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Qualitative Need Assessment for Local Participation in Peacebuilding in 

Karenni State/Myanmar 

Khun Naung Min Banya* 

Abstract 
 

Peacebuilding involves building positive personal, group, political, ethnic, religious, 
class, national, and racial ties. It aims to resolve injustice in nonviolent ways and transform 
the structural conditions that generate deadly conflict. Clashes between Myanmar military 
and ethnic armed groups affect ethnicities. Karenni State is one of the ethnicities and states 
negatively affected by a severe conflict between Ethnic Armed Groups and the Myanmar 
military. After the military coup on February 1, 2021, which met with public outrage and 
protest, the junta responded with a brutal nationwide crackdown. In addition, the junta met 
with armed resistance groups around the country. If the current revolution succeeds, 
stakeholders in Karenni State must comprehend peacebuilding through local engagement. 
This study examines diverse stakeholders' views on locals participating in peacebuilding. The 
study aims to know the appropriate peacebuilding procedure most accepted by relevant 
stakeholders and how peace can be established in Karenni State, Myanmar. The research 
method will be a qualitative approach, and data will be collected by interview transcripts, 
field notes, records, historical papers, and memoranda may be included. Use in-depth 
interviews, focus groups, and participant observation to collect data. The data collected will 
be descriptive. The collected data will be interpreted, summarized, and analyzed using 
content analysis. The result of analysis will recommend the relevant stakeholders consider 
when the peacebuilding in Karenni State begins. 
 
Keywords: Peacebuilding, Local participation, Karenni State, Ethnicity, Ethnic Armed Group,  

     Military, peace process, conflict. 
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1. Introduction 
 

Myanmar has been in a complex situation in the peace processes and more than 70 
years of civil conflicts led Myanmar to become underdeveloped in every sector. Mostly, 
ethnicities have been affected by conflicts between ethnic armed groups and the Myanmar 
military. In addition, the military-controlled large parts of the country for many decades 
resulted in the loss of control of their once extensive “liberated zones,” precipitating further 
humanitarian and political crises in the borderlands. 

The Myanmar peace negotiation between ethnic armed groups and the military 
started when the new government came to power in early 2011. Many ethnic armed groups 
across Myanmar are in the position of opposing the military. Some of the armed groups signed 
a ceasefire agreement with the army. The negotiation process was ongoing with the National 
League Democracy (NLD) government from 2015. National League for Democracy (NLD) 
leader, Aung San Su Kyi, awarded the Nobel Peace Prize in 1991, won the elections in 2015 
for the whole country, significantly changing the political control of the Military government 
of over 70 years. 

After Karenni National Progressive signed a state-level ceasefire agreement as well as 
continued negotiation for singing National Ceasefire Accord (NCA), Karenni State seemed a bit 
quiet from fighting. Public groups in Karenni State also began to mobilize the effort to 
participate in the peace process. Different people and stakeholders in Karenni State organized 
seminars, workshops, and meetings relating to peacebuilding, peacekeeping, nation ceasefire 
accord, and ceasefire monitoring. In collaboration with different stakeholders in Karenni State, 
the first-ever Karenni Seminar was organized from December 15-19, 2015, in Loikaw, Karenni 
State. The event was attended by armed groups, ethnic youths, women, and CBOs in the 
Karenni State. The seminar agreed to uphold the original name of Karenni State from Kayah 
State (Zaw, 2015) and other crucial points for Karenni. Still, the second Karenni Seminar was 
barred by the local government of Myanmar (NLD government). The ethnic youths in Karenni 
State also held Karenni State Ethnic Youths in Wan Ngord Village, Loikaw, on March 18, 2020. 
Karenni State Youth's umbrella organization was formed to get collective voices and 
collaboration for peacebuilding, critical issues such as abuse of local authorities on local 
livelihoods, supporting the KySDP in the 2020 election, and other issues relating to Karenni 
State. According to Dominic Sain, a Karenni State Ethnic Youth Leading Committee member, 
empower youth participation in politics and youth voice in the peace process if the ethnic 
parties win the seat in the upcoming election. Still, although the KySDP won seats in both 
local and national parliament, the military coup on February 1st, 2021, ended the dream of 
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youth participation in the peace process peacefully. From May 21-27, 2017, Peace Seminar 
(Karenni State) was organized by collaborating women’s organizations in Karenni State. It is 
focused mainly on peacebuilding and the public participating in the peace process. Different 
stakeholders in Karenni State attended the seven days seminar.  The Karenni State Women’s 
Conference for Peace, held in Loikaw from 13 to 15 May 2019 and hosted by the Karenni 
National Women’s Organization (KNWO), saw over 500 young men and women attend to take 
part in a broader dialogue on women’s peace and security (TEACIRCLEOXFORD, 2019).  
According to the Karenni Women Organization (KnWO), representatives from various districts, 
including Loikaw, Bawleke, and Shan-Kayah border areas, members of parliament, 
representatives from ethnic political parties, ethnic groups, armed groups organizations, and 
civil society organizations were attended.  

