชนให้กับประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาว เพ่ือสร้างความยั่งยืนให้กับโครงการ 
 5) ควรมีการศึกษาดูงานเพิ่มเติม หรือเชิญวิทยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบ
ความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะในรูปแบบต่างๆมาบรรยาย หรือสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขยะ 
 6) ควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับเรื ่องของขยะ ว่ามีกฎหมายอะไรบ้างที่
เกี่ยวข้องกับการทิ้งขยะของประชาชน เพ่ือให้เกิดความตระหนักถึงโทษท่ีจะได้รับในทางกฎหมายหากมีการ
ละเลย หรือฝ่าฝืน  
 7) ควรมีมาตรการการดูแล หรือสวัสดิการสำหรับผู้ที ่ทำหน้าที่ขนเก็บขยะ เพราะปัญหาที่พบ
บ่อยครั้งทำให้ไม่สามารถดึงคนให้อยู่ในการดำเนินโครงการระยะยาวได้ในส่วนของการขนถ่ายขยะเกิดจาก 
เงินเดือนที่น้อย และงานที่หนักในการต้องอยู่กับการจัดการขยะในทุกๆวัน 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมการสร้างเครือข่าย
ของกลุ่มรักป่าต้นน้ำ จงัหวัดน่าน 

Factors Effecting the Success of Promoting and Developing Participation in Watershed 
Forest Networking in Nan Province. 

อัมพิกา เบ้าพรม* 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มุ่งอธิบายการส่งเสริมและการพัฒนาการมีส่วนร่วมของการสร้างเครือข่ายของกลุ่ม

ป่าต้นน้ำ จังหวัดน่าน โดยการดำเนินงานไปสู ่เครือข่ายอย่างเข้มแข็ง โดยผู ้เขียนต้องการนำเสนอ
สาระสำคัญ ได้แก่ 1.กระบวนการการมีส่วนร่วมของการมีส่วนร่วมการสร้างเครือข่ายของกลุ่มรักป่าตน้น้ำ 
จังหวัดน่าน 2.ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมการสร้างเครือข่ายของ
กลุ่มรักป่าต้นน้ำ จังหวัดน่าน และ 3.ปัญหาอุปสรรคของการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมการสร้าง
เครือข่ายของกลุ่มรักป่าต้นน้ำ จังหวัดน่าน โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ จากการวิจัยเอกสาร และการ
สัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ (Key Informant) ที่มีความเชี่ยวชาญในประเด็นการสร้างเครือข่าย ทั้งนี้
เพื่อให้ได้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่มีคุณภาพ สามารถให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเหมาะสมกับ
แนวคิดในการศึกษา 

ผลการศึกษา พบว่า กระบวนการการมีส่วนร่วมการสร้างเครือข่ายของกลุ่มรักป่าต้นน้ำ จังหวัด
น่าน 1) เกิดจากการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน มีการลงพ้ืนที่กับชาวบ้านในหมู่บ้าน เพ่ือให้ทราบถึงข้อมูล
ต่างๆในชุมชนและเกิดการทำงานร่วมกัน 2) การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความรู้เรื่องป่าต้นน้ำแก่ชุมชน 
เปิดโอกาสให้ชาวบ้านในชุมชนเข้าสู ่กระบวนการของการมีส่วนร่วมต่างๆร่วมแสดงความคิดเห็น คิด
วิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน 3) การวางแผนการทำงานเป็นทีมของเครือข่าย และ 4) การ
ดำเนินงานตามแผน  มีส่วนสร้างและพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน ตอบสนองต่อสิ่งที่คนในชุมชนต้องการรวมไปถึงการได้ช่วยกันรักษาป่าต้ นน้ำ ในส่วนของปัจจัยที่
ส่งผลต่อความสำเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมการสร้างเครือข่ายของกลุ่มรักป่าต้นน้ำ 
จังหวัดน่าน ได้แก่ แกนนำหรือผู้นำที่มีจิตวิญญาณ อุดมการณ์ในการทำงาน การเข้าใจ เข้าถึงชุมชน ร่วมคิด 
ร่วมกันแก้ปัญหาที่สำคัญการสร้างการมีส่วนร่วมร่วมกัน มีการดำเนินการกิจกรรมที่ต่อเนื่อง การดูแลป่าต้น
น้ำ การสร้างฝาย เป็นปัจจัยที่สำคัญส่งผลต่อความสำเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมการสร้าง
เครือข่าย เกิดเครือข่ายทางสังคมที่มีความเข้มแข็ง สร้างสังคมชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และ
สุดท้ายปัญหาและอุปสรรคของการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของกลุ่มรักป่าต้นน้ำ จังหวัดน่าน     
นักมวลชนสัมพันธ์จะต้องเข้าใจ เข้าถึงชุมชน ต้องทุ่มเทเวลาใกล้ชิดรับฟัง ร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา เข้าใจ
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รายละเอียด และเลือกวิธีที่เหมาะสม จึงจะสามารถเข้าไปทำงานร่วมและขอความร่วมมือได้ รวมถึงปัญหา
ความขัดแย้งด้านอื่นๆอาทิการเมือง จะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่ออุดมการณ์ในการทำงาน 

คำสำคัญ: การมีส่วนร่วม เครือข่าย กลุ่มรักป่าต้นน้ำ จังหวัดน่าน 
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Abstract 

 This study aimed to explain promoting and developing participation in watershed 
forest networking in Nan province by operation towards the strong network.  The writer 
aimed to present the following main points, i.e. , 1)  Participation process of the watershed 
forest networking in Nan province, 2)  Factors affecting the success of promoting and 
developing participation in watershed forest networking in Nan province, 3)  Problems and 
obstacles of promoting and developing participation in watershed forest networking in Nan 
province. This study used qualitative approach by documentary research and key Informant 
interviews with networking specialists in order to ensure that the key Informant provided 
complete, accurate and appropriate information to the concept of the study. 
 The results showed that participation process of the watershed forest networking in 
Nan province were 1) Building relationship with community, going into the villagers in order 
to realize various information in the community and to work together, 2) Raising awareness 
about knowledge of watershed forest for communities, giving the villagers opportunity to 
join participation process, giving opinions and analytical thinking about problems in the 
community, 3 )  Planning for network teamwork, and 4)  Implementing the plan that build 
and develop the community for better living, helping solve problems in the community, 
responding to what the community needs, and helping to preserve the watershed forest.  
For factors affecting the success of promoting and developing participation in watershed 
forest networking in Nan province, there were leaders with ideology of work by accessing 
to the community, sharing ideas, solving important problems, creating collective 
participation, ongoing activities upstream forest care, and building dams. These resulted in 
a strong social network to build a community to have a good quality of life. And finally, the 
problems and obstacles of promoting and developing participation in watershed forest 
networking in Nan province, the public relations practitioner must understand and access 
to the community, must devote time closely, listen, share ideas, solve problems and 
choose the right method.  So they can be able to work together and ask for cooperation, 
including other conflicts such as politics that must not be an obstacle to work ideology. 

Keywords: Participation, Network, Watershed Forest Group, Nan Province 
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1. บทนำ 
ในปัจจุบันสภาพปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยนั้นได้ถูกทำลายพื้นที่ป่า

ไม้มีสภาพเสื่อมโทรมเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มที่ลดลง อันเนื่องมาจากสาเหตุ ได้แก่ การลักลอบตัดไม้ 
ทำลายป่า การเผาป่า เพื่อต้องการที่ดินในการอยู่อาศัย และทำการเกษตร เมื่อพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศลดลงก็
ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างมาก เช่น เกิดอุทกภัย วาตภัย ปัญหาความแห้งแล้งในภาคต่างๆ ปัญหาที่เกิด
จากภัยธรมชาติมีแนวโน้มของการเกิดที่มีจำนวนถี่ขึ้น ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ผลผลิตทางการเกษตร 
และทรัพย์สิน อย่างไรก็ตามแล้วมนุษย์ก็ยังมีความสัมพันธ์กับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ใช้
ประโยชน์จากธรรมชาติในการดำรงชีวิต จึงจะต้องมีเงื่อนไขของการรู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมอย่างชาญฉลาด มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบ เพ่ือให้สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน เพราะหากมีการตักตวงใช้ประโยชน์ที่มากเกินไป และขาดความระมัดระวังในการใช้ 
จะก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เกิดเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ย้อนกลับมา
ส่งผลกระทบต่อชีวิต และความเป็นอยู่ของมนุษย์ในที่สุด (โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราช
ประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. ออนไลน์, 2539) 

หากมองการจัดการทรัพยากร และธรรมชาติในปัจจุบัน มุ่ งให้ความสำคัญการส่งเสริมและ
พัฒนาการมีส่วนร่วมการสร้างเครือข่าย กับประชาชน หรือคนในท้องถิ่น เข้ามามีบทบาทสำคัญ มีส่วนร่วม
ในการจ ัดการ เพื ่อก ่อให ้เก ิดประโยชน์ส ่วนร ่วม ในแง ่ของการใช ้ทร ัพยากร การดูแล อนุร ักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกท้ังยังเป็นการป้องกันปัญหาความขัดแย้งอันเนื่องมาจากการแย่งชิง
ทรัพยากร ตลอดจนปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของคนในท้องถิ่นด้วย ได้เกิดจุด
เปลี ่ยนที ่ม ีความสำคัญเกิดพลังเครือข่ายที ่เก ิดจากความร่วมมือได ้ห ันมาร ่วมมือในการจ ัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากกลุ่มคนเล็กที่เล็งเห็นถึงความสำคัญ และผลกระทบที่จะ
ส่งผลต่อวิถีชีวิตของชุมชน นำไปสู่การขยายกลุ่มเครือข่ายที่ใหญ่ขึ้น มีอุดมการณ์ร่วมกันการที่จะช่วยกันใน
การดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน ในนามของกลุ่มรักษ์ป่าต้นน้ำ จังหวัดน่าน นำโดย 
ผศ.(พิเศษ) ปรีชา วุฒิการณ์ บุคคลผู้ที่มีจิตวิญญาณของคนเมืองน่าน หลังจากท่ีได้เสวนาพูดคุยกับชาวบ้าน
ของคนเมืองน่านหลายๆกลุ่ม ได้รับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นที่ชาวน่านจะต้องดิ้น รนต่อสู้ การบุกรุกป่าไม้เพ่ือ
ที่ดินทำกิน การทำไร่เลื่อนลอย ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องน้ำ
เมื่อเห็นปัญหาต่างๆเหล่านี้จึงได้คิดว่าจะทำอย่างไรในฐานะของคนเมืองน่านคนหนึ่ง จะทำในภาพใหญ่ก็
สามารถทำยาก เพราะว่าพูดรวมถึงคนน่านทั้งหมด จึงเลือกกลุ่มเล็กๆกลุ่มน้อยๆเป็นลักษณะของการนำ
ร่อง ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของเรื่องน้ำ แม่น้ำน่านได้ส่งน้ำไปยังแม่น้ำเจ้าพระยา ถึง 40 % เป็นจำนวนที่
ค่อนข้างมาก ปัญหาเมื่อมีการเก็บเกี่ยวข้าวนาก็จะแห้งแล้งไม่มีน้ำ น้ำลำห้วยก็ไม่สามารถที่จะเอาขึ้นมาได้
ต้องใช้ระบบของการสูบการปั๊มขึ้นมา แต่ได้มีการทำฝายนำน้ำลงมายังพื้นที่นาทำให้สามารถปลูกถั่ว ปลูก
พริกอ่ืนๆได้ ทำมาหากินกับการปลูกพืชส่วนนั้น และไม่ได้ขึ ้นไปปลูกข้าวโพด ไม่ต้องไปบุกรุกป่า เกิด
โครงการเรียกคืนผืนป่า  (forest becoming) ของชุมชนบ้านผาขวาง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน มองว่าป่าก็
คือต้นน้ำที่ดีของแม่น้ำน่าน  กลุ่มรักษ์ป่าต้นน้ำจึงได้เข้ามาร่วมพลิกฟ้ืนป่าชุมชน การบริหารจัดการระบบน้ำ 
ด้วยการสร้างฝายชะลอน้ำ ที่เกิดจากความต้องการของชาวบ้านที่จะเก็บน้ำที่มีมากและไหลรุนแรงในฤดูฝน
เพ่ือไว้ใช้ในฤดูแล้ง และได้รับแรงบันดาลใจจากหลักการเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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โดยเป็นความร่วมมือช่วยกันระหว่างชาวบ้าน และกลุ่มรักษ์ป่าต้นน้ำ เมื่อเกิดฝายชะลอน้ำ ในด้านเศรษฐกิจ
จะช่วยให้ชาวบ้านมีโอกาสที่จะดำรงชีวิตได้อย่างประหยัดและพอเพียงมากว่าเดิม ในด้านสังคม ความรู้สึก
เป็นเจ้าของฝายร่วมกันทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันขึ้นในชุมชน และในด้านสิ่งแวดล้อม ฝายทำให้ป่า
ชุมชนของหมู่บ้านอุดมสมบูรณ์ขึ้น การสร้างฝายกักเก็บน้ำเข้าไว้เป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการต้นน้ำ
ในทุกภาคของประเทศไทย ยิ่งมีจำนวนฝายกักน้ำบริเวณต้นน้ำมากเท่าไร ก็จะเกิดประโยชน์มากขึ้นเท่านั้น
กับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงกลางน้ำและปลายน้ำ ซึ่งกลุ่มรักษ์ป่าต้นน้ำได้มีการทำงานร่วมกับ
ชาวบ้านสร้างความเข้มแข็ง ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ชุมชนต่างๆเกิดความสัมพันธ์ทำให้การพูดการ
อธิบาย สามารถพูดบนพื้นฐานของเหตุผลได้อย่างแท้จริง เกิดผล มีความสุขกับการได้เห็นผลที่เกิดข้ึน 

การส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมการสร้างเครือข่ายของกลุ่มรักษ์ป่าต้นน้ำ จังหวัดน่าน มีความ
เข้าใจ เข้าถึงสามารถที่จะสื่อสารกับคนในพ้ืนที่ชุมชน ร่วมมือกัน มีหนทางมีวิธีการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น นำไปสู่การระดมความคิดเห็นของทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันผลักดันให้ชุมชนมี
การพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้น ในการใช้ชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม การสร้างเครือข่ายการ
ทำงานโดยอาศัยจุดแข็งต่างๆ เข้ามาช่วยในการแก้ไขบริหารจัดการปัญหาที่เกิดในชุมชนด้ วยการพึ่งพิงอิง
อาศัยกันในฐานะของคนในพื้นที่ ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้น้ำ ให้ชี วิต คนในพื้นที่และ
กลุ่มเครือข่ายก็ย่อมที่จะร่วมกันในการรักษา อนุรักษ์ พลิกฟ้ืนผืนป่าของจังหวัดน่านให้มีความอุดมสมบูรณ์
ที่เริ่มจากชุมชนกลุ่มเล็กๆ เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายที่เข็มแข็งเป็นต้นแบบที่ดีแก่ชุมชนอื่นได้ การส่งเสริม
และพัฒนาการมีส่วนร่วมการสร้างเครือข่าย เกิดการทำงานร่วมกันของเครือข่ายและคนในชุมชน จาก
ปรากฏการณ์ที ่เกิดขึ้นข้างต้น ทำให้ผู ้ศึกษามีความสนใจที ่จะดำเนินศึกษา เพื่อให้ได้องค์ความรู ้ที ่มี
ประโยชน์ เป็นรูปธรรมกับการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและประสบ
ความสำเร็จต่อไป 

ผู้เขียนดังกล่าวผู้เขียนต้องการนำเสนอ 1.กระบวนการการมีส่วนร่วมของการมีส่วนร่วมการสร้าง
เครือข่ายของกลุ่มรักป่าต้นน้ำ จังหวัดน่าน 2.ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาการมี
ส่วนร่วมการสร้างเครือข่ายของกลุ่มรักป่าต้นน้ำ จังหวัดน่าน และ 3.ปัญหาอุปสรรคของการส่งเสริมและ
พัฒนาการมีส่วนร่วมการสร้างเครือข่ายของกลุ่มรักป่าต้นน้ำ จังหวัดน่าน โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ 
จากการวิจัยเอกสาร การสัมภาษณ์ และสังเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา 
2. ประโยชน์ของการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมการสร้าง
เครือข่ายของกลุ่มรักป่าต้นน้ำ จังหวัดน่าน จะสามารถนำไปเป็นแนวทางและนำไปปรับใช้ในพื้นที่อื่นๆได้ 
สำหรับพืน้ที่ศึกษา คือ เครือข่ายของกลุ่มรักษ์ป่าต้นน้ำ จังหวัดน่าน ร่วมกับชุมชนบ้านผาขวาง อำเภอเมือง 
จังหวัดน่าน และมีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้ระยะเวลาตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 – พฤษภาคม 
2563  
3. ระเบียบวิธีการศึกษา 

ในการศึกษาครั ้งนี ้เป็นการศึกษาเรื ่อง “ปัจจัยที ่ส่งผลต่อความสำเร็จของการส่งเสริมและ
พัฒนาการมีส่วนร่วมการสร้างเครือข่ายของกลุ่มรักป่าต้นน้ำ จังหวัดน่าน” ในครั้งนี้ ใช้วิธีการศึกษาตาม
แนวทางการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อให้ได้ข้อมูลระดับเชิงลึกครอบคลุม และ



479 

 
 

เหมาะสมต่อการวิเคราะห์ โดยมีรายละเอียดวิธีการศึกษา และการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้

3.1 กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลหลัก 
สำหรับการศึกษาในครั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้ศึกษาได้คัดเลือก

กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ (Key Informant) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ซึ่งเป็นการ
เลือกกลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญเพื่อตอบประเด็นปัญหาการวิจัย โดยเครือข่ายกลุ่มรักป่าต้นน้ำ 
เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มร่วมกันของภาคีเครือข่ายที่เข้ามาร่วมมือกันอย่างสามัคคี ในการร่วมกันพัฒนา
ชุมชนและดูแลรักษาป่าต้นน้ำ จังหวัดน่าน ผู้ศึกษาเลือกผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญที่มีความเชี่ยวชาญในประเด็น
การสร้างเครือข่าย ทั้งนี้เพื ่อให้ได้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่มีคุณภาพ สามารถให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วน 
ถูกต้อง และเหมาะสมกับแนวคิดในการศึกษา โดยกลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญในการศึกษาครั้งนี้มี
จำนวนทั้งสิ้น 7 คน คือ ประธานกลุ่มรักป่าต้นน้ำ จังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อ จังหวัดน่าน  
ผู ้ใหญ่บ้านผาขวาง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน และเจ้าของ/บรรณาธิการหนังสือพิมพ์นครน่าน และ
เลขาธิการสมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ จำนวน 4 คน และปราชญ์ชาวบ้านผู้แทนชุมชน จำนวน 3 คน ซึ่งได้
ทำการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ในวันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2563  

3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาใช้วิธีการลงพื้นที่จริงในช่วงเวลาที่เครือข่ายมีการทำกิจกรรมของ

กลุ่มรักป่าต้นน้ำ จังหวัดน่าน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยตรงจากผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ (Key Informant)     
โดยเริ่มต้นด้วยการวางแผนและประสานงานกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ เพ่ือนัดทำการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง 
ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน เหมาะสม จึงดำเนินการด้วยวิธีการที่หลากหลาย ดังต่อไปนี้ 

1. การศึกษาจากเอกสาร เป็นการทบทวนแนวคิดทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และการ
รวบรวมเอกสารสิงพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย วิทยานิพน์ รายงานการศึกษา ข้อมูลจากสื่ออินเทอร์เน็ต 
เป็นต้น เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการศึกษาและการวิเคราะห์ สำหรับการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ
ของการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมการสร้างเครือข่ายของกลุ่มรักป่าต้นน้ำ จังหวัดน่าน 

2. ศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ทำการศึกษาจากกลุ่มเครือข่ายของกลุ่มรักป่าต้นน้ำ จังหวัดน่าน 
ร่วมกับชุมชนบ้านผาขวาง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ที่ทำการศึกษาวิจัย โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) ซึ่งการสัมภาษณ์เชิงลึกนี้จะทำให้ได้ข้อมูล ประเด็นที่สำคัญ และสภาพ
ปัญหา กิจกรรมการขับเคลื่อน การส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมการสร้างเครือข่ายของกลุ่มรักป่าต้นน้ำ 
จังหวัดน่าน 

3.3 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
การศึกษาเชิงคุณภาพจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจสอบข้อมูล ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความถูกต้องความ

สมบูรณ์ และความสอดคล้องกันของข้อมูลที่ได้จากแหล่งต่างๆ โดยในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการตรวจสอบ
ข้อมูลด้วยวิธีการแบบสามเส้า (Triangulation) คือ การตรวจสอบข้อมูลที ่ได้จากบุคคล วิธีการ เวลา         
และสถานที่ที ่แตกต่างกัน เพื่อวิเคราะห์หาความสอดคล้องเชื่อมโยงของเนื้อหา และความถูกต้อง โดย
กระทำพร้อมกับการเก็บข้อมูล ซึ่งถือว่าเป็นการตรวจสอบทันที เพราะการตรวจสอบข้อมูลในทันทีจะทำให้
ทราบว่าข้อมูลที่ได้มานั้นเป็นความจริงหรือไม่ มากน้อยเพียงใดจนแน่ใจว่าข้อมูลนั้นเป็นความจริงมากที่สุด 
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4. ทบทวนวรรณกรรม 
  แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ เป็นกระบวนการผูกพันในการให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ โดยจะมีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ( sponsor 
agency) รับผิดชอบในการแจ้งให้ประชาชนทราบและได้รับปัจจัยนำเข้าจากประชาชนเพื่อใช้ในการ
กระบวนการตัดสินใจช่วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ปัจเจกบุคคล กลุ่มผลประโยชน์ และชุมชน มีโอกาสเข้า
มามีส่วนในการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบกับชีวิตของประชาชน ในส่วนของระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน สมาคมนานาชาติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน (The International Association for 
Public Particpation-IAP2) แบ่งระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ 5 ระดับ คือ 1) การบอกกล่าว เป็น
การให้ข้อมูลเพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าใจประเด็น ทางเบือก และการแก้ปัญหา และเพื่อให้ประช าชนเกิด
ความเข้าใจกระบวนการตัดสินใจ 2) การปรึกษา เพื่อให้ได้รับการป้อนข้อมูลย้อนกลับในการวิเคราะห์
ทางเลือกหรือการตัดสินใจ หน่วยงานมีการแจ้งข้อมูล รับฟังและรับรู้ถึงประเด็นความกังวล และแรงบันดาล
ใจ 3) การเกี่ยวช้อง คือการทำงานร่วมกับประชาชนโดยตรงตลอดกระบวนการ 4) ความร่วมมือ คือ การ
ร่วมมือกับประชาชนในแต่ละเรื่องของการตัดสินใจ การพัฒนาเกณฑ์ทางเลือกในการตัดสิ นใจ ระบุทาง
แก้ปัญหาที่เหมาะสม เป็นการทำงานร่วมกัน และ 5) การเสริมสร้างพลัง เป็นการให้อำนาจการตัดสินใจครั้ง
สุดท้ายในมือสาธารณะ ในระดับนี้ต้องการให้ประชาชนมีความรู้สึกผูกพัน ใช้แนวทางจากล่างขึ้นบนในการ
ทำงานร่วมกับประชาชน (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2561) 

แนวคิดเรื่องชุมชนสัมพันธ์ หมายถึง การติดต่อสื่อสารของหน่วยงานกับกลุ่ม องค์กร หรือผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ใกล้เคียงและสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน โดยมุ่งสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่าง
องค์กรและชุมชนหรือประชาชน นั่นคือการดำรงอยู่ขององค์กรต้องอาศัยการสนับสนุนจากประชาชน โดย
องค์กรสามารถตอบแทนชุมชนโดยการจ้างงาน ด้านการศึกษา สาธารณสุข กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
เป็นต้น ทั้งนี้ผลที่ได้รับจากกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ทั้งต่อตัวองค์กร ประชาชนทั่วไปและสังคม (ศิริภรณ์ สะ
ละ, 2554) 

แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชน คือ การเปิดโอกาสให้ชุมชนได้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วม
ประเมินผลในทุกขั้นตอน โดยกิจกรรมใดก็ตามควรเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น
โครงการ ถือเป็นแนวคิดหนึ่งของการพัฒนาชุมชนซึ่งจะประสบความสำเร็จได้ต้องเกิดจากความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและชุมชน ไม่ปล่อยให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรับผิดชอบอยู่เพียงฝ่ายเดียว (สนธยา พลศรี , 2547; 
มนัส สุวรรณ, 2549) สามารถแบ่งระดับการมีส่วนร่วมเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 1) การให้ข้อมูลข่าวสาร ถือเป็น
การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับที่ต่ำที่สุด แต่เป็นระดับที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นก้าวแรกของการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วม 2) การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข้อเท็จจริง
และความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจ 3) การเกี่ยวข้อง โดยให้ประชาชนร่วมเสนอแนะทางท่ีจะนำไปสู่
การตัดสินใจ 4) ความร่วมมือ เป็นการให้กลุ่มประชาชนผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม โดยเป็นหุ้นส่วนกับ
ภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และ 5) การเสริม
อำนาจแก่ประชาชน โดยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, ……………….) 
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5. ผลการศึกษา 
ศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มรักป่าต้นน้ำ จังหวัดน่าน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของ

การส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมการสร้างเครือข่ายของกลุ่มรักป่าต้นน้ำ จังหวัดน่าน และปัญหา
อุปสรรคของการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมการสร้างเครือข่ายของกลุ่มรักป่าต้นน้ำ จังหวัดน่าน 
ผู้วิจัยขอนำเสนอตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้ 
5.1 การวิเคราะห์กระบวนการมีส่วนร่วมของการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วม 
     ของกลุ่มรักป่าต้นน้ำ จังหวัดน่าน 
 จากแนวคิดของ ผศ.(พิเศษ) ปรีชาวุฒิการณ์ ประธานกลุ่มรักป่าต้นน้ำ ที่ได้ทำงานก่อตั้งกลุ่ม
เครือข่ายรักป่าต้นน้ำ ได้ทุ่มเทพลังกาย พลังใจ รวมทั้งสติปัญญาในการรณรงค์พัฒนาป่าต้นน้ำ แหล่งน้ำ ที่
ทำกินและสร้างอาชีพใหม่ที่อยู่ได้ให้กับพี่น้องชาวบ้านผู้ด้อยโอกาสมากมายหลายหมู่บ้านในจังหวัดน่านมา
นานนับสิบปี ได้มีกิจกรรม สำรวจลงพื้นที่ต่างๆ ได้สร้างมวลชนสัมพันธ์ทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มภาคส่วน
ต่างๆโดยเฉพาะเจ้าของพ้ืนที่ ซึ่งก็คือชาวบ้าน เพ่ือร่วมกันปลูกจิตสำนึกให้คุณคุณค่า ประโยชน์ของการดูแล
ป่า การอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าต้นน้ำของจังหวัดน่าน ปัจจุบันพื้นที่ป่าต้นน้ำของ
จังหวัดน่านในหลายพ้ืนที่เกิดความเสื่อมโทรมอย่างมาก การบุกรุกพ้ืนที่ป่า การตัดไม้ทำลายป่า รวมถึงการ
เผ่าป่าเพื่อนำดินมาทำการเกษตร หรือทำไร่เลื่อนลอย ซึ่งพืชผลที่ชาวน่านปลูกเป็นหลักนั้นก็คือข้าวโพด ใช้
สารเคมีเป็นจำนวนมากส่งผลต่อสุขภาพ ส่งผลกระทบต่อความแห้งแล้ง ดินเสื่อมคุณภาพ การพังทลายของ
หน้าดิน ยิ่งไปกว่านั้นคือการใช้สารเคมีไหลลงสู่แม่น้ำ ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำด้วย อย่างไรก็ตามแล้วจากการ
สัมพันธ์ถึงแนวคิดของผศ.(พิเศษ) ปรีชา วุฒิการณ์ ได้กล่าวถึง แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว มาเป็นทฤษฎีพัฒนาและฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ของจังหวัดน่าน โดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด
ประโยชน์อย่างสูงสุด ด้วยวิธีการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารขนาดเล็กเป็นระยะๆ ให้
เก็บกักน้ำ และตะกอนดินไว้บางส่วนเพื่อให้น้ำที่เก็บไว้ซึมเข้าสะสมไว้ในดิน ทำให้ความชุ่มชื้นแผ่ขยายเข้า
ไปกลายเป็นป่าเปียก อาศัยหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภู มิพลอดุลยเดช คือคำว่า 
“เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” และไม่เพียงเท่านั้นคำว่าเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ยังถูกน้ำมาเป็นแนวคิดใน
การทำงานร่วมกับชาวบ้าน และเครือข่าย อธิบายได้ดังต่อไปนี้คือ การดูแลรักษาป่าต้นน้ำ การสร้างฝายนั้น
ทำเพ่ือประโยชน์ในการรักษาป่า ซึ่งป่าไม้นั้นมีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อชุมชน ดังที่มีคำเปรียบเปรยว่า “ป่า
คือซุปเปอร์มาเก็ตของชุมชน" อันหมายถึงแหล่งน้ำแหล่งอาหาร และแหล่งสมุนไพรยารักษาโรคของชุมชน
นั่นเอง ดังนั้นการทำงานร่วมกับชุมชนการทำให้ชุมชนเข้าใจถึงประโยชน์ของฝาย จึงเป็นภารกิจแรกที่ต้อง
เริ่มด้วยการพูดคุยกับผู้นำชุมชน เพื่อขอทราบแนวคิดเบื้องต้นก่อนว่าชาวบ้านส่วนใหญ่มีความเข้าใจหรือมี
แนวโน้มที่จะเข้าถึงประโยชน์นี้หรือไม่  เพราะว่าในอนาคตชาวบ้านหรือชุมชนนั้นๆ จะเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษา
ฝายให้ใช้การได้อยู่เสมอ อาจจะสร้างเพิ่มเติมหากมีความจำเป็นหรือมีโอกาสทำได้ ในขั้นตอนนี้เป็นการ
ปฏิบัติตามหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริคือ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา อันเป็นบันได 3 ขั ้นสู่
ความสำเร็จ (มูลนิธิปิดทองหลังสืบสานแนวพระราชดำริ,2553) 
 การเข้าใจ คือ การสร้างให้เกิดความเข้าใจในข้อมูลพ้ืนฐานด้วยการศึกษาข้อมูลทุกมิติของชุมชนค้า
หารากของปัญหา 
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 การเข้าถึง เป็นเรื่องราวของการสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วม โดยมุ่งสื่อสารสร้างความเข้าใจและ
ความเชื่อมั่นกับชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการขอชุมชนและให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนามากที่สุด 
 การพัฒนา เป็นเรื ่องของการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน สร้างทีมพี่เลี ้ยง การออกแบบ
หลักสูตรและเมนูการพัฒนา การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติของชุมชน รวมทั้งการให้ทีมพ่ี
เลี้ยงให้คำแนะนำในชุมชนและติดตามสนับสนุนประเมินผล  
 ทั้ง 3 ส่วนนี้จะทำให้ชุมชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและนำไปสู่ความยั่งยืนของการพัฒนาในที่สุด  