Ethnic Armed Groups held meeting in order to discuss a peace process, information 
sharing, and trust-building as well as coming together under the name of Karenni State. 
However, most of their meetings were confidential or secret due to the nature of the 
organization. For instance, Karenni Nationalities People’s Liberation Front (KNPLF), Kayan New 
Land Party (KNLP), Karenni National Progressive and Development Party (KNPDP), Kayan 
National Guard (KNG), and Karenni National Solidarity Organization (KNSO) are designated as 
pyitusitt (militia) or transformed into Border Guard Force (BGF) under the command of the 
Myanmar Military Commander. Therefore, most of the coordinating activities with Karenni 
National Progressive Party/Karenni Army (KNPP/KA) or illegitimate; according to the military, 
they have to keep the meeting behind the door.  

From 2015 to 2020, different stakeholders (youth, women, Civil Society Organizations 
(CSOs), Community Based Organizations (CBOs), and Ethnic Armed Organizations (EAOs)) in 
Karenni State held a variety of seminars, conferences, and meetings relating to public 
participation in the peace process and public awareness of the peace process. However, due 
to bar from the local or state government, some activities cannot continue whether held in 
Karenni State or Rangoon. For example, the regional Karenni authority stopped a group of 
community stakeholders from holding a peacebuilding forum. According to local sources, 
over 300 people from political parties, civil society groups, academics, Non-Governmental 
Organizations (NGOs), and ethnic armed groups were supposed to attend the United States 
Agency for International Development (USAID)-funded forum to talk about ways to build 
peace in the region. The Karenni Peace Conference will be held on February 18 and 19, 2016. 
(DVB, 2016). Karenni State is one of the states with the least population (300,000) according 
to the 2020 census. Six armed groups represented an ethnic minority in Karenni. After the 
military took over on February 1, 2021, almost the whole country disagreed, and mass 

https://karenniwomen.wordpress.com/


 
 

4 การน าเสนอผลงานหลกัสตูร PA 9000 Independent Study for Master of Public Administration 

protests against the military happened. The military used guns, and fire water pumps to break 
down the big group of protesters. They intentionally killed the young protesters. After several 
months of protests, the military is still holding power. A group of young people founded the 
people’s defense force (PDF), which young, strong men and women joined. Those PDFs are 
primarily based in ethnic areas such as Karen, Karenni, Chin, Magway, Saking, Htawel, etc. 
Those young people got the training from the ethnic armed groups.  

The conflict between military and ethnic armed groups in Karenni negatively affects 
the development of the state, the safety and security of civilians, and the quality of life in 
the Karenni State. Therefore, when the current revolution is successful, it is crucial to 
understand peacebuilding and local participation in it by the stakeholders in Karenni State. 
Therefore, this study is conducted to state different stakeholders' understanding of local 
participation in peacebuilding in Karenni State. 

 
2. Literature Review  

Background history of arm conflict in Myanmar and Karenni State 
The Military government started ruling Myanmar in 1962 under the leadership of 

General Nay Win.   This change in the political situation prompted the ethnic minority groups 
in Myanmar to fight for their right to freedom and democracy. As a result, civil wars between 
the Myanmar Army (Tatmadaw) and Ethnic Armed groups (Kachin, Karenni, Karen, Shan, and 
Arakan) in each country's state lasted. However, in 2010, Thein Sein retired military and was the 
first democratically elected President of Myanmar after the Military Government rule, started 
negotiating the national ceasefire agreement between the military and ethnic armed groups.  

On June 21, 1897, on behalf of the Burmese King, Kin-Woon Mengyee, and TD Forsyth 
as the representative of Britain, recognized Western Karenni (Reh, 2014: 15)(including the four 
districts, Mobye, Kyaepoe gyi, Nanmaekhon, and Bawlakae) as an independent state. Since then, 
Karenni state has celebrated its national day every June 21. After World War II, the political 
situation in Burma affected the independent state of Karenni. One group of SawBwar (governors) 
would like to join Burma, and the other group would like to preserve the independence of the 
Karenni State. The complexity of politics among the Karenni leaders led a group of people to 
abandon the independence of the Karenni state and join the Union of Burma. 