กระบวนการมีส่วนร่วมของการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของกลุ่มรักป่าต้นน้ำ จังหวัด
น่าน ดังต่อไปนี้  

1. การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โดยได้ลงพื้นที่กับชาวบ้านในหมู่บ้าน เพื่อพบปะ พูดคุย 
เพ่ือให้ 

ทราบถึงข้อมูลต่างๆในชุมชน ได้แก่ สภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม เพ่ือจะ
ให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการอย่างแท้จริงของชุมชน ตัวอย่างของการสร้างความสัมพันธ์กั บชุมชน 
เช่น การลงพื้นที่เพื่อสร้างฝายชะลอน้ำ ให้กับชุมชนบ้านบ้านผาขวาง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน การพัฒนา
ระบบประปาภูเขาเพื่อการเกษตร และการบริโภค บ้านน้ำมีด อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน หลังจากการ
กิจกรรมสร้างฝาย พัฒนาระบบประปาภูเขา ได้ทำงานร่วมกับชาวบ้านแล้ว ก็จะมีกิจกรรมนันทนาการเพ่ือ
สร้างความสัมพันธ์ร่วมกับชุมชน เช่น ร่วมรับประทานอาหารอาหารพื้นเมือง กินลาบ กินลู่ คลุกคลีแบบเป็น
กันเองกับชาวบ้านจนเกิดความสัมพันธ์ที่ดีเป็นกันเอง 

2. การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความรู้เรื่องป่าต้นน้ำแก่ชุมชน ถือว่าเป็นการสร้างการมี
ส่วน 

ร่วมกับชุมชนในระดับท่ีต่ำและมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะจะเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในชุมชน
เข้าสู่กระบวนการของการมีส่วนร่วมต่างๆ ทั้งการร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมกันคิดวิเคราะห์เก่ียวกับปัญหา
ที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยทีมงานของเครือข่ายกลุ่มรักป่าต้นน้ำ จังหวัดน่านได้นำองค์ความรู้เกี่ยวกับการสรา้ง
ฝายชะลอน้ำ การเดินท่อส่งน้ำมาจากฝาย การสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดบรรจุ 23 ,000 การ
เดินท่อจากถังเก็บน้ำ มาสร้างความรู้ ความเข้าใจ กระตุ้นการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน พอปรึกษาหารือจน
ตกผลึกแล้ว ทุกฝ่ายก็เริ่มงาน ยกตัวอย่างเช่น หลังจากให้ความรู้เรื่องการสร้างฝายแล้ว ชาวบ้านบ้านผา
ขวาง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ได้มีการสร้างฝายห้วยสาละเพื่อผันน้ำบางส่วนลงมายังพื้นที่ของไร่ส้ม 13 
แปลง เป็นต้น 
 3. การวางแผนการทำงานเป็นทีมของเครือข่าย เป็นขั้นตอนการวางแผนร่วมกัน ในช่วงแรก
ชุมชนบางหลังคาเรือนยังไม่ค่อยให้ความสำคัญมากนัก แต่พอได้เห็นผลลัพธ์สิงที่เกิดขึ้นในชุมชนไม่ว่าจะ
การสร้างฝายชะลอน้ำ การเดินท่อก็เริ่มอยากเข้ามามีส่วนร่วม ให้การสนับสนุนแรงกายในการทำงานกับทีม
เครือข่ายรักป่าต้นน้ำ การดำเนินกิจกรรมทั้งหมดนี้ เครือข่ายกลุ่มรักป่าต้นน้ำ จังหวัดน่าน ได้รับการ
สนับสนุนด้านการเงินเพื่อซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส่วนหนึ่งจาก บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด และอีกส่วนหนึ่งเครือข่าย
ในกรุงเทพมหานคร  ที่ร่วมมือกันเหนียวแน่น นอกจากค่าวัสดุอุปกรณ์แล้วพ่ีน้องชาวผาขวางสาวสวนส้มทั้ง 
13 สวนต่างจับมือกัน ลงแรงอย่างหนักในการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ  
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4. การดำเนินงานตามแผน มีหลายพื้นที่ที่กลุ่มรักป่าต้นน้ำ จังหวัดน่าน ได้เข้าไปมีส่วนสร้างและ
พัฒนาจนชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน  ตอบสนองต่อสิ่งที่คนใน
ชุมชนต้องการรวมไปถึงการได้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไปด้วย ในที่นี้ของยกหนึ่งในโครงการที่กลุ่มรักป่าต้นน้ำ 
จังหวัดน่านได้เข้าไปทำงานเป็นเครือข่ายสนิทสนมจนเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ก็คือ โครงการ “คืน
ชีวิตส้มน่านบ้านผาขวาง” ที่ได้เริ ่มต้นจากการประชุมปรึกษาหารือกันเรื ่องการปลูกส้มสีทองที่เริ ่มลด
น้อยลงไปจากเมืองน่าน ทั้งๆที่ตามคำเล่าขานของท่านประทีป วรนิติ อดีตรองผู้ว่าจังหวัดน่าน กล่าวว่าส้ม
น่าน เคยเป็นสินค้าส่งออกมีชื่อเสียงของจังหวัด ถึงขั้นที่ผู้ประกอบหารจาก อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ส่งรถสิบรอขึ้นมาขนกลับลงไป แล้วส่งออกไปถึงประเทศมาเลเซีย ฤดูกาลหนึ่งนับเป็นสิบเที่ยว เมืองน่าน
ถึงกับได้กำหนดเป้นเป็นส่วนหนึ่งคำขวัญจังหวัด “แดนดินส้มสีทอง” มาบัดนี้ ส้มสีทองเมืองน่านกลับน้อย
ลดลงไปจนไม่เพียงพอส่งไปที่ไหนเป็นคันรถบรรทุกเช่นนั้นได้ และบางครั้งถึงต้องซื้อส้มจากจังหวัดอื่นมา
จำหน่ายในเมืองน่าน ในกลางปี 2558 กลุ่มรักป่าต้นน้ำ จังหวัดน่าน ได้พบปะกับพี่น้องบ้านผาขวางกลุ่มที่
ยังรักและสนใจเรื่องส้มสีทอง จึงได้หารือกันถึงปัญหา และแนวทางการแก้ไข พบว่าแม้จะมีเรื่องโรคใบแก้ว 
เรื่องดิน แต่ก็เป็นที่ยอมรับกันว่า ปัญหาอันดับหนึ่งคือเรื่องการขาดแคลนน้ำ ไม่เพียงพอกับการเลี่ยงสวนส้ม 
โดยเฉพาะการที่ฝนหยุดตกในช่วงเวลาที่ส้มต้องการน้ำหล่อเลี้ยง เช่น ระยะที่ติดลูก และกำลังเจริญเติบโต 
เป็นความยากในการพลิกฟื้นให้กลับมาสู่สังเวียนธุรกิจให้ได้ดังเดิม และจากการระดมสมองร่วมกันกับ
เครือข่าย และชาวบ้านทำให้ได้ข้อมูลว่าแหล่งน้ำยังพอมีอยู่ อาจนำมาใช้สอยได้คือ ห้วยสาละซึ่งมีปริมาณ
น้ำมาก และมีตลอดทั้งปี แต่อยูไกลออกไปกิโลเมตรเศษ และเป็นพ้ืนที่ป่าเขา แต่ทางสมาชิกก็ยังมุ่งม่ัน และ
ได้ร่วมกันคิดระบบให้สามารถนำน้ำกลับมาใช้ในส่วนส้มทั้งหมดให้ได้  โดยการดำเนินการตามแผนคือ  

1) การสร้างฝายห้วยสาละในป่าลึกเพ่ือการกักเก็บน้ำไว้บนพื้นที่สูงอันเป็นการรักษาความชุ่มชื้น
ของป่าต้นน้ำ และผันน้ำบางส่วนลงมายังพ้ืนที่ของไร่ส้มจำนวน 13 แปลง 

2) การเดินท่อส่งน้ำมาจากฝาย เพ่ือส่งน้ำไปยังถังเก็บน้ำ ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร 
3) การสร้างถังกักเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดบรรจุ 23 ,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง รวมสามารถ

เก็บน้ำได้ 46,000 ลิตร เพ่ือเก็บน้ำที่ส่งมาจากฝายตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้ถังดังกล่าวนั้นตั้งอยู่บนเนินสูงที่
จะสามารถส่งน้ำต่อไปยังสวนส้มทั้งหมดได้ 

4) การเดินท่อส่งน้ำจากถังเก็บไปยังสวนส้มทั้ง 13 สวน ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร เพ่ือให้แต่
ละสวนแยกน้ำเข้าไปใช้ในสวนของตัวเอง ทั้งนี้ตกลงกันว่าให้แต่ละสวนรดน้ำต้นส้มโดยระบบหยดน้ำเพ่ือ
การประหยัดการใช้น้ำ และไม่ให้วัชพืชได้เจริญงอกงาม  

เครือข่ายกลุ่มรักป่าต้นน้ำ จังหวัดน่านสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ นอกเหนือจากค่าวัสดุอุปกรณ์ พ่ีน้อง
ชาวสวนส้มทั้ง 13 สวนต่างจับมือกันลงแรงอย่างหนักในการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ การเดินท่อส่งน้ำ การสร้าง
ถังเก็บน้ำ และเดินท่อส่งน้ำต่อจากถังไปยังพื้นที่ปลูกส้มทั้งหมด ช่วยกันระดมขนปูนซีเมนต์ เหล็กเส้น หิน 
ทราย และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ไปยังจุดทำงานบนเขา ในป่าด้วยการแบกหาม และเดินกันไปเนื่องจากไม่
สามารถใช้พาหนะทุกชนิดได้ จนสามารถสร้างระบบทั้งหมดสำเร็จ มีน้ำหล่อเลี้ยงสวนส้มได้อย่างไม่ขาด
แคลนจนสามารถผลิตส้มสีทองออกมาสู่ตลาดได้อย่างน่าภาคภูมิใจ และได้ทยอยสร้างฝายขนาดเล็กเพ่ือกัก          
และสะสมน้ำไว้ตามลำห้วยสาละอีกครั้ง 7 ฝาย  



484 

 
 

5) การติดตามประเมินผล จะเป็นการติดตามความก้าวหน้าหลังจากที่ได้ดำเนินกิจกรรมไปแล้ว มี
การลงพื้นที่เพื่อการประเมินผล เสนอแนะ ปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน โดยทำร่วมกับคนในชุมชนให้คนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมด้วย ยกตัวอย่างกรณีของบ้านผาขวาง ทีมเครือข่ายกลุ่มรักป่าต้นน้ำ จังหวัดน่ าน ผู้นำ
ชุมชน อบต ผู้ใหญ่บ้านก็เข้าไปตรวจสอบติดตามการดำเนินงาน การสร้างฝาย รวมถึงเรื่องการซ่อมบำรุง
ดูแลฝายกักเก็บน้ำเพื่อให้สามรถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อคนในชุมชน อย่างไรก็ตาม
ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้จากการทำกิจกรรมดำเนินการเรื่องของการสร้างฝายเป็นผลให้บริเวณนั้นมีความชุ่มชื้น ฝน
ตกตามฤดูกาล ยิ่งทำให้สภาพของกลุ่มสวนส้มนี้ดี และให้ผลผลิตสมบูรณ์ขึ้น พี่น้องในชุมชนบ้านผาขวาง
เริ่มเห็นถึงผลของการมีน้ำเพียงพอต่อการเกษตรเช่นนี้จึงได้ลด และเลิกการปลูกข้าวโพดลง พยายามเสริม
ด้วยไม้ผล ได้แก่ ส้ม เงาะ และผลไม้อ่ืนมากขึ้น เหล่านี้เป็นไม้ยืนต้นที่มีส่วนรักษาความร่มเย็น และชุ่มชื้น
แก่ป่าได้ดี นับว่าเป็นการสร้างป่าเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่หลังจากทรุดโทรมไปจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น 
ข้าวโพดมาหลายปี อีกท้ังยังสร้างอาชีพที่มั่นคงแก่พ่ีน้องกลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดี 

 
5.2 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสำเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วม 
      ของกลุ่มรักป่าต้นน้ำ จังหวัดน่าน 

จากการสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลัก จำนวน 5 คน คือ ประธานกลุ่มรักป่าต้นน้ำ จังหวัด นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อ จังหวัดน่าน  ผู้ใหญ่บ้านผาขวาง อำเภอเมือง จังหวั ดน่าน และเจ้าของ/
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์นครน่าน และเลขาธิการสมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ จำนวน 4 คน และปราชญ์
ชาวบ้านผู้แทนชุมชน จำนวน 1 คน สามารถสรุปประเด็นความคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของ
การส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของกลุ่มรักป่าต้นน้ำ จังหวัดน่าน ที่มีความสอดคล้องกัน ดังต่อไป 

บทบาทของผู้นำมีบทบาทชัดเจนอย่างยิ่งในการที่จะสามารถช่วยให้พื้นที่ของชุมชนเกิดการพัฒนา 
การสร้างการมีส่วนร่วม มีกิจกรรมเกิดการทำงานร่วมกัน รวมถึงชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลง ความสำเร็จ
จากการพัฒนาที่มาจากผู ้นำ ในขณะเดียวกันก็จะต้องได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนที่จะต้องให้
ความสำคัญ และรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชน ยิ่งมีแกนนำหรือผู้นำที่มีจิตวิญญาณ มีอุดมการณ์ในการ
ทำงาน สามารถที่จะเข้าใจ เข้าถึงชุมชน มวลชนนั้นต้องใช้เวลา ความอดทนสูงมาก ทุ่มเทเวลาให้กับการ
ใกล้ชิดรับฟัง ร่วมคิด ร่วมกันแก้ปัญหาดังการทำงานของกลุ่มรักป่าต้นน้ำ จังหวัดน่าน นำโดยผศ.(พิเศษ) 
ปรีชาวุฒิการณ์ ประธานกลุ่มรักป่าต้นน้ำ ที่ได้เข้ามาเสริมสร้างงานด้านการพัฒนาความสัมพันธ์กับภาครัฐ
และชุมชนได้เข้าไปคลุกคลีกับพี่น้องชาวบ้าน ชักชวนกันทำกิจกรรมที่จะสร้างประโยชน์ให้ส่วนรวม 
โดยเฉพาะด้านการพัฒนาอาชีพ การดูแลป่าต้นน้ำ การพัฒนาระบบประปาภูเขาเพื่อการเกษตร และการ
บริโภค มีโอกาสทำงานกับพี่น้อง บ้านน้ำมีด อ.เชียงกลาง บ้านถ้ำเวียงแก/ผาหมี บ้านน้ำพัน อ.สองแคว 
บ้านพี้เหนือ อ.บ้านหลวง บ้านห้วยโทน บ้านห้วยหมี อ.บ่อเกลือ บ้านภูเวียง บ้านน้ำงาว บ้านหาดปลาแห้ง 
บ้านวังหมอ และบ้านผาขวาง อ.เมือง บ้านนากอก บ้านผักเฮือก อ.บ่อเกลือ บ้านนาคำ อ.ปัว บ้านนาหนุน 
อ.ท่าวังผา บ้านก้อ บ้านบอน บ้านฝาย อ.แม่จริม และจุดอื่นๆอีกหลายจุดของเมืองน่าน การทำงานทุก
อย่างบรรลุผลสำเร็จได้อย่างน่าพอใจ จึงได้รับความน่าเชื่อถือระดับหนึ่งในจังหวัดน่าน  อย่างไรก็ตามแล้วที่
สำคัญการทำงานร่วมกันจะต้องเกิดจากความสามัคคีและความร่วมมือกันการเสริมในจุดที่ชุมชนต้องการ
ความช่วยเหลือ ใกล้ชิด และทำความเข้าใจปัญหาต่อเนื่องด้วยความตั้งใจจะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ
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ได้ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน การมีการดำเนินการกิจกรรมที่ต่อเนื่อง การดูแลป่าต้นน้ำ การ
สร้างฝาย เป็นปัจจัยที่สำคัญส่งผลต่อความสำเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมการสร้าง
เครือข่าย เกิดเครือข่ายทางสังคมที่มีความเข้มแข็ง เพื่อสร้างสังคมชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ทีด่ี  
และทุกคนต่างก็มีเจตนารมย์ที่จะรักษาป่าต้นน้ำร่วมกัน 
 ประการสำคัญอีกหนึ่งปัจจัยคือ การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน
หรือคนในชุมชนได้ร่วมคิด ตัดสินใจ วางแผน ปฏิบัติตามแผน และติดตามประเมินในกิจกรรม หรือโครงการ
ใดๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อให้ประชาชนหรือคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการดำเนินงาน เป็น
การปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความเป็นเจ้าของโครงการ หรือกิจกรรม 

 
5.3 ปัญหาและอุปสรรคของการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของกลุ่มรักป่าต้นน้ำ จังหวัดน่าน 
 ในการดำเนินงานของกลุ่มรักป่าต้นน้ำ จังหวัดน่านในหนึ่งหมู่บ้านนั้น มีหลายกลุ่มอาชีพ กลุ่มอายุ 
กลุ่มความเชื่อ และกลุ่มศาสนา รวมถึงกลุ่มการเมืองท้องถิ่น ฯลฯ กลุ่มรักป่าต้นน้ำ จังหวัดน่านถือเป็นนัก
มวลชนสัมพันธ์ต้องเข้าใจ เข้าถึงชุมชน เข้าใจรายละเอียด และเลือกวิธีที่เหมาะสม จึ งจะสามารถเข้าไป
ทำงานร่วมและขอความร่วมมือได้  และปัญหาความขัดแย้งของการเมืองระดับชาติ ส่งผลถึงระดับท้องถิ่น 
และถึงกลุ่มในชุมชน หมู่บ้าน และตัวบุคคล การเมืองระดับประเทศมีอิทธิพลต่อการเมืองท้องถิ่น นัก
มวลชนสัมพันธ์ต้องระมัดระวังในการแสดงตัวเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะทำให้ยากลำบากในการดำเนินภารกิจ 
อย่างไรก็ตามแล้วปัญหาเรื่องของป่าต้นน้ำ มีความสำคัญต่อความมั ่นคงในการดำรงชีพของคนเกือบ
ประเทศ เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันจริงจัง การใช้กฎหมายของกระทรวงหนึ่งกระทรวงใดมาบังคับใช้ 
อย่างเคร่งครัด โดยไม่คำนึงภาพรวมจะทำให้แก้ไขปัญหาสำเร็จได้ยาก  

 
6. อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมการสร้าง
เครือข่ายของกลุ่มรักป่าต้นน้ำ จังหวัดน่าน สามารถนำมาอภิปรายได้ 3 ประเด็น คือ 1.กระบวนการการมี
ส่วนร่วมของการมีส่วนร่วมการสร้างเครือข่ายของกลุ ่มรักป่าต้นน้ำ จังหวัดน่าน 2.ปัจจัยที ่ส่งผลต่อ
ความสำเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมการสร้างเครือข่ายของกลุ่มรักป่าต้นน้ำ จังหวัดน่าน 
และ 3.ปัญหาอุปสรรคของการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมการสร้างเครือข่ายของกลุ่มรักป่าต้นน้ำ 
จังหวัดน่าน ดังนี้  
 ผลการศึกษากระบวนการการมีส่วนร่วมของการมีส่วนร่วมการสร้างเครือข่ายของกลุ่มรักป่า
ต้นน้ำ จังหวัดน่าน พบว่า เกิดจากการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเพื่อให้ทราบถึง ข้อมูลต่างๆในชุมชน 
ได้แก่ สภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม เพ่ือจะให้ทราบถึงปัญหาและความ
ต้องการอย่างแท้จริงของชุมชน และการสร้างความตระหนักเก่ียวกับความรู้เรื่องป่าต้นน้ำแก่ชุมชน เป็นการ
สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในระดับที่ต่ำและมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะจะเป็นการเปิดโอกาสให้
ชาวบ้านในชุมชนเข้าสู่กระบวนการของการมีส่วนร่วมต่างๆ ทั้งการร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมกันคิด
วิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน รวมถึงการวางแผนการทำงานเป็นทีมของเครือข่ายในการทำงาน
ร่วมกัน การดำเนินงานตามแผนโดยกลุ่มรักป่าต้นน้ำ จังหวัดน่าน ได้เข้าไปมีส่วนสร้างและพัฒนาจนชุมชนมี
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ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน  ตอบสนองต่อสิ่งที่คนในชุมชนต้องการรวม
ไปถึงการได้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไปด้วย และการติดตามประเมินผล จะเป็นการติดตามความก้าวหน้า
หลังจากท่ีได้ดำเนินกิจกรรมไปแล้ว มีการลงพ้ืนที่เพ่ือการประเมินผล เสนอแนะ ปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน 
โดยทำร่วมกับคนในชุมชนให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมด้วย ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิชาติ ใจ
อารีย์ (2555) ทำการศึกษาเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมแบบพหุภาคีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
กรณีศึกษาการจัดการป่าชุมชนบ้านพุเตย จังหวัดกาญจบุรี ซึ่งมีความใกล้เคียงกับพ้ืนที่ชุมชนบ้านผาขวาง 
อำเภอเมือง จังหวัดน่านที่เป็นพื้นที่ในการศึกษา ซึ่งได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับป่าต้นน้ำ การขาดแคลนน้ำ ป่า
ชุมชนเกิดความเสื่อมโทรม ป่าไม้ถูกทำลายจนกลายเป็นภูเขาหัวโล้น เมื่อป่าถูกทำลาย เกิดการขาดแคลน
แหล่งน้ำใช้ในพื้นที่การเกษตรก็ได้มีเครือข่ายรักป่าต้นน้ำ และผู้นำชุมชน ชาวบ้านในพื้นที่ลุกขึ้นมาร่วมด้วย
ช่วยกันในการดำเนินการทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ เช่น การสร้างฝายห้วยสาละ การเดินท่อส่งน้ำ ป่าต้นน้ำจึง
ได้รับการฟื้นตัวมีแหล่งน้ำใช้ สามารถส่งน้ำมาใช้ในพื้นที่การเกษตรของต้นได้โดยเฉพาะไร่ส้ม ความเป็นมา
ของของพ้ืนที่การดำเนินงานของเครือข่ายรักป่าต้นน้ำ จังหวัดน่านนี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ เพชร
อำไพ มงคลจิรเดช (2557) ที่ได้กล่าวว่า การจัดการป่าชุมชนแบ่งการจัดการเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เป็นกลุ่ม
ผู้นำ ทำหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อย และประสานงานกับชุมชนใกล้เคียง ส่วนกลุ่มสองจะเป็นประชาชน
ทั่วไป ร่วมกันจัดการป่าชุมชน ทำกิจกรรมร่วมกัน กระบวนการการมีส่วนร่วมในการดูแลป่าต้นน้ำ การทำ
ฝายกักเก็บน้ำ การจัดการป่าชุมชนชาวบ้านให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันอย่างเป็น
เครือข่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลรัตน์ พรหมสิงห์ (2557) การส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วม 
มีกระบวนการเน้นการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชน ชุมชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ เกิดจาก
ความร่วมมือกันอย่างเป็นพหุภาคี ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชาวบ้านในชุมชน ที่ควรจะเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการทรัพยากรร่วมกันอย่างบูรณาการเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติเกอดความยั่งยืนและการจัดการ
ป่าต้นน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมการสร้างเครือข่ายของ
กลุ่มรักป่าต้นน้ำ จังหวัดน่าน พบว่า บทบาทของผู้นำมีบทบาทชัดเจนอย่างยิ่งในการที่จะสามารถช่วยให้
พื้นที่ของชุมชนเกิดการพัฒนา การสร้างการมีส่วนร่วม มีกิจกรรมเกิดการทำงานร่วมกัน รวมถึงชุมชนเกิด
การเปลี่ยนแปลง ความสำเร็จจากการพัฒนาที่มาจากผู้นำ และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอย่างแท้จริง 
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือคนในชุมชนได้ร่วมคิด ตัดสินใจ วางแผน ปฏิบัติตามแผน และติดตาม
ประเมินในกิจกรรม ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประสิทธิ์ ด่านกุลประเสริฐ (2551) กล่าวว่า 
ประชาชนเห็นว่าชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการป่าโดกใหญ่ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านผู้นำ
ชุมชน ด้านคณะกรรมการป่าชุมชน ด้านกฎระเบียบป่าชุมชน และด้านการสนับสนุนจากองค์กรชุมชนอ่ืนๆ 
อยู่ในระดับดีมาก ผู้วิจัยศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมการ
สร้างเครือข่ายของกลุ่มรักป่าต้นน้ำ จังหวัดน่าน คือ ผู้นำเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการส่งเสริมและ
พัฒนาการมีส่วนร่วมการสร้างเครือข่าย ผู้นำที่มีจิตวิญญาณ มีอุดมการณ์ในการทำงาน สามารถที่จะเข้าใจ 
เข้าถึงชุมชน เกิดเครือข่ายทางสังคมที่มีความเข้มแข็ง และทุกคนต่างก็มีเจตนารมย์ที่จะรักษาป่าต้นน้ำ
ร่วมกัน 
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 ปัญหาและอุปสรรคของการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมการสร้างเครือข่ายของกลุ่มรักป่า
ต้นน้ำ จังหวัดน่าน พบว่า การดำเนินงานของกลุ่มรักป่าต้นน้ำ จังหวัดน่านในหนึ่งหมู่บ้านนั้น มีหลายกลุ่ม
อาชีพ กลุ่มอายุ กลุ่มความเชื่อ และกลุ่มศาสนา รวมถึงกลุ่มการเมืองท้องถิ่น ทีมเครือข่ายจะต้อง เข้าใจ 
เข้าถึงชุมชน เข้าใจรายละเอียด และเลือกวิธีที่เหมาะสม จึงจะสามารถเข้าไปทำงานร่วมและขอความ
ร่วมมือได้ และและปัญหาความขัดแย้งของการเมืองระดับชาติ ส่งผลถึงระดับท้องถิ่น และถึงกลุ่มในชุมชน 
หมู่บ้าน และตัวบุคคลที่ส่งผลต่อการทำงานหากฝักใฝ่ฝายใดย่อมส่งผลให้เกิดการทำงานที่ลำบาก ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของวารุต มาลาแวจันทร์ (2559) กล่าวว่า แนวทางของการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การตอบสนองปัญหาและความต้องการโดยการตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนให้รวดเร็วและตรงจุดมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหา การเข้าใจ เข้าถึงชุมชนนั้นจะต้ องใช้เวลา 
ความอดทนสูงมาก ต้องทุ่มเทเวลาในกับการใกล้ชิด รับฟัง ร่วมคิด และร่วมแก้ปัญหาอย่างไม่ยอมแพ้ หรือ
และรวมกันปฎิบัติตังแต่หลักการ จนถึงรายละเอียด มิฉะนั้นอาจเกิดการชะงัก หรือเลิกกลางคัน 

 
7. ข้อเสนอแนะ 

1) แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมจะต้องคิด วิเคราะห์ ประยุกต์และหาทางแก้ไข
ให้สอดคล้องกับพื้นที่ในการทำงาน การเสริมในจุดที่ชุมชนต้องการความช่วยเหลือ ใกล้ชิด และทำความ
เข้าใจปัญหาอย่างต่อเนื่องด้วยความตั้งใจ และอดทน จะทำให้ชุมชนฝ่าฟันอุปสรรค และสามารถที่ จะ
ทำงานร่วมกันต่อไปในเบื้องหน้าได้อย่างยั่งยืนและราบรื่น 

2) การทำงานร่วมกันของเครือข่าย จะต้องเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม มีการดำเนินกิจกรรมหรือ
โครงการที่เกิดขึ้นจากความต้องการของคนในชุมชนนอกจากนั้นการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมจะ
สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
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การศึกษาแนวทางและและปัจจัยความสำเร็จของการจัดบริการสาธารณะ                        
โครงการสวนน้ำ รักเรียน รักสุขภาพ (เด็กท้องถิ่น ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย)   

กรณีศึกษา: เทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี ่
A Study of Guidelines and Success Factor of Public Service Management, The Water Park 
Love learning, Love Healthy Project (Local Children Swim and Play in Safe During Water)  

Case Study: Plai Phraya Municipality, Krabi Province. THAILAND 

กิตติพศ บุตรเมืองปัก* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาแนวทางและปัจจัยความสำเร็จของการจัดบริการสาธารณะโครงการสวนน้ำ รักเรียน 
รักสุขภาพ (เด็กท้องถิ่น ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย) กรณีศึกษา เทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอ
ปลายพระยา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาแนวทางของโครงการสวนน้ำ รักเรียน รักสุขภาพ (เด็ก
ท้องถิ่น ว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำปลอดภัย) 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จของโครงการสวนน้ำ รักเรียน 
รักสุขภาพ (เด็กท้องถิ่น ว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำปลอดภัย) 

 การศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาจากการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 
การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยกำหนดให้มีจำนวนผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 15 คน และนำมาวิเคราะห์เนื้อหาโดย
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยแห่งความสำเร็จของโครงการสวนน้ำ รักเรียน  รักสุขภาพ (เด็กท้องถิ่น ว่าย
น้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย) กรณีศึกษา เทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยาประกอบไปด้วย 
8 ประการได้แก่ 1) การรับรู้ภารกิจของโครงการที่ชัดเจน (Project Mission) 2) การสนับสนุนของ
ผู ้บริหารระดับสูง (Top Management Support) 3) การปรึกษาหารือกับผู ้ร ับบริการ (Client 
Consultation) 4) บุคลากร (Personnel) 5) การยอมรับของผู้บริการ (Client Acceptance) 6) การ
ต ิ ด ต า ม แ ล ะ ร ั บ ร ู ้ ข ้ อ ม ู ล ป ้ อ น ก ล ั บ  ( Monitoring and Feedback) 7 )  ก า ร ต ิ ด ต ่ อ ส ื ่ อ ส า ร 
(Communication) 8) การแก้ไขอุปสรรค (Trouble Shooting) โดยการที่ผู้บริหาร บุคลากรของทาง
เทศบาลตำบลปลายพระยา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ภาคีเครือข่ายและภาคประชาชนนั้นมี
ความเข้าใจถึงสภาพปัญหาในพ้ืนที่ที่ตรงกัน จึงทำให้เกิดการสร้างบริการสาธารณะโครงการนี้ขึ้นผนวก
กับการมีผู้นำเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ภายในพื้นที่ที่มีความเข้าใจถึ งความต้องการหลักของประชาชนในพื้นที่ 
ข้อจำกัดรวมถึงการแก้ไขปัญหาภายในพื้นที่จึงทำให้เกิดสนับสนุนจากทางภาคประชาชนอย่างเต็มที่ใน
การจัดทำบริการสาธารณะรวมถึงมีการร่วมมือกับทุกภาคส่วนในพื้นที ่ ในการกำหนดเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ การดำเนินการของบริการสาธารณะ การคัดเลือกบุคลากรที่มีความเหมาะสมกับโครงการ
และแนวทางการแก้ไขอุปสรรคที่เกิดขึ้น  

คำสำคัญ : บริการสาธารณะ, รูปแบบของบริการสาธารณะ, ปัจจัยแห่งความสำเร็จของโครงการ 

 
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร ์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
e-mail: kittipoatboo@gmail.com 
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1. บทนำ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนับเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดและมีบทบาท
สำคัญในการจัดทำบริการสาธารณะที่ดีแก่ประชาชนปีพุทธศักราช 2540 รวมถึง พ.ร.บ. กำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 การกำหนดอำนาจและ
หน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาท
หน้าที่ในข้อที่ 30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและข้อที่ 31. กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่
คณะกรรมการประกาศกำหนด  

 ลักษณะพื้นที่เทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่  ลักษณะพื้นที่เป็นที่
ราบสูงและที่ราบเนินเขา มีภูเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อนอยู่เป็นจำนวนมากและมีสภาพภูมิอากาศที่มีฝนตก
ชุกตลอดทั้งปี มีความห่างไกลจากที่ว่าการจังหวัดกระบี่ประมาณ 68 กิโลเมตร ทำให้การเข้าถึงบริการ
สาธารณะประเภทสระว่ายน้ำเป็นไปได้ยาก รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นเองก็ประสบปัญหาด้านอุบัติเหตุ
จากทางน้ำจากการตกน้ำ ว่ายน้ำไม่เป็นทำให้เกิดการจมน้ำ ไม่ทราบถึงวิธีการป้องกันตัวอย่างไรจากการ
เล่นน้ำ  

 จากที่กล่าวมาข้างต้น เทศบาลตำบลปลายพระยาจึงได้วิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข 
ประกอบกับมีนโยบายในการสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้และมุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนด้านทักษะด้าน
ประสบการณ์ชีวิตในช่วงของระดับก่อนถึงวัยเรียน ระดับปฐมวัย (ช่วงอายุ 2-6 ขวบ) และกลุ่มขาดโอกาส
ทางสังคม (เด็กนักเรียนศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ช่วงอายุไม่เกิน 18 ปี) และกลุ่มนักเรียนผู้สูงอายุที่
มีปัญหาสุขภาพ และเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับคนในท้องถิ่น ทุกเพศ ทุกวัยให้ได้รับบริการจากรัฐโดย
เท่าเทียมกัน  

 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาแนวทางของโครงการสวนน้ำ รักเรียน รักสุขภาพ (เด็กท้องถิ่น ว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำ
ปลอดภัย) : กรณีศึกษา เทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 
2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จของโครงการสวนน้ำ รักเรียน รักสุขภาพ (เด็กท้องถิ่น ว่ายน้ำ
เป็นเล่นน้ำปลอดภัย) ของเทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 

 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับ
โครงการสวนน้ำ รักเรียน รักสุขภาพ (เด็กท้องถิ่น ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย) ที่ทางเทศบาลตำบลปลาย
พระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ เป็นผู้ส่งแนบมากับโครงการประเมินรางวัลการบริหารจัดการที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาน พ.ศ. 2563 ประกอบกับการสัมภาษณ์แบบมีส่วนร่วม 
(Participant Observation) 
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3.1 แหล่งข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ข้อมูลกการสัมภาษณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) จากโครงการประเมิน
รางวัลการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณพ.ศ.  2563 ในโครงการสวนน้ำ 
รักเรียน รักสุขภาพ (เด็กท้องถิ่น ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย) ที่มีผู้เข้าร่วมการสัมภาษณ์ทั้งหมด 15 คน
ได้แก่ 

1. นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา 1 คน 
2. ตัวแทนจากกสภาเทศบาลตำบลปลายพระยา 2 คน 
3. บุคลากรของท้องถิ่นท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ 5 คน 
4. ประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ 6 คน 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 การศึกษาโครงการสวนน้ำ รักเรียน รักสุขภาพ (เด็กท้องถิ่น ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย) ครั้งนี้จะ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย การวิเคราะห์เอกสารที่เผยแพร่และการสัมภาษณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant 
Observation) โดยสรุปดังนี้ 

1. เอกสารที่ใช้ในการวิเคราะห์เอกสาร ได้แก่ เอกสารที่เผยแพร่เกี่ยวกับโครงการสวนน้ำ รักเรียน รัก
สุขภาพ (เด็กท้องถิ่น ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย) รวมถึงเอกสารเพ่ิมเติมของโครงการสวนน้ำ รัก
เรียน รักสุขภาพ (เด็กท้องถิ่น ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย) กับการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ได้แก่ ประเด็นคำถามของโครงการประเมินรางวัลการบริหารจัดการ
ที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาน พ.ศ. 2563 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การวิจัยครั้งนี้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยกัน 2 แบบได้แก่ 
1. การเก็บข้อมูลระดับปฐมภูมิ (Primary Data) ที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบมีส่วนร่วมกับผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับโครงการสวนน้ำ รักเรียน รักสุขภาพ (เด็กท้องถิ่น ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย) 
2. การเก็บข้อมูลระดับทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่ได้จากเอกสารเพิ่มเติมที่จากเทศบาลตำบล

ปลายพระยา กับการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับการวิจัยครั้งนี้ 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยจะนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และจากการศึกษาต่าง ๆ มาทำการวิเคราะห์ข้อมูลรวมกัน
อย่างเป็นระบบและนำไปสู่การเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน แสดงความสำคัญของข้อมูลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือ
สะดวกในการวิเคราะห์และเขียนรายงานข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะไม่ใช้ข้อมูลตัวเลข แต่จะเป็นข้อมูลเชิง
พรรณณา นำไปสู่คำตอบในการศึกษาและสรุปตามหลักวิชาการ 
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4. ผลการศึกษา 

จากเหตุการณ์ที่มีเด็กภายในอำเภอปลายพระยาเสียชีวิต ทางเทศบาลตำบลปลายพระยาได้ทราบ
ปัญหาที่เกิดข้ึนภายในพ้ืนที่จึงวิเคราะห์ปัญหาว่าเกิดมาจากการที่มีเด็กส่วนใหญ่ในพ้ืนที่นั้นว่ายน้ำไม่เป็น ไม่
สามารถที่ช่วยเหลือตัวเด็กเองได้ทำให้เกิดความเสียหายในด้านต่าง ๆ ให้กับครอบครัวรวมถึงสภาพพื้นที่
ของอำเภอปลายพระยาเองก็ขาดสถานที่รับรองการฝึกสอนว่ายน้ำที่เป็นของทางเทศบาลเองถึงแม้ว่าภายใน
อำเภอปลายพระยาเองจะมีสระว่ายน้ำที่เปิดให้บริการของภาคเอกชนอยู่แล้วแต่ประชาชนในพื้นที่นั ้นไม่
สะดวกที่จะเข้าไปใช้บริการเนื่องจากบางครอบครัวไม่สะดวกที่จะจ่ายค่าบริการนั้นได้ ทางเทศบาลตำบล
ปลายพระยาจึงได้ผลักดันให้เกิดโครงการสวนน้ำ รักเรียน รักสุขภาพ (เด็กท้องถิ่น ว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำ
ปลอดภัย) เป็นโครงการที่ให้นักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการนั้นได้มีสถานที่ที่สามารถพัฒนา
ทักษะทางด้านการว่ายน้ำเป็นไปตามหลักสูตรที่ทางเทศบาลตำบลปลายพระยารวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในพ้ืนที่นั้นได้คิดค้นหลักสูตรขึ้นมา ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายด้วยกันทั้งหมด 356 คน แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ 

1. เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านหาดถั่ว ที่มี อายุ 2-3 ปี จำนวน 54 คน 
2. เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านหน้าอำเภอ อายุ 2-3 ปี จำนวน 51 คน 
3. เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปลายพระยา อายุ 3-5 ปี จำนวน 152 คน 
4. เด็กนักเรียนโรงเรียนสุขภาวะวิทยาเทศบาลตำบลปลายพระยา จำนวน 40 คน  
5. เด็กนักเรียนศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ 19 คน 
6. เด็กนักเรียนตามโครงการเทศบาล บ้านอ้อมกอดวัดปิดภาคเรียน จำนวน 40 คน 

จากการทบทวนเอกสารและการสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางและปัจจัยความสำเร็จของโครงการ
สวนน้ำ รักเรียน รักสุขภาพ (เด็กท้องถิ่น ว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำปลอดภัย) : กรณีศึกษา เทศบาลตำบลปลาย
พระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ สามารถสรุปออกเป็น 2 ส่วนได้ดังนี้ 

4.1. แนวทางในการดำเนินโครงการสวนน้ำ รักเรียน รักสุขภาพ (เด็กท้องถิ่น ว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำ
ปลอดภัย) ดังนี้ 

4.1.1 การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นในการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น
ภายในพ้ืนที่ วิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น  

จากการสัมภาษณ์กับทางผู้บริหารของเทศบาลตำบลปลายพระยาได้กล่าวถึงการจัดประชุมที่
เกิดข้ึน  

“เนื่องจากปัญหาการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ที ่ผ่านมาในอดีต ทางหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องภายในพื้นที่ได้จัดการประชุมหารือกันว่าควรที่จะจัดโครงการโครงการสวนน้ำ 
รักเรียน รักสุขภาพที่สามารถพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการว่ายน้ำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็น
ประโยชน์ของเด็กและประชาชนในท้องถิ่น จึงนำเรื่องโครงการดังกล่าวเข้าสู่การประชุม
ประชาคมภายในพ้ืนที่โดยประชาชนในพ้ืนที่มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกับทางเทศบาลจึง
ได้มีการจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น” 

4.1.2 การประสานความร่วมมือหน่วยงานหรือภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมวางแผนดำเนิน
โครงการ กำหนดวัตถุประสงค์หลัก วิธีดำเนินการ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของเทศบาลได้กล่าวถึงการ
ประสานความร่วมมือของหน่วยงานหรือภาคีเครือข่ายเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องไว้ว่า  
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“จากปัญหาที่ในด้านความต้องการที่จะพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
พื้นที่ทางเทศบาลตำบลปลายพระยาได้ทำการจัดประชุมกับภาคีเครือข่ายที่เกี ่ยวข้อง
ภายในพื้นที่โดยประกอบไปด้วย โรงเรียนที่อยู่ภายใต้สังกัดของทางเทศบาลตำบลปลาย
พระยา, ตัวแทนจากหน่วยงานสาธารณสุข, และตัวแทนจากภาคเอกชนที่เปิดให้บริการ
สระว่ายน้ำที่อยู่ภายในพื้นที่ ในการจัดทำโครงการสวนน้ำเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเกี่ ยวกับ
สุขภาพของประชาชนในพื้นท่ีและการป้องกันการสูญเสียชีวิตจากการจมน้ำ” 

4.1.3 การก่อสร้างสวนน้ำและประสานสระว่ายน้ำมาตรฐานกับภาคเอกชน ซึ่งทางเทศบาลตำบล
ปลายพระยาได้มีการขอความร่วมมือไปยังผู้ให้บริการสระว่ายน้ำในพื้นที่ในการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการ
ก่อสร้างสวนน้ำของทางเทศบาลตำบลปลายพระยารวมถึงการขอประสานความร่วมมือในการใช้สถานที่ใน
กรณีท่ีทางสวนน้ำไม่สามารถรับรองผู้ใช้บริการได้ท้ังหมด 

4.1.4. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสวนน้ำ 

4.1.5 การจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนว่ายน้ำและแผนการสอน โดยออกแบบการสอนให้
เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งจากกลุ่มเป้าหมายข้างต้นที่มีทั้งกลุ่มนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, กลุ่มนักเรียนศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการและกลุ่มนักเรียนที่อยู่ในโครงการ
โรงเรียนสุขภาวะวิทยา  

จากการสัมภาษณ์เพ่ิมเติมของผู้บริหารเทศบาลตำบลปลายพระยาที่ได้กล่าวถึงการจัดทำหลักสูตร
การเรียนการสอนว่ายน้ำและแผนการสอน 