The newly drafted 1947 constitution of the Union of Burma was rapidly demonstrated 
to be a failure. While federal, in theory, it was not in practice. In mid-1947, a nationalist faction 
led by U Bee Tu Re declared Karenni State's independence. Then, in August 1948, as political 
and ethnic unrest engulfed the country, U Bee Tu Re was assassinated by the Union Military 
Police in a preemptive strike. This horrifying deed sparked widespread outrage throughout 
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the state, prompting the start of armed warfare between the Karenni peoples, which has 
persisted through all subsequent eras of governance. Hundreds more Karenni peasants joined 
the Kyebogyi Sawbwa Saw Shwe (also known as "Sao Shwe") in the months that followed 
(Kramer et al., 2018: 15). On February 9, 1950, the Karenni Inquiry Commission was formed to 
hold a people's referendum for consensus in order to revoke the act 180(1) in the drafted 
constitution, which said Karenni was to be a special region in the newly formed Karen State 
and that Karenni people were to be called themselves to differ from Karen. Finally, the 
Karenni State changed to Kayah State on January 15, 1952, which had consequences on 
national unity and the political situation (Wah & Du, 2020: 68). The Karenni National 
Progressive Party (KNPP) was founded on May 2, 1957, to support the movement of political 
wings (Wah & Du, 2020: 73). The militarized coup on March 2, 1962, after accusing the Shan 
leaders of hosting a dialogue on Federal, which meant succession from the Union of Burma. 
After the student uprising in 1962, Bo Pyan and Ngein Kayan Htan (U Shwe Aye) founded the 
Kayan New Land Party, which eventually emerged as KNLP. It was the first ethno-nationalist 
movement to seek territorial representation distinct from Karen, Karenni, or Shan in political 
affairs (Kramer et al., 2018: 19). KNLP shared its headquarters near the headquarter of the 
KNPP, which is located at Nang Oung and both armed groups had a warm relationship. 
Although both parties negotiated to come together as one party, the different perspectives 
on Karenni's name deterred them. Another reason was that KNPP did not allow a new armed 
group to emerge in the Karenni State. The internal and political points of view finally led to 
both parties drifting apart and breeding hostility. The grounds for the KNPP split are still being 
debated today. The CPB looked to be playing a "behind-the-scenes" role in the division. 

From 1968 to 88, the Kachin, Karen, Kokang, Pa-O, Shan, Wa, and other ethnic 
movements in Myanmar were divided. It was excruciating in Shan and Kayah's states. Veteran 
Karenni National Progressive Party (KNPP) leaders seemed caught off guard.  The Kayan New 
Land Party (KNLP) had at first closed with KNPP. But in 1977, the KNLP resigned from the NDF 
and joined the Shan Nationalities People's Liberation Organization (SNPLO), a left-wing branch 
of the Pa-O nationalist movement, in an alliance with the Communist Party of Burma (CPB) 
across the border in Shan State. Then, as violence broke out within the KNPP, a younger 
group of activists deserted the party to establish what would eventually become a competing 
party in 1978: the Karenni Nationalities People's Liberation Front (KNPLF) (Kramer et al., 2018: 
121). On June 26, 1978, the KNPLF split from KNPP after an along-march to the north to learn 
from the Communist Party of Burma (Wah & Du, 2020: 78-79). The KNPP reformed its 
administration body into the Military and Political Council after an intense meeting from July 
30 to August 2, 1978 (Reh, 2014: 75). 
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Backed by the CPB, these three new allies (KNLP, the Shan Nationalities People’s 
Liberation Organization (SNPLO), and KNPLF) were able to take control of a large amount of 
land along the borders of Shan, Kayah, and Karen States. By the early 1980s, KNPLF units 
were able to get into Mese Township on the west bank of the Thanlwin River. This made it 
possible for them to communicate across the border with the CPT and Thailand in Mese 
Township (Kramer et al., 2018: 21). Since the breakaway, fighting between KNPP and KNPLF 
has continued, although dialogue between the two groups continues. For reconciliation and 
to welcome KNPLF back to KNPP, General Aung Than Lay met with KNPLF in December 1983 
but failed (Wah & Du, 2020: 79). Nevertheless, the skirmish between KNPP and KNPLF 
continued. The most casualties occurred in the early morning of May 2, 1993, when Karenni 
Nationalities Peoples’ Liberation Front's (KNPLF) troops ambushed a Karenni army platoon 
led by Captain Steven while both parties were trying to come to a reconciliation table (Khu 
Bosco, 2006: 18). Twelve KA soldiers, including Steven, were killed. One soldier escaped. KNPP 
accused KNPLF of taking advantage of the reconciliation process to attack its soldiers. The 
consequence of the killing was that heavy fighting continued, which led to a KNPLF ceasefire 
with Burmese troops on May 9, 1994.  

The Pa-O National Organization (PNO), a longtime KNPP and NDF ally, reached a truce 
with the government in 1991. The Kayan National Guard (KNG), a small group that broke away 
from the KNLP in 1992, then said that the KNLP was pro-CPB. After the CPB fell apart, the 
KNPLF, KNLP, and SNPLO were struggling to stay alive. Two years later, the SLORC agreed to 
stop fighting with them. (Kramer et al., 2018: 23). However, due to the KA soldiers' deaths, 
the KA pursued and attacked the KNPLF, forcing them to seek refuge in a KNU-controlled 
area. However, on November 24, 1993, the Karen National Union announced it was cutting 
its military alliance ties with the KNPLF (Khu Bosco, 2006: 19). The event also contributed to 
the KNPLF ceasefire with SLORC. 

Public and religious groups put pressure on KNPP to meet with SLORC for a ceasefire 
in order to relieve the burden of the troubles caused by the military troops. After many 
attempts and roller-coaster negotiations with SLORC, KNPP finally reached a ceasefire 
agreement and held a ceremony to mark the agreement, which lasted only four months 
when the ceasefire broke out on June 29, 1995 (Reh, 2014: 91). 
  After the 1995 ceasefire broke down, the KNPP lost three local defections. The first 
was in November 1995 in the eastern part of Demoso Township by what became known as 
the Karenni National Democratic Party, also called the KNDP "Naga" or "Dragon" party. After 
that, it was said that the KNDP was behind an attack on a Karenni refugee camp in 1997 that 
killed three people. The second split happened in 1999, when the Karenni National Peace 
and Development Party (originally called "KNPP Hoya") broke away in the Hoya region of 
Hpruso Township, where it is also known as "Kayaw Ni" ("Red Kayaw"). And in 2002, the Karenni 
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National Solidarity Organization, also called the KNSO "White Star" group, was formed in the 
Mawchi region  next to Karen State (Kramer et al., 2018: 33-34). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1. Formation of ethnic armed groups in Karenni State (Wah & Du, 2020: 85) 
 

These armed groups' differences would later gravely harm Karenni unity. In 2005, 
KNLPF troops backed by the Tatmadaw sought to take KNPP headquarters (Wah & Du, 2020: 
86), a significant mountain base in eastern Shadaw Township, near the Thai border. Under 
the command of SPDC early in 2005, KNPLF conscripted more than 400 civilians for a military 
offensive against the KNPP's bases along the border, which lasted three months (IDMC, 2006: 
58). It was the most significant war among armed groups in Karenni State ever. The battle 
lasted months, with substantial losses and community leaders pleading for an end (Kramer 
et al., 2018:  27).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 Karenni Conflict Map (Kramer et al., 2018: 27) 
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Table 1 Overview of Karenni Armed Organisations 
Organisation Background Location Status 

Karenni National Progressive 
Party(KNPP) 
 
Leader: Abel Tweed 
 
Estimated strength: 700-800 
soldiers  
 

Formed in 1957  
 
Main ethnic armed 
organisation in Kayah State  
 
Member of pro-federal 
NDF alliance 
 
Founding member of 
UNFC 
 

Strong presence in  
Shadaw. Horuso and 
Hpasawng Townships 
 
Some presence in other 
townships 
 
Controls strategic Ta 
Khu mountain range  
running parallel to the 
Pawn River 
 
Strategic post at Nya Mu 
Kone mountain top near  
Thai border in southeast of 
Shadaw Township (north 
of BP10) 
 

Status Ceasefire with SLORC 
government during March 1995 
 
Ceasefire breakdown in May 1995 
 
Bilateral ceasefire with Thein Sein 
government in March 2012 
 
Member of UNFC  
 
Non-signatory to NCA  
 
Attended first 21st Panglong 
Conference in August 2016 but 
refused to attend the second in 
May 2017 
 
Continuing to consider NCA and 
Panglong-21 processes 

Karenni Nationalities Peoples' 
Liberation Front (KNPLF) 
 
Leader: U Tun Kyaw Estimated 
strength: 600 soldiers 
 
Locally also known as Kye Ní 
("Red Star") or by its Burmese 
acronym KaLaLaTha 

Formed in 1978 
 
 
Breakaway group from 
KNPP  
 
Formerly member of pro-
China CPB alliance 
 
Allied with KNLP and 
SNPLO 

Loi Nam Pha in northwest 
Demoso Township 
 
BGF 1004 at Hose near  
BP14 in Mese Township 
 
BGF 1005 in Ywarthit sub 
township in Bawlakhe 
Township (south of BP 10) 
Areas in southeast  Hpruso 
Township 

Ceasefire with SLORC military 
government in 1994 
 
Granted Kayah State Special 
Region-2 
 
Attended National  Convention in 
SPDC era  
 
Forced to transform into BGF 1004 
and BGF 1005 
in November 2009 
 
Some troops remain independent 
 
Not allowed to join NCA or 
Panglong-21 processes 

Karenni National Democratic 
Party (KNDP) 
 
Leader: U Li Reh  
Estimated strength: 100 
soldiers 
 
Locally known as Naga 
("Dragon) Group 

Formed in November 1995  
 
Breakaway group from 
KNPP 

Daw Ta Ma Gyi village in 
eastern Demoso Township 

Ceasefire in 1995  
 
Attended National Convention in 
SPDC era  
Transformed into pyithusit (militia) 
in November 2009 
 
Not allowed to join NCA or 
Panglong-21 processes 

Karenni National Peace and 
Development Party (KNPDP)  
 
Leader: U De Mo  
 
Estimated strength: 50 soldiers  
 

Formed in 1999  
Breakaway group from 
KNPP 
 
Initially known as "KNPP 
Hoya” 
 

Hoya region in westem  
Hpruso Township (adjacent 
to Thandaung Township in 
Karen State) 

Ceasefire in 1999 
 
Attended National Convention in 
SPDC era 
 
Forced to transform into pyithusit 
(militia) in November 2009 
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Organisation Background Location Status 
Locally known as Kayaw NI 
("Red Kayaw") 

Most members are ethnic 
Kayaw 

 
Not allowed to join NCA or 
Panglong-21 processes 

Karenni National Solidarity 
Organisation (KNSO) 
 
Leader: U Richard 
 
Estimated strength: 50 soldiers 
 
Locally known as Kye Phyu 
("White Star") 

Formed in 2002  
 
Breakaway group from 
KNPP 
 
Most members are ethnic 
Karen (Paku) 
 
Informal links with KNU 

Khe Ma Phyu village tract 
in in Hpasawng Township 
and Mawchi region 

Ceasefire in 2002 
 
Attended National Convention in 
SPDC era 
 
Forced to transform into pyithusit 
(militia) in November 2009 
 
Not allowed to join NCA or 
Panglong-21 processes 

Kayan New Land Party (KNLP) 
 
 
Leader: U Than Soe Naing  
 
Estimated strength: 200 - 300 
soldiers  
 
Locally known by its Burmese 
name Kayan Pyi Thit Party 

Formed in 1964 
 
Initial member of NDF 
 
Formerly member of pro-
China CPB alliance 
 
Allied with KNPLF and 
SNPLO 
 
Main Kayanbased ethnic 
armed organisation 
 
Most members are ethnic 
Kayan 

Pekon Township in Shan 
State and northern Kayah 
State 
 
 

Ceasefire with SLORC military 
government in 1994  
 
Granted Kayah State Special 
Region-3  
 
Attended National Convention in 
SPDC era  
 
Government claims KNLP 
transformed into pyithusit (militia) 
in November 2009  
 
KNLP says it has refused to accept 
militia or BGF status  
Observer at the UNFC and have 
attended some UNFC meetings  
 
Attended November 2015 UWSA 
summit  
 
Not allowed to join NCA or 
Panglong-21 processes 

Kayan National Guard (KNG)  
 
Leader: U Htay Ko  
 
Estimated strength: 20-50 
soldiers 

Formed in 1992  
 
Break-away group from 
KNLP 

Moebye Village Tract in 
Pekon Township, Shan 
State 

Ceasefire with SLORC military 
government in 1992 
 
Granted Kayah State Special 
Region-1  
 
Attended National Convention in 
SPDC era 
 
Forced to transform into pyithusit 
(militia) in November 2009 
 
Not allowed to join NCA or 
Panglong-21 processes 

Source: Kramer et al. (2018: 134-135)  
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There are many perspectives on the Karenni conflict and the splitting of ethnic armed 
groups in Karenni. Karenni's pro-Burma led to Karenni degrading Karenni's independence 
status to only being apart from Burma. Changing Karenni State to Kayah State also has a vast 
and profound impact on the ethnicity of the representation of Karenni. In addition, the 
ideology of communists brought by the CPB also contributed to the splitting of ethnic armed 
groups. Finally, the divided and ruled strategy by the military regime was successful in 
meddling in the affairs of ethnics in the Karenni State. 
Definition of Peacebuilding 

Peacebuilding and peacekeeping sound like peaceful and stress-free processes due 
to their wording. On the other hand, many obstacles and barriers exist.  Peacebuilding is 
difficult and time-consuming, requiring the development of reconciliation mechanisms to 
improve cross-communal ties and promote positive societal change based on love, respect, 
and trust rather than fear, accusations, and violence (Barnett et al., 2014:  610). It goes beyond 
attempting to improve the prospects for peace and reduce the likelihood of violence and 
war returning. Instead, it entails a concerted effort to address the core causes of conflict, 
increase individual, societal, and state security, and cultivate characteristics that support long-
term peace. No stone is left unturned in this multifaceted and highly intrusive project, 
including the reformation of politics, economy, culture, and society. Peacebuilders can amass 
all necessary equipment and create intricate log frames to prioritize and sequence their 
actions, but the entire enterprise hinges on domestic actors' objectives and strategies and 
their willingness to participate in the peacebuilding process (Barnett et al., 2014: 610). 
Peacebuilding is a process that happens as people move from fighting to living together. 
When a peace treaty or declaration is signed, it starts a process of change. Peace treaties 
bring up hopes and wishes for a better future, better welfare, and well-being for everyone. 
(Moshe, 2001: 16). 

While the conflict is ongoing, peacebuilding may begin, the transitional era of negative 
peace or the absence of violence may persist for many years until positive peace or a state 
of sustainable stability is achieved. “Because successful peacebuilding engages with a broad 
set of challenges, ranging from ending the physical fighting and disarming the warring factions 
to establishing economic stability and building a sense of community, there exists a vast 
literature on the topic.” (McCarthy, 2011: 12). 

There is a positive side that peacebuilding could bring and transform a nation as it 
comes with packages. As a post-conflict and war-torn country, peacebuilding might have been 
as negotiation and peace talk, but there are other sectors to bring. “By rebuilding political and 
economic institutions and reconstituting them to promote equality and democracy, 
peacebuilding thus remedies many of the root causes of conflict and contributes to a long-
term peace.” (McCarthy, 2011: 17). Peacebuilding addresses many of the core causes of conflict 
and contributes to long-term peace by rebuilding and reconstituting political and economic 
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institutions to promote equality and democracy. But there is no guarantee that peacebuilding 
will bring and democratize a country. In addition, when we talk about peacekeeping and 
peacebuilding, we usually refer to the western style or liberal peace. Contemporary mainstream 
peacebuilding is considered liberal, and its theoretical foundation is liberal peace. The liberal 
peace theory claims that democracy guarantees that domestic politics within states will be 
peaceful and stable. However, there is no guarantee of liberal peacebuilding or western 
peacebuilding transforming or democratizing a nation (Tanabe, 2017: 499). 
Local Participation 

Peacebuilding is a process that occurs before, during, and after a conflict. This new way 
of thinking about peace begins with societal risk, resilience, and preventative rather than 
reactive tactics. Therefore, prioritizing the local and ensuring that the international community's 
effort complements and supports local actors' activities are crucial (Connolly, 2018) 

Peacebuilding provides an opportunity to establish new social, political, and judicial 
institutions that can spur development.' It says that governments in transition might employ 
peacebuilding strategies to set their national systems on the path of sustainable development 
by putting a stronger emphasis on social justice and land reform (Ryan, 2013: 29-30). 

Peacebuilding efforts are frequently centered on meeting the needs and concerns of a 
specific group of individuals whose participation is critical for peace but who could otherwise 
be excluded. These could be persons who have the potential to sabotage peace or who can 
help make it more durable (Vernon, 2019: 24). 

A major issue in peacebuilding is the lack of definition of ‘local.' Local agents have 
recently been given a prominent role in traditional justice, hybrid peace, and local ownership. 
In either case, local populations and institutions are portrayed as either bad, passive, and 
unable to resolve local conflicts or a harmonious culture capable of saving international 
peace support operations. The local is also misunderstood due to prevalent dichotomies 
that separate local and international actors. However, such framings ignore on-the-ground 
dynamics and the diversity of goals and global connections that characterize actors' groups. 
Thus, ‘ethnographic research and anthropological framing' on post-conflict dynamics of local 
and international forces will help foster much-needed dialogue between the various levels 
of actors and achieve sustainable peace (Seidel, 2017: 485). 

Local participation in peacebuilding has many advantages since they know what the 
community is facing, the needs of the community, the resources they have, and their initiative 
in the peace process. However, because most peacebuilding relies on donors and outsiders, 
they must rely heavily on donors and their guidance and the donor community's initiative.  

Local initiatives use low-cost, effective methods. Local entities are, by definition, 
cheaper than multinational ones. Local initiatives tend to be more practical than international 
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initiative to change, which generally frame action in higher-level ideals like ‘stability' and 
‘inclusion.' It is reasonable to infer that this focus on practical action is one of the reasons 
people support and engage in local efforts. A high degree of engagement and support is 
achieved because local projects are perceived as meaningful. Latent popular energy supports 
behavioral and structural transformation. The complexity and interdependence of peace and 
conflict elements are reflected in local initiatives. Peacebuilding theory suggests that peace 
can be achieved and maintained by addressing various issues, and local peace initiatives back 
this up. Finally, local efforts can easily strengthen relationships and trust between 
communities. (Vernon, 2019: 11-13) 
Reconciliation and Peacebuilding  

At its most fundamental level, reconciliation is defined as the process of (re)building 
relationships that have been shattered by conflict. Conflict also leaves a legacy of dread, 
animosity, and trauma in addition to taking lives, destroying communities, and eroding 
development gains. Countries are prone to violence if effective, inclusive peace and 
reconciliation processes are not implemented (USAID, 2021). 

Reconciliation and peacebuilding are inextricably related. After a conflict, the former 
refers to the comprehensive process of restoring order and stability. Reconciliation addresses 
the conflict's profound wounds. As a result, it is a key component of peacebuilding efforts. 
However, this is where the agreement ends. The very notion of reconciliation is a contentious 
topic that is continually disputed (Ginty, 2013: 81). 

The process of reconciling must begin with an active effort to create an encounter in 
which individuals can concentrate on their connection with one another and openly discuss 
their thoughts, emotions, and experiences with one another, with the intention of generating 
new perspectives and a fresh perspective on what they have in common (Peace Building 
Initiative, 2009). 

Policymakers, practitioners, and scholars agree that reconciliation is vital in post-
conflict nations. Because reconciliation is a protracted process, it is not always the end of a 
conflict. But, if the parties to the conflict are going to engage again in the future, all studies 
agree that a reconciliation process is required." This means that the conflict is likely to reoccur 
even after a single incident (or argument) is resolved. 

On the other hand, true reconciliation demands that political, social, legal, and 
economic inequalities be rectified. Yes, "If historical patterns of violence continue, the same 
outcome will occur. Reconciliation requires a progressive sharing of power, respect for each 
other's political commitments, an atmosphere conducive to economic justice, and general 
readiness to accept responsibility for the past and the future. Political, social, and economic 
fairness underpins lasting peace (Peace Building Initiative, 2009). 
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To maximize its reach across and within divided societies and alleviate alienation 
between individuals, communities, and institutions, reconciliation is commonly considered to 
require top-down, middle-out, and bottom-up procedures. However, it is also accepted that 
each level necessitates customized intervention strategies with varying expected outcomes. 

Some scholars view reconciliation as a fundamentally inter-populational process. 
Others emphasize the importance of national political leadership in initiating the process. The 
concept of groups is essential to the dynamic between bottom-up and top-down leadership. 
At the local level, groups are characterized as networks of individuals, with each member 
serving as a significant change agent. Enhancing interpersonal relationships among community 
members is the primary focus of reconciliation efforts. Local and grassroots efforts are seen as 
the key to success. In contrast, the top-down approach considers groups in more abstract terms 
as being formed of identity categories that emerge from national action, which must take place 
first in order to provide the conditions for local dynamics to alter (Rosoux, 2009: 552).  

Less agreement regarding the choreography of these multilevel processes or the 
degree of synchronicity required for diverse processes to become mutually reinforcing as 
opposed to potentially destabilizing. While horizontal reconciliation can create trusting 
relationships between individuals and communities, vertical reconciliation between political 
institutions and the larger population strengthens the intricate web of connections required 
to bind a society together. 

Reconciliation processes must address multiple issues, including mistrust, trauma, 
estrangement, suspicion, and fear, necessitating multiple entry points to reach the proper 
constituencies and locations. State-led reconciliation processes are frequently mentioned in 
the text of peace accords, both explicitly in terms of truth, justice, memory, and 
acknowledgment mechanisms to be established, and implicitly in the visionary preambles 
that outline a new future for the state (Richmond & Visoka, 2021: 513). 
Short Historical Background: Karenni State 

Kayah State, historically known as Karenni before the Union of Burma, declared the 
independence of Myanmar. It is the smallest state with the least population among the seven 
states of the Union. According to the historical agreement between Myanmar King Kin Won 
Min and the representative of the British government, Sir Douglas Forsyth, on June 21, 1875, 
the Karenni State was officially recognized as an independent State (Khu Oo, 2012: 14). In the 
preface of the 1947 Constitution of Burma, it was also stated: “WE, THE PEOPLE OF BURMA 
including the Frontier Areas and the Karenni States, determined to establish in strength and 
unity a SOVEREIGN INDEPENDENT STATE, to maintain social order based on the eternal 
principles of JUSTICE, LIBERTY, AND EQUALITY.” According to the Burmese Constitution, 
Karenni State will still be known as Karenni State (Union of Burma, 1947: 1). Besides, Karenni 



 
 

14 การน าเสนอผลงานหลกัสตูร PA 9000 Independent Study for Master of Public Administration 

National Day is celebrated annually by the Karenni people on June 21, and it was the 146th 
anniversary in 2021. 

General Aung San, the father of the Myanmar Army, helped Burma gain independence 
in 1948. He was killed six months before Independence Day. The Burmese recognize his 
sacrifice for Myanmar's independence. Statues were erected in different states and areas to 
honor him as a national hero for future generations. General Aung San is also recognized and 
admired in Kayah (Karenni) state. It honors General Aung San and nine commanders killed 
that day. General Nay Win's government once banned the celebration (Aung, 2018; New World 
Encyclopedia Contributors, 2021). 

Panglong conference was held on February 12, 1947, in Shan State under the leadership 
of General Aung San (Biakmuan Blog, 2015). This conference was held to form the Union of 
Burma and initiate the federal Union for each state in Kachin, Shan, and Chin. Panglong 
Agreement is the conference's outcome among the largest ethnic minority group and 
Burmese nationalists. Before the conference, General Aung San visited Kayah (Karenni) State 
only one time to convince the Kayah (Karenni) leaders to participate in the conference. (New 
World Encyclopedia Contributors, 2021) 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 The Panglong Agreement Letter with Signature of Ethnic Leaders, 1947 (Ban, 2016) 
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According to Khou Marko Ban, a member of the NLD party, the Karenni Leaders 
represent the conference as an observer since the Karenni has been independent in history. 
The leaders said they will need to consult with the Karenni people to sign the agreement to 
be part of the Burma Union (Ban, 2016: 27). The Karenni State was one of the hill states 
included in the Union of Burma without consulting Sawbwar (Karenni King) and the Karenni 
people. This is one of the reasons why the Karenni National Progressive Party was established 
(Ban, 2016: 76). 

In 2018, Kramer, Russell, and Smith mentioned that Karenni State was renamed Kayah 
State by the Anti-Fascist People’s Freedom League (AFPLP) leader on January 15, 1951 (p. 8). 
Kayah Day has been celebrated annually since that year. The 69th anniversary of Kayah State 
Day was celebrated on January 15, 2021.  

However, the conference's history where Karenni leaders participated is not presented 
in the history books. According to the primary school textbook history, only general 
knowledge about the Kayah state was present. For example, Kayah has six sub-tribes of ethnic 
groups; Kayar, Kayan, Gehko, Gehbar, Manu, Manaw, Yinbaw, and Yintale. In addition, briefings 
about how the Kayah people wear national dress were generally mentioned. Furthermore, 
the book mentioned a hydroelectric power station built by Japan in Kayah State, and it also 
mentioned the distribution of the electric power for the whole country (Ministry of Education, 
2016: 34-35). 

The textbook presents “Kayah” as the main ethnic group intended to dominate 
Karenni. The government intentionally wants to manipulate the division among Karenni’s 
sub-tribe. The AFPFL leader deliberately wanted to hide the Karenni’s history of 
independence. The new generation will never be aware of the words “Karenni.” People will 
be accused of being in relation to the rebel group KNPP and can be arrested. Moreover, the 
historical myth of Karenni is fading with time and will leave no trace in the future.   

The Karenni National Progressive Party was established in 1957 to fight the Military 
Government regarding history. Moreover, the exploitation of human rights by the Military 
government also happened within Karenni State. The civil war between the Military 
government and Karenni Army lasted for over 70 years. The name “Karenni” was 
compassionate that people could be jailed if they used it in written or verbal form or were 
accused of KNPP. The government announced them as a rebel group in the country. The 
people could not talk openly about Karenni at that time. Since the ceasefire negotiation 
started with the previous government and continues with the new NLD government, there is 
much more accountability compared to the past. The negotiation is ongoing, and the 
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agreement has not been signed between the current government and Karenni National 
Progressive Party (KNPP). 
Political Participation in Karenni State 

Karenni youth protests against the placement of statues and reveling the hidden 
history According to the Irrawaddy news, 1000 Karenni youth marched to protest against the 
placement of General Aung San’s Statue by holding the written slogans and shouting, “We 
don’t want discord sown among ethnicities,” “We don’t want the distortion of Karenni 
history” and “We don’t want the arbitrary construction of [a statue of] Gen. Aung San by the 
state government.”  (Aung, 2018: Para.2). 

Local ethnic youth on July 3 protested against the placement of General Aung San’s 
Statue. They held the slogan, "We don’t want the General Aung San Statue without 
consultation from the community of people in Karenni State.” They marched to the center 
of Loikaw city, a potential location of the statue. The youth wore the Karenni’s traditional 
dress color during the march, mainly red, symbolizing braveness. They also carried a different 
flag from the Kayah flag recognized by the government. There are red, white, and blue colors 
in the flag and a drum in the middle. The drum is one of the Karenni’s instruments usually 
played on special days. Red means courage, white stands for honesty, and blue for 
righteousness. Thus, the overall meaning of the flag is that music brings honest and righteous 
people together to support each other (Hnin Pwint, 2018; New World Encyclopedia 
Contributors, 2021). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 Demonstrators march in Loikaw against the state government’s plan to erect a Gen  
Aung San Statue on July 3, 2018. / Khun Ar Than (Hnin Pwint, 2018). 

 

According to this slogan that they are holding, the government failed to consult with 
the community. This failure triggered a conflict between the government and the group that 
knew the hidden history of the state.  
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Moreover, based on the Karenni youth protest movement, the youth created a song 
using photographs and video art from the protest day. The title of this song is “Give back the 
real history,” and it was composed by Khun Ah Thai and was sung by four young people from 
the Kayan New Generation Youth organization. Kayan is one tribe of the ethnic minority of 
Karenni, and they also participated in the protests. They posted the song on Kayan New 
Generation Youth (KNGY)’s the Facebook page on 24 July 2018. Consequently, this song will 
be the cultural memory of the (Kayah) Karenni people in the future. The song puts forth the 
following message: 

It has been a long time that our eyes were closed by somebody not 
to know how our leaders sacrificed their lives and tears for our land. We 
grew up in the dark with fear of finding the truth, so we didn’t know where 
to find the true history. It is the time to get united and look for the truth of 
our late leaders’ scarification, blood, and tears. (Khun, 2018) 

 
The Political Party in Karenni 

Kayah State Democratic Party and Kyan National Party are the local parties that ran 
the election in 2020. Both parties were also indirectly involved 2018 mass protest against the 
Aung San Statue by Karenni youth. Some members of the party were participating in the 
protest and requested to discuss this Aung San Statue in Loikaw, Karenni State.  They stand 
for the youth or participated in this protest not to represent themselves as a politician or 
political party but to represent the role of citizens against injustice decisions by the NLD 
government. Karenni was an independent state and had its history, unlike the other states 
and regions. Therefore, people gave more attention to the local political party such as KySDP 
and KNP because they stand for the justice of ethnic people.  
Coup in February 2021 

The military seized control on 1st February 2021 following a general election in which 
Aung San Suu Kyi's NLD party won by a landslide. It had backed the opposition, demanding 
a vote re-run, claiming widespread fraud. The election commission said there was no 
evidence to support these claims (BBC News, 2021). Since then, protest against the military 
government was happened across the country almost every day. After a few months of 
peaceful protest by the people in Myanmar, the coup used force to crack down on the 
protest groups, killed the young unarmed peaceful protester, and arrested a lot of young 
people. On 5th December 2021, “Five people were killed, and at least 15 arrested after 
Myanmar security forces in a car rammed into an anti-coup protest on Sunday morning in 
Yangon, local news portal Myanmar Now reported” (Coghill & Mallard, 2021) . Anti-military 
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protests continue despite the killing of more than 1,300 people since the Feb. 1 coup. The 
scattered protests are often small groups voicing opposition