“การจัดทำหลักสูตรการการเรียนการสอนว่ายน้ำทางเทศบาลตำบลปลายพระยา
มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเภทของสถานศึกษาที่มีความแตกต่างกัน
ในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายหลักจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนว่ายน้ำในเบื้องต้นและนำ
หลักสูตรที ่ได้จากการค้นคิดนั ้นมาปรึกษาและจัดทำเป็นมาตรฐานเดียวกันในแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งในหลักสูตรประเภทของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่อยู่ภายในพื้นที่ของเทศบาลตำบลปลายพระยาที่มีช่วงอายุ 2-3 ปีนั้นก็จะมีการ
ใช้หลักสูตรเดียวกันเป็นมาตรฐานในการเรียนการสอนรวมถึงเกณฑ์การประเมินการเรียน
การสอน ซึ่งจะที่ความคล้ายคลึงกับการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนว่ายน้ำของเด็ก
นักเรียนโรงเรียนอนบุาลที่อยู่ภายใต้สังกัดของทางเทศบาลตำบลปลายพระยา และในส่วน
ของกลุ่มนักเรียนที่สังกัดในโรงเรียนศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการจะมีความแตกต่าง
ของหลักสูตรการเรียนการสอน เนื่องจากเด็กนักเรียนที่มีความพิการนั้นจะต้องให้ผู้
ฝึกสอนที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนตามลักษณะความพิการ
ของแต่ละรายบุคคล ซึ่งรวมถึงการประเมินพัฒนาการการเรียนรู้ตามรายบุคคล ซึ่งในแต่
ละกลุ่มเป้าหมายนั้นจะมีหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เป็นผู้ผสานงานร่วมกันในการ
จัดหาข้อมูลเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนกับครูผู ้ฝึกสอนที่ ได้รับการ
มอบหมาย” 
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4.1.6 การจัดหาครูผู ้ฝึกสอนว่ายน้ำที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งเป็นผู้ที ่มีความสำคัญในการ
ดำเนินการเรียนการสอนรวมถึงการจัดทำหลักสูตรที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มเป้าหมายของโครงการสวนน้ำ 
รักเรียน รักสุขภาพ (เด็กท้องถิ่น ว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำปลอดภัย)   

จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความเห็นคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้บริหารของเทศบาลตำบลปลายพระยา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการรวมถึงในภาคประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์
จากโครงการสวนน้ำดังกล่าวเกี่ยวกับแนวทางของการคัดเลือกของผู้ฝึกสอนว่ายน้ำพบว่า 

“แนวทางการจัดหาผู้ฝึกสอนของโครงการสวนน้ำเป็นผู้ที่ความเชี่ยวชาญในการฝึกสอน
ว่ายน้ำในพื้นที่ ซึ่งมีความชำนาญด้านการฝึกการเรียนการสอนว่ายน้ำโดยมีประสบการณ์
ทางการฝึกสอนว่ายน้ำมาเป็นเวลา 4-5 ปีจากภาคเอกชนที่เป็นผู้ให้บริการสระว่ายน้ำ
ภายในพื้นที่ของเทศบาลตำบลปลายพระยาซึ่งทางเทศบาลตำบลปลายพระยานั้นเป็นผู้
ขอความร่วมมือในการเข้ามารับมอบหมายในหน้าที่ดังกล่าวรวมถึงการมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ภายใต้สังกัดของเทศบาลตำบลปลายพระยาเป็นผู้ฝึกสอนร่วมกัน” 

4.1.7 ดำเนินการจัดการเรียนการสอนว่ายน้ำ โดยกลุ่มเด็กก่อนวัยเข้าเรียน นักเรียนศูนย์การเรียน
เฉพาะความพิการ และนักเรียนผู้สูงอายุโรงเรียนสุขภาวะวิทยาที่เรียนที่สวนน้ำเทศบาล การจัดการเรียน
การสอนว่ายน้ำทางเทศบาลตำบลปลายพระยาได้รับมอบหมายมาจากทางสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ใน
การให้เพิ่มกิจกรรมการเรียนว่ายน้ำเพื่อเพิ่มทักษะนี้บรรจุลงในแผนการศึกษาของทุกโรงเรียนที่อยู่ภายใน
สังกัดของเทศบาลตำบลปลายพระยา 

4.1.8 รูปแบบและประเภทของการจัดบริการสาธารณะ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะจัดทำบริการสาธารณะขึ้นมาจำเป็นที่จะต้องรู้ถึงรูปแบบและ
ประเภทของบริการสาธารณะ รูปแบบและประเภทของบริการสาธารณะเปรียบได้ดั่งเครื่องมือและวิธีการใน
ที่ช่วยให้การจัดทำบริการสาธารณะเหมาะสมกับบริบทสังคมในพื้นที่นั้น ๆ และเพื่อที่ทางองค์กรปกครอง
ส่วนท้องนั้นจะสามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดีรวมถึงความสะดวกใน
การให้บริการ ซึ่งการจัดบริการสาธารณะนั้นจะต้องมีความสอดคล้องและไม่ขัดต่อองค์กรประกอบของ
ความเป็นสาธารณะ ซึ่งการที่จะสามารถแยกประเภทของการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่นได้นั ้นจึงต้องขึ้นอยู ่กับแผนกระจายอำนาจ ซึ ่งรูปแบบวิธีการและประเภทของการจัดบริการ
สาธารณะนั้นได้ถูกกำหนดพร้อมกับการก่อตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกรูปแบบตามที่รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตราที่ 283 ที่กำหนดอำนาจหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นรวมถึงความมีอิสระในการกำหนด
นโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและมีอำนาจ
หน้าที่เป็นการเฉพาะ โดยต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวม 
ซ ึ ่งโครงการของทางเทศบาลตำบลปลายพระยาได ้ใช ้อำนาจในการจ ัดทำบร ิการสาธารณะจาก
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 มาตราที่ 16 
ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทหน้าที่ในข้อที่ 30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การ
ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและข้อที่ 31. กิจการอื่นใด
ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของ
การจัดทำโครงการสวนน้ำ รักเรียน รักสุขภาพ (เด็กท้องถิ่น ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย) นั้นคือ การที่เด็ก
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นักเรียนที่อยู่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาแต่ละประเภทที่อยู่ภายใต้สังกัดของเทศบาลตำบลปลายพระยารวมถึง
ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่สามารถที่จะเรียนรู้การป้องกันตนเองหากเผชิญเหตุการณ์จมน้ำ  

4.1.9 การจัดบริการสาธารณะของโครงการสวนน้ำ รักเรียน รักสุขภาพ (เด็กท้องถิ่น ว่ายน้ำเป็น
เล่นน้ำปลอดภัย) ซึ่งการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต้องการที่จะจัดทำบริการสาธารณะใดขึ้นมานั้น
จำเป็นที่จะคำนึงถึงวัตถุประสงค์ที่เป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่รวมถึงประโยชน์ของบริการ
สาธารณะและความเท่าเทียมกันในเข้าถึงบริการสาธารณะ 

จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์เพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงการสวนน้ำ รักเรียน รักสุขภาพ (เด็ก
ท้องถิ่น ว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำปลอดภัย) ได้พบว่าการจัดบริการสาธารณะโครงการเป็นโครงการที่มีประโยชน์
และมาจากความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ โดยมีประชาชนและตัวแทนของสมาชิกสภาท้องถิ่นในพ้ืนที่
เป็นผู้ให้ความคิดเห็นกับการจัดบริการสาธารณะนี้ไว้ว่า  

“การจัดบริการสาธารณะโครงการสวนน้ำ รักเรียน รักสุขภาพเป็นโครงการที ่ทุกคน
สามารถถึงทรัพยากรดังกล่าวและส่งผลกระทบในเชิงบวกให้กับกลุ่มเป้าหมายหลักรวมถึง
กลุ่มที่อยู่นอกเป้าหมายของโครงการโดยจะมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งการ
จัดบริการสาธารณะดังกล่าวยังเป็นสิ่งที่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่มีความต้องการให้เกิดขึ้น
ซ่ึงมีความต้องการให้ทางเทศบาลตำบลปลายพระยาเป็นผู้ดำเนินการจัดทำโครงการมา
เป็นเวลายาวนานถึงแม้ว่าภายในพื้นที ่ของเทศบาลตำบลปลายพระยาอยู ่นั ้นจะมีผู้
ให้บริการสระว่ายน้ำเดิมอยู่แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมเนื่องจากครอบครัวบางครอบครัวนั้นไม่
สะดวกที่จะเพ่ิมค่าใช้จ่ายให้กับการเพ่ิมทักษะการว่ายน้ำได้ จึงทำให้กลุ่มเด็กนักเรียนบาง
กลุ่มในพื้นที่นั้นขาดทักษะการว่ายน้ำไปอาจจะส่งผลให้เกิดผลกระทบกับเด็กนักเรียนที่มี
ความต้องการที่จะสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนที่ตนเองปรารถนาไม่ได้ เนื่องจากขาดทักษะ
ในส่วนของการว่ายน้ำไป ซึ่งหลังจากท่ีทางเทศบาลตำบลปลายพระยาได้จัดทำโครงการนี้
เกิดเหมือนเป็นการมอบโอกาสให้กับเด็กนักเรียนที่ต้องการเพ่ิมพูนทักษะการว่ายน้ำผนวก
กับการที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รวมถึงเป็นการที่เพิ่มกิจกรรมที่ทำร่วมกันภายใน
ครอบครัวโดยเฉพาะในช่วงของการปิดภาคเรียนที่ทางเทศบาลตำบลปลายพระยาได้
กำหนดไว้หากในกรณีที่ต้องการเข้ามาใช้บริการสวนน้ำจะต้องมีผู้ปกครองเข้ามาร่วมด้วย
และยังส่งผลกระทบในเชิงบวกให้กับกลุ่มที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการค้าขายที่อยู่ในพ้ืนที่
โดยรอบของสวนน้ำอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงกับกลุ่มเด็กนักเรียนในแต่
ละประเภทของสถานศึกษาทั้งเด็กเล็ก ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการสุขภาวะวิทยาเทศบาล
ตำบลปลายพระยาและกลุ่มเด็กที่มีลักษณะพิการเฉพาะในแต่ละรายบุคคล” 

ซึ่งในประเด็นผลกระทบที่เป็นประโยชน์ของการจัดบริการสาธารณะโครงการสวนน้ำ รักเรียน รัก
สุขภาพ (เด็กท้องถิ่น ว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำปลอดภัย) ทางรองปลัดเทศบาลตำบลปลายพระยายังให้ความเห็น
เพ่ิมเติมไว้ว่า 

“การจัดบริการสาธารณะโครงการสวนน้ำนี้ขึ้นมาเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการหลักของ
ประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการให้ทางเทศบาลตำบลปลายพระยาได้อำนวยความสะดวกใน
การจัดทำบริการสาธารณะ” 
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องค์ประกอบที่สำคัญของการจัดบริการสาธารณะที่ดีเกี่ยวกับความเป็นสาธารณะในขอบเขตทั้ง 5 ด้านคือ  

1) ระดับความแตกต่างระหว่างภาครัฐและเอกชน (Degree of public-private distinction)  
ซึ่งกล่าวถึงการให้บริการสาธารณะโครงการสวนน้ำ รักเรียน รักสุขภาพของเทศบาลตำบลปลาย

พระยานั้นมีบรรทัดฐานในการบริการและไม่ทำให้เกิดความลำเอียงในการให้บริการเนื่องจากประชาชนใน
พื้นที่รวมถึงประชาชนที่อยู่นอกพื้นที่นั้นสามารถที่จะเข้ามาใช้บริการสาธารณะสวนน้ำแห่งนี้ได้แต่ในกรณี
ของผู้ที่ไม่ได้เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการนั้นจะมีการคิดค่าบริการเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินบริการ
สาธารณะต่อไป 

 2) องค์ประกอบของผู้รับบริการ (Composition of Service recipient)  
โครงการสวนน้ำ รักเรียน รักสุขภาพของเทศบาลตำบลปลายพระยามีจำนวนผู้รับบริการที่ได้รับ

ผลประโยชน์จากการการแบ่งปันและขอบข่ายของประชาชนที่เข้าถึงบริการสาธารณะอย่างครอบคลุมทั้ ง
จากจำนวนผู้ใช้บริการทั้งในและนอกพ้ืนที่ 

 3) ธรรมชาติของบทบาท (Nature of the role)  
โครงการสวนน้ำ รักเรียน รักสุขภาพของเทศบาลตำบลปลายพระยานั ้นแสดงจะให้เห็นถึง

ผลกระทบทางสังคมในวงกว้างภายในพื้นที่ของเทศบาลตำบลปลายพระยาทั้งการเป็นแหล่งของเรียนรู้การ
ป้องกันตนเองหากต้องเผชิญกับเหตุการณ์จมน้ำ 

 4) ความรับผิดรับชอบสาธารณะ (Public accountability)  
หากการกล่าวถึงการจัดบริการสาธารณะโครงการสวนน้ำ รักเรียน รักสุขภาพของเทศบาลตำบล   

ปลายพระยานั้นมีที่มาจากการจัดประชุมประชาคมที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่เองซึ่งมีการรับฟังความคิดเห็นต่าง 
ๆ ของทางภาคประชาชนในการผลักดันให้เกิดโครงการนี้ขึ้น 

 5) ความเชื่อมั่นสาธารณะ (Public trust)  
การบริการสาธารณะโครงการสวนน้ำ รักเรียน รักสุขภาพของเทศบาลตำบลปลายพระยาสามารถ

สร้างความเชื ่อมั ่น ความน่าเชื ่อถือในการบริการสาธารณะที่สามารถตอบสนองความต้องก ารให้กับ
ประชาชนภายในพ้ืนที่จึงยังคงรักษาความเป็นสาธารณะของโครงการไว้ได้ 

 

4.2 ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ 

 1) การรับรู้ภารกิจของโครงการที่ชัดเจน (Project Mission)  

จากการศึกษาพบว่า ผู้บริหาร บุคลากรของเทศบาลและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
สวนน้ำ รักเรียน รักสุขภาพ (เด็กท้องถิ่น ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย) ของเทศบาลตำบลปลายพระยามี
ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันโดยนายกเทศมนตรีของเทศบาลตำบลปลายพระยาได้เป็นผู ้กำหนด
วัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการพัฒนาทักษะการว่ายน้ำและการสามารถเรียนรู้การป้องกันตนเองหาก
ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตจากทางน้ำขึ้นให้กับกลุ่มเด็ กนักเรียนในสังกัด
สถานศึกษาประเภทต่าง ๆ การลดค่าใช้จ่ายในการเข้ารับฝึกสอนทักษะการว่ายน้ำรวมถึงประชาชนในพ้ืนที่
รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนอย่างถูกต้อง ซึ่งการจัดบริการสาธารณะโครงการน้ำ รักเรียน รัก
สุขภาพ (เด็กท้องถิ่น ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย) ทางเทศบาลตำบลปลายพระยาได้มีการจัดประชุมหารือ
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เกี่ยวกับการแนวทางการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน โดยการจัดทำหลักสูตรการเรียนการ
สอนว่ายน้ำของเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็ได้มอบหมายหน้าที่ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, คุณครู
ฝึกสอน, หน่วยงานสาธารณสุขภายในพื้นที่เป็นผู้ร่วมกันในการจัดทำพัฒนาหลักสูตรของทางเทศบาลปลาย
พระยาเอง ในส่วนของการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนของผู้พิการนั้นจะมีความแตกต่างออกตาม
ลักษณะของความพิการของแต่ละรายบุคคลโดยมีผู้ฝึกสอนว่ายน้ำเป็นผู้ประเมินพัฒนาการของเด็กนักเรียน
เอง 

 2) การสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง (Top Management Support) 

 จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์เพิ่มเติมพบว่า นายกเทศมนตรีเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุน
ให้บริการสาธารณะนี้เกิดขึ้นเป็นมาทั้งในการสนับสนุนทั้งด้านทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องกับทางโครงการ
โดยผ่านการขอความร่วมมือกับทางภาคเอกชนที่เป็นผู้ให้บริการสระว่ายน้ำเกี่ยวกับเรื่องการยืมสถานที่ใน
การให้บริการกับเด็กนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการในการฝึกสอนว่ายน้ำหรือกิจกรรมใน
การเสริมสร้างสุขภาพของเด็กนักเรียนของแต่ละประเภทของสถานศึกษาที่สังกัดอยู่ในพื้นที่ในช่วงเวลาที่
สวนน้ำของเทศบาลตำบลปลายพระยาไม่สามารถที่จะรองรับจำนวนของเด็กนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
หลักได้เนื่องจากการฝึกสอนว่ายน้ำนั้นแต่ละสถานศึกษาจำเป็นที่จะต้องนัดหมายและตารางเวลาในการใช้
บริการอย่างดังเจนรวมถึงการขอความร่วมมือในเรื่องของผู้ฝึกสอนซึ่งเป็นผู้ที่มีความสำคัญในโครงการ ใน
ด้านของงบประมาณในการดำเน ินการของโครงการได ้ร ับการสนับสนุนอย่างต ่อเน ื ่องจากทาง
นายกเทศมนตรีโดยแหล่งงบประมาณของโครงการที่ได้จากการที่ทางเทศบาลตำบลปลายพระยาได้มีการส่ง
ประกวดโครงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งทางนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปลายพระยาได้มีความคิดเห็น
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่ผลักดันให้ทางนายกเทศมนตรีคิดค้นบริการสาธารณะโครงการนี้ขึ้นมา 

 “การผลักดันให้เกิดบริการสาธารณะโครงการสวนน้ำนี้เข้ามาเนื่องจากตนเองเป็นผู้บุคคล
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ จึงทำให้ทราบถึงปัญหา ข้อจำกัดต่าง ๆ และยังมีความต้องการที่
เปลี่ยนแปลงแนวคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพ้ืนฐานของตำบลปลายพระยาที่ไม่ได้
เป็นเพียงแค่เรื่องของถนนหรือสาธารณูปโภคต่าง ๆ ซึ่งบริการสาธารณะโครงการนี้ก็ยัง
เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญอย่างมากในการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
ในพื้นที่ทั้งในด้านของโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณะที่เท่าเทียม ด้านการพัฒนา
ทักษะความสามารถในการว่ายน้ำของเด็กนักเรียนในพื้นที ่ซึ ่งมีจำนวนเด็กนักเรียน
ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ที่ไม่มีทักษะในการว่ายน้ำอีกทั้งการนำทักษะการว่ายน้ำไปต่อ
ยอดในการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสถานศึกษาที่ตัวของนักเรียนในพื้นที่ต้องการที่จะเข้า
เรียน ซึ่งในสถานศึกษาบางแห่งที่เด็กนักเรียนในพื้นที่ต้องการเข้าศึกษาจำเป็นที่จะต้องมี
ทักษะการว่ายน้ำบรรจุอยู่ในการคัดเลือกนักเรียนในการเข้าศึกษารวมถึงการต้องการที่
เพ่ิมการเข้าถึงโอกาศในจัดทำสระว่ายน้ำให้เพ่ิมมากข้ึนในพ้ืนที”่ 

 3) การปรึกษาหารือกับผู้รับบริการ (Client Consultation)  

 การปรึกษาหารือกับผู้รับบริการซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญของการจัดทำบริการสาธารณะ ทางเทศบาล
ตำบลปลายพระยานั้นให้ความสำคัญกับกระบวนการนี้เป็นอย่างมาก จากการศึกษาเอกสารและการ
สัมภาษณ์กับทางผู้บริหารของเทศบาลตำบลปลายพระยาเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้รับบริการหรือกลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการสวนน้ำดังกล่าวพบว่า  
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 “ทางเทศบาลตำบลปลายพระยาได้มีการจัดประชุมประชาคมในการจัดทำโครงการสวน
น้ำ เนื่องจากการจัดทำบริการสาธารณะโครงการสวนน้ำเองก็เป็นความต้องการหลักที่
สำคัญของประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการให้บุตรหลานหรือคนในพื้นที่สามารถที่จะเพิ่มพูน
ทักษะความสามารถในการป้องกันตนเองหากต้องกับเหตุการณ์ที่เสี่ยงต่อการสูญเสียชวีิต
ทักษะดังกล่าวรวมถึงเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่และเป็นการเพ่ิม
โอกาส ความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสาธารณะรวมถึงการเพิ่มโอกาสให้กับผู้ที่มี
ความต้องการที่จะนำทักษะที่ได้จากการเรียนการสอนไปพัฒนาต่อยอดในการเข้าเรียนใน
สถานศึกษาท่ีต้องการ” 

 4) บุคลากร (Personnel)   

 การจัดทำบริการสาธารณะโครงการสวนน้ำดังกล่าวนั ้นในส่วนของบุคลากรเป็นกลไกที ่มี
ความสำคัญต่อโครงการในการคัดเลือกบุคลากรให้เข้ามามีส่วนร่วมกับบริการสาธารณะดังกล่าวเพ่ือ
ต้องการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งจากการสัมภาษณ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับคัดเลือกด้านบุคลากรที่
เป็นส่วนสำคัญของโครงการสวนน้ำทางเทศบาลตำบลปลายพระยาพบว่า 

 “การคัดเลือกบุคลากรเป็นส่วนที่สำคัญอย่างมากต่อบริการสาธารณะดังกล่าวโดยที่
โครงการสวนน้ำจำเป็นที่ต้องมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดทำสวนน้ำทั้งใน
เรื่องของขนาดมาตรฐานของสวนน้ำและผู้ฝึกสอนการว่ายน้ำซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญในการ
เพิ่มทักษะการว่ายน้ำให้กับเด็กนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในโครงการ ซึ่งการ
คัดเลือกผู ้ที ่จะมาเป็นผู ้ฝึกสอนทักษะดังกล่าวนั้นทางเทศบาลตำบลปลายพระยาได้
ปรึกษาหารือกับสภาท้องถิ่นและผู้ให้บริการสระว่ายน้ำว่ามีบุคลากรท่านใดเหมาะสมที่จะ
เข้ามาเป็นผู้ฝึกสอนให้กับกลุ่มเด็กนักเรียนในแต่ละประเภทของสถานศึกษารวมถึงการ
ฝึกสอนให้กับบุคลากรของทางเทศบาลในการเป็นผู้ช่วยฝึกสอนอีกทางหนึ่งให้กับโครงการ 
เพ่ือเป็นการบรรเทาภาระหน้าที่ของผู้ฝึกสอนจากภาคเอกชนที่เป็นผู้ให้บริการเดิม” 

 5) การยอมรับของผู้บริการ (Client Acceptance)  

 โครงการสวนน้ำ รักเรียน รักสุขภาพที่เป็นบริการสาธารณะที่ทางเทศบาลตำบลปลายพระยาเป็น
ผู้จัดทำขึ้นนั้นเป็นโครงการที่ประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับโครงการสวนน้ำบริการสาธารณะนี้
เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาในการพบผู้ที่เสียชีวิตเหตุกา รณ์ที่ต้องเผชิญจากกิจกรรมที่
จำเป็นต้องเก่ียวข้องกับทางน้ำ โดยจากการสัมภาษณ์เพ่ิมจากประชาชนและทางตัวแทนของสภาท้องถิ่นใน
พ้ืนที่ให้ความเห็นว่า 

 “โครงการสวนน้ำ รักเรียน รักสุขภาพเป็นโครงการที่ดีสามารถที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนมีรอคอยกับจัดทำโครงการสวนน้ำมา
เป็นเวลานาน ซึ่งการจัดทำสวนน้ำดังกล่าวยังส่งผลกระทบที่ดีต่อประชาชนในพื้นที่อย่าง
มากในการเพิ่มพูนทักษะการว่ายน้ำและความสามารถในการป้องกันตนเองจากเหตุการณ์
จมน้ำซึ่งในอดีตที่ผ่านมามีเหตุการณ์สูญเสียชีวิตจากการจมน้ำรวมถึงการเพิ่มกิจกรรมที่
ทำร่วมกันภายในครอบครัวในช่วงระหว่างที ่เด็กนักเรียนปิดภาคการเรียนและการที่
บุคลากรที่เกี ่ยวข้องกับโครงการสวนน้ำเป็นผู้ที ่มีมุ ่งมั่นในการจัดทำหลักสูตรการเ พ่ิม
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ทักษะให้กับเด็กนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในโครงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็ก
นักเรียนที่มีลักษณะเป็นผู ้ที ่มีความพิการที ่จำเป็นจะต้องจัดทำหลักสูตรโดยเฉพาะ
รายบุคคล ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ประชาชนเป็นอย่างมาก” 

 6) การติดตามและรับรู้ข้อมูลป้อนกลับ (Monitoring and Feedback)  

 ในส่วนของการติดตามและการรับข้อมูลป้อนกลับของผู้ใช้บริการโครงการสวนน้ำที่เป็นส่วนสำคัญ
ในการปรับเปลี่ยนหรือปรับแปลงการดำเนินการของโครงการสวนน้ำให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่นั ้น จากการสัมภาษณ์เพิ่มเติมกับผู ้บริหารและบุคลากรที่เกี ่ยวข้องกับโครงการให้
ความเห็นไว้ว่า 

 “การจัดทำบริการสาธารณะโครงการสวนน้ำ รักเรียน รักสุขภาพนั้นได้กำหนดการรับ
ข้อมูลป้อนกลับของทางภาคประชาชนผ่านการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการ
รับบริการของผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นกระบวนการที่บ่งบอกถึงการที่โครงสวนน้ำนั้นสามารถที่
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้ ซึ่งรวมถึงการนำข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้
บริการนำมาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการของผู้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการทั้งทาง
เทศบาลตำบลปลายพระยา ผู้ฝึกสอนทักษะการว่ายน้ำ รวมถึงการรายงานสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นในขณะที่ดำเนินงานโครงการและทางเทศบาลตำบลปลายพระยารายงานผลที่ได้
จากการดำเนินงานของโครงการกับทางสภาท้องถิ่นของตำบลปลายพระยา” 

 7) การติดต่อสื่อสาร (Communication) 

 การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางโครงการสวนน้ำ รักเรียน รัก
สุขภาพในการพัฒนาการให้บริการและการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของเด็กนักเรียนที ่เป็น
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ การสัมภาษณ์เพิ่มเติมกับทางผู้บริหารของเทศบาลตำบลปลายพระยาได้ให้
ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับกระบวนการดังกล่าวไว้ว่า 

 “การดำเนินการของโครงการสวนน้ำ รักเรียน รักสุขภาพนั้นจะมีการจัดประชุมระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทางโครงการ
จะต้องรายงานสถานการณ์หรือผลการดำเนินงานของโครงการผ่านการจัดประชุมให้เห็น
ความคืบหน้า ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้รับบริการเพื่อให้ทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องนั้นมีความทันต่อสถาณการณ์และหาทางแก้ไขปัญหาได้อย่างทันทีทั้งในด้านของ
เนื ้อหาของหลักสูตรการเรียนการสอนและในด้านของบุคลากรที ่เป็นผู ้ให้บริการกับ
ประชาชน” 

 8) การแก้ไขอุปสรรค (Trouble Shooting) 

 ปัญหาที่เกิดข้ึนกับทางโครงการสวนน้ำ รักเรียน รักสุขภาพนั้นคือการที่โครงการบริการสาธารณะนี้
ไม่สามารถรับรองกับผู้ที่ให้ความสนใจที่จะใช้บริการสวนน้ำของทางเทศบาลตำบลปลายพระยาได้ทั้งหมด 
เนื่องจากข้อจำกัดของสถานที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ต้องการใช้บริการที่ มีทั้งประชากร
ภายในพื้นที่และประชากรที่อยู่พื้นที่ข้างเคียงกับตำบลปลายพระยา ซึ่งจะมีผู้ใช้บริการอย่างมากในช่วงที่
เด็กนักเรียนอยู่ในช่วงปิดภาคการเรียนรวมถึงผู้สัญจรผ่านทางสวนน้ำของเทศบาล ทำให้ทางผู้บริหารของ
เทศบาลตำบลปลายพระยาต้องขอความร่วมมือกับทางภาคเอกชนเพื่อให้รับรองต่อกลุ่มเป้าหมายของ
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โครงการสวนน้ำในช่วงที่มีการเรียนการสอนทักษะการว่ายน้ำ รวมถึงการจัดทำแผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของโครงการสวนน้ำโดยทางเทศบาลได้กำหนดความเสี่ยงของโครงการประกอบด้วย 1) 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 2) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 3) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน 4) ด้านการเงิน 

  

5. สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาแนวทางและปัจจัยความสำเร็จของการจัดบริการสาธารณะโครงการสวนน้ำ รักเรียน รัก
สุขภาพ (เด็กท้องถิ่น ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย) กรณีศึกษา เทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลาย
พระยา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาแนวทางของโครงการสวนน้ำ รักเรียน รักสุขภาพ (เด็กท้องถิ่น ว่าย
น้ำเป็นเล่นน้ำปลอดภัย 2) เพื่อศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จของโครงการสวนน้ำ รักเรียน รักสุขภาพ (เด็ก
ท้องถิ่น ว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำปลอดภัย)  

5.1 สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางของโครงการสวนน้ำ รักเรียน รักสุขภาพ (เด็กท้องถิ่น ว่ายน้ำ
เป็นเล่นน้ำปลอดภัย) ของเทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 

 พบว่า แนวทางการดำเนินงานของเทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่มี
ด้วยกันทั้งหมด 7 ขั้นตอนได้แก ่

 1) การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นในการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาดั งกล่าวที่เกิดขึ้น
ภายในพ้ืนที่ วิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น จากผลการศึกษาพบว่า โครงการสวนน้ำ 
รักเรียน รักสุขภาพ (เด็กท้องถิ่น ว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำปลอดภัย) นั้นเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความต้องการ
ของประชาชนในพื้นท่ีในการต้องการที่จะแก้ไขปัญหาความต้องการที่จะพัฒนาทักษะการว่ายน้ำรวมถึงแนว
ทางการป้องกันตนเองหากต้องเผชิญกับสถานการณ์จมน้ำให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 

 2) การประสานความร่วมมือหน่วยงานหรือภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมวางแผนดำเนิน
โครงการ กำหนดวัตถุประสงค์หลัก วิธีดำเนินการ ซึ่งในการกำหนดวัตถุประสงค์หลักของโครงการสวนน้ำ 
รักเรียน รักสุขภาพคือต้องการที่จะพัฒนาทักษะการว่ายน้ำให้กับประชาชนในพ้ืนที่โดยมีวิธีดำเนินการให้ทั้ง
หน่วยงานสาธารณะสุขในพื้นที่รวมถึงครูผู้ฝึกสอนเป็นผู้ที่ร่วมกันคิดค้นหลักสูตรการเรียนการสอน และแต่
ละสถานศึกษาท่ีอยู่ภายใต้สังกัดของเทศบาลตำบลปลายพระยาจะเป็นผู้จัดตารางผู้เข้ารับบริการ 

 3) การก่อสร้างสวนน้ำและประสานสระว่ายน้ำมาตรฐานกับภาคเอกชน ซึ่งทางเทศบาลตำบล
ปลายพระยาได้ของความร่วมมือกับทางภาคเอกชนที่เป็นผู้ให้บริการสระว่ายน้ำ 

 4) การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสวนน้ำ 

 5) การจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนว่ายน้ำและแผนการสอน โดยออกแบบการสอนให้
เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่างกันเนื่องจากทางเทศบาลตำบลปลายพระยาต้องทำ
หลักสูตรที่มีความหลากหลายตามประเภทของสถานศึกษา ซึ่งการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนของ
เทศบาลนั้น 
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 6) การจัดหาครูผู้ฝึกสอนว่ายน้ำที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งทางเทศบาลตำบลปลายพระยาได้มี
การจัดประชุมร่วมกับตัวแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น , หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการสวนน้ำ, ภาคเอกชนที่
เปิดให้บริการสระว่ายน้ำภายในพื้นที่โดยการคัดเลือกผู้ฝึกสอนให้กับกลุ่มเด็กนักเรียนในพ้ืนที่นั้นเป็นผู้ที่
ฝึกสอนในพ้ืนที่และมีประสบการณใ์นการฝึกสอนและมีความเชี่ยวชาญ 

 7) ดำเนินการจัดการเรียนการสอนว่ายน้ำ โดยกลุ่มเด็กก่อนวัยเข้าเรียน นักเรียนศูนย์การเรียน
เฉพาะความพิการ และนักเรียนผู้สูงอายุโรงเรียนสุขภาวะวิทยาที่เรียนที่สวนน้ำเทศบาล ซึ่งการจัดการเรียน
การสอนว่ายน้ำของกลุ่มเด็กนักเรียนจะมีการแบ่งเวลาที่ชัดเจนและหากมีการเกิดปัญหาในการจัดตาราง
เรียนของโครงการสวนน้ำ ทางเทศบาลตำบลปลายพระยาจะขอความร่วมมือกับทางภาคเอกชนในการขอ
ยืมสถานที่ในการสอนทักษะการว่ายน้ำ 

 และในส่วนของเพื่อศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จของโครงการสวนน้ำ รักเรียน รักสุขภาพ (เด็ก
ท้องถิ่น ว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำปลอดภัย) โดยที่ผู้เขียนได้ใช้ตัวแบบ 10 ประการปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Pinto 
& Slevin, 1987) ซึ่งในความคิดเห็นของผู้เขียนคิดว่าโครงการสวนน้ำ รักเรียน รักสุขภาพ (เด็กท้องถิ่น ว่าย
น้ำเป็นเล่นน้ำปลอดภัย) ของเทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จั งหวัดกระบี่ ประกอบไป
ด้วยกันทั้งหมด 8 ประการได้แก ่

1) การรับรู้ภารกิจของโครงการที่ชัดเจน (Project Mission)  

 การกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นในการดำเนินงานของโครงการยังไม่ได้เป็นเพียงแค่
สร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างแผนกหรือหน่วยงานที่มีส่วนร่วมของโครงการเท่านั้นแต่ยังมีผลต่อความ
เชื่อมั่นในความเป็นไปได้ของความสำเร็จของโครงการ จากผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหาร บุคลากร และภาคี
เครือข่ายที่ดูแลโครงการโดยตรงนั้นมีความเข้าใจที่ตรงกัน ตั้งแต่การกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการ
โครงการมีความต้องการให้เกิดการพัฒนาทักษะการว่ายน้ำและวิธีการป้องกันตนเองในสถานการณ์ที่ต้อง
เผชิญเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการจมน้ำ การลดภาระค่าใช้จ่ายในการร่วมโครงการรวมถึงการเสริมสร้าง
สุขภาพให้กับประชาชนในพื้นท่ีโดยผ่านการจัดการประชุมของทุกฝ่ายร่วมกัน 

2) การสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง (Top Management Support)  
 การสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งในการแยกแยะว่าโครงการจะ
เป็นประสบผลสำเร็จหรือเกิดความล้มเหลว ซึ่งการสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูงนั้นจะนำโครงการไปสู่
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการยอมรับของผู้รับบริการหรือการไม่ยอมรับของผู้บริการ ผลการศึกษาพบว่า 
เนื่องจากทางนายกเทศมนตรีของเทศบาลตำบลปลายพระยาเป็นผู้ที่อาศัยและมีความคุ้นเคยกับพื้นที่เป็น
อย่างดี จึงทำให้มีความเข้าใจถึงปัญหา และความต้องการของประชาชน ซึ่งปัญหาของพื้นที่คือการโอกาส
ในการเข้าถึงทรัพยากรในการเรียนรู้การป้องกันตนเองหากอยู่ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการสูญเสีย
ชีวิตและการเพิ่มพูนทักษะการว่ายน้ำซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อเด็กนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่สังกัดของ
ทางเทศบาลตำบลปลายพระยา จึงได้มีการผลักดันให้เกิดบริการสาธารณะดังกล่าวเกิดขึ้นรวมถึงการจัดทำ
หลักสูตรที่มีความเฉพาะรายบุคคลของกลุ่มเด็กนักเรียนที่มีลักษณะความพิการเฉพาะ ซึ่งแต่เดิมปัญหา
ดังกล่าวนั้นไม่ได้ถูกคำนึงถึงแม้ว่าจะเป็นความต้องการหลักของประชาชนในพื้นที่ก็ตาม 
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3) การปรึกษาหารือกับผู้รับบริการ (Client Consultation)  
 การปรึกษาหารือกับผู้รับบริการมีความจำเป็นอย่างมากในการดำเนินโครงการให้สำเร็จ โดย
กระบวนการดังกล่าวเป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างยิ่งในการจัดทำโครงการ ยิ่งผู้รับบริการได้มีส่วนร่วมต่อ
โครงการมากขึ้นจะส่งผลให้ผู้รับบริการนั้นมีความเชื่อมั่นในบริษัทหรือองค์กรนั้น ๆ และจะสามารถทำให้
ผู ้บริหารของโครงการนั้น ๆ รับทราบถึงความต้องการและความกังวลของผู้รับบริการต่อโครงการและ
สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการได้ จากสัมภาษณ์ของผู้บริหาร บุคลากรของเทศบาลตำบล
ปลายพระยาและประชาชน จะเห็นได้ว่าทางเทศบาลตำบลปลายพระยานั้นได้ให้ความสำคัญกับความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่อย่างมากในการจัดบริการสาธารณะโครงการสวนน้ำรวมถึงเป็นการลดภาระ
ค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในกรณีที่ประชาชนนั้นต้องการที่จะเพิ่มพูนทักษะการว่ายน้ำและแนวทางในการ
ป้องกันตนเองในกรณีที่เผชิญกับเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตรวมถึงเพ่ิมโอกาสในนำทักษะที่
ได้จากการเรียนการสอนไปพัฒนาต่อยอดต่อไป 

4) บุคลากร (Personnel) 
 การคัดเลือกบุคลากรที่เข้ามาเป็นผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการมีส่วนความสำคัญอย่างมาก จึง
จำเป็นที่จะต้องมีการคัดเลือกบุคลากรที่ความสามารถ มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับโครงการซึ่ง
จะส่งผลให้โครงการประสบผลความสำเร็จ จากการสัมภาษณ์ของทางผู้บริหาร บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญในการคัดเลือกบุคลากรที่เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการสวนน้ำ ซึ่ง
เป็นตัวแปรที่มีความสำคัญในการเป็นผู้ฝึกสอนให้กับเด็กนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ โดย
การคัดเลือกผู้ฝึกสอนนั้นก็เป็นบุคลากรที่มีการคัดเลือกรวมกันระหว่างผู้บริหาร บุคลากรของเทศบาลตำบล
ปลายพระยา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการและจากทางภาคประชาชนโดยที่คำนึงผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการฝึกสอนทักษะการว่ายน้ำและแนวทางการป้องกันตนเองหากอยู่ในเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการ
สูญเสียชีวิต 

5) การยอมรับของผู้บริการ (Client Acceptance) 
 โครงการที่ประสบความสำเร็จนั้นจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อผู้รับบริการนั้นให้การยอมรับต่อเป้าหมายของ
โครงการ การสร้างความยอมรับนั ้นผู ้บริหารโครงการและบุคลากรในโครงการต้องให้ความใส่ใจใน
รายละเอียดของโครงการและปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและความสามารถ จากการสัมภาษณ์ของตัวแทน
ของสมาชิกสภาท้องถิ่นและตัวแทนประชาชนในพื้นที่พบว่า โครงการสวนน้ำ รักเรียน รักสุขภาพที่ทาง
เทศบาลตำบลปลายพระยาและบุคลากรที่เก่ียวข้องกับโครงการเป็นผู้จัดทำขึ้นนั้นเป็นโครงการที่ได้รับความ
สนใจจากประชาชนในพื้นที่เนื ่องจากเป็นโครงการที่ประชาชนมีส่วนในการร่วมผลักดันให้เกิดบริการ
สาธารณะนี้เกิดผ่านทางการประชุมประชาคมรวมถึงการที่ทางบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการนั้นมี
ความมุ่งม่ันในการจัดทำหลักสูตรที่ให้กับบุคคลที่มีความพิการเฉพาะตามรายบุคคลซึ่งมีลักษณะความพิการ
ที่แตกต่างกัน  

6) การติดตามและรับรู้ข้อมูลป้อนกลับ (Monitoring and Feedback) 
การติดตามและรับรู้ข้อมูลนั้นเปรียบเสมือนระบบมีการตรวจสอบการดำเนินงาน การติดตามและ

เป็นการที่รับฟังความคิดเห็นหรือข้อมูลที่เก็บได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลลัพธ์ในการดำเนินงานของโรงการในแต่
ละขั้นตอน ซึ่งข้อมูลที่ได้นั้นจะมีประโยชน์ในการปรับปรุงหรือแก้ไขการดำเนินงานของโครงการให้มีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากการสัมภาษณ์กับผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการสวนน้ำ
พบว่า ทางเทศบาลตำบลปลายพระยาได้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการสวนน้ำ
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ผ่านทางการจัดประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการรวมถึงการรายงานสถานการณ์ต่าง 
ๆ ที่เกิดขึ้นและการจัดทำแบบประเมินความพอใจของผู้ใช้บริการรวมถึงปรับปรุงการดำเนินงานโครงการ
ของตนจากข้อเสนอแนะที่ได้จากการเก็บข้อมูล 

7) การติดต่อสื่อสาร (Communication) 
 การติดต่อสื่อสารที่มีคุณภาพนั้นถือว่าเป็นส่วนสำคัญหลักต่อโครงการในการสร้างสภาพแวดล้อม
สำหรับโครงการที่ประสบความสำเร็จ การสื่อสารนั้นไม่เพียงแค่มีความสำคัญภายในทีมของผู้บริหาร
โครงการแต่ระหว่างหน่วยงานที่มีส่วนร่วมกับโครงการและผู้รับบริการด้วย จากสัมภาษณ์ทางผู้บริหารของ
เทศบาลตำบลปลายพระยาพบว่า ทางเทศบาลตำบลปลายพระยากับครูผู้สอนและหน่วยงานที่มีความ
เกี่ยวข้องกับทางโครงการสวนน้ำมีการจัดประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารจัดการ
โครงการสวนน้ำอย่างสม่ำเสมอโดยในแต่ละหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายนั้นจำเป็นที่จะต้องร ายงาน
สถานการณ์เกี ่ยวกับความคืบหน้าในการคิดค้นหลักสูตรการเรียนการสอนรวมถึงการให้บริการแก่
ผู้รับบริการ 

8) การแก้ไขอุปสรรค (Trouble Shooting) 
 ถึงแม้ว่าโครงการนั้นจะถูกวางแผนมาอย่างรัดกุมแต่ในหลาย ๆ กรณีนั้นย่อมมีอุปสรรคที่อยู่เหนือ
ความคาดหมายและอุบัติเหตุต่าง ๆ เกิดข้ึนอยู่เสมอในทุก ๆ ขั้นตอนของการทำงานและแทบจะเป็นไปไม่ได้
เลยที่จะคาดเดาปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วผู้บริหารโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้อง
สร้างแผนการที่จะรับมือกับปัญหาที่ไม่สามารถคาดเดาได้ จากผลการศึกษาพบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นกับทาง
โครงการสวนน้ำ รักเรียน รักสุขภาพนั้นคือการที่โครงการบริการสาธารณะนี้ไม่สามารถรับรองกับผู้ที่ให้
ความสนใจที่จะใช้บริการสวนน้ำของทางเทศบาลตำบลปลายพระยาได้ทั้งหมด เนื่องจากข้อจำกัด ของ
สถานที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ต้องการใช้บริการที่มีทั ้งประชากรภายในพื้นที ่และ
ประชากรที่อยู่พื้นที่ข้างเคียงกับตำบลปลายพระยา ซึ่งจะมีผู้ใช้บริการอย่างมากในช่วงที่เด็กนักเรียนอยู่
ในช่วงปิดภาคการเรียนรวมถึงผู้สัญจรผ่านทางสวนน้ำของเทศบาล ทำให้ทางผู้บริหารของเทศบาลตำบล
ปลายพระยาต้องขอความร่วมมือกับทางภาคเอกชนเพื่อให้รับรองต่อกลุ่ มเป้าหมายของโครงการสวนน้ำ
ในช่วงที่มีการเรียนการสอนทักษะการว่ายน้ำ 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
 1) เนื่องจากจำนวนผู้เข้ารับบริการของโครงการสวนน้ำ รักเรียน รักสุขภาพ (เด็กท้องถิ่น ว่ายน้ำ
เป็น เล่นน้ำปลอดภัย) ของเทศบาลตำบลปลายพระยามีจำนวนมากทั้งจากภายในพื้นที่และภายนอกพื้นที่
ทำให้สถานที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เข้าใช้บริการ ทางเทศบาลตำบลปลายพระยาควรขอความ
ร่วมมือกับทางภาคเอกชนที่เป็นผู้ให้บริการสระว่ายน้ำในพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องการขอลดค่ าใช้จ่ายในเข้าใช้
บริการ หากผู้เข้าใช้บริการนั้นเป็นประชาชนในพื้นท่ี 
 2) ทางเทศบาลตำบลปลายพระยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการพัฒนาในด้านของการนำเอา
เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการจัดตารางการเรียนการสอนและแสดงผลว่ากลุ่มนักเรียนของแต่ละ
สถานศึกษาใดเป็นผู้ใช้บริการ ณ วันนั้น การเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลนั้นเป็นการเก็บข้อมูลที่ผู้ที่ต้องการ
ใช้ข้อมูลสามารถเรียกดูหรือค้นหาได้ตลอดเวลาและนอกเหนือจากความสะดวกสบายในการเรียกดูข้อมูล
แล้ว เก็บข้อมูลแบบดิจิทัลนั้นยังสามารถลดการใช้ทรัพยากรในการจัดเก็บเอกสารของทางเทศบาลตำบล
ปลายพระยาซึ่ง ณ ปัจจุบัน การจัดเก็บข้อมูลผู้เข้ารับบริการนั้นยังคงใช้รูปแบบเอกสารเป็นกระดาษอยู่ 
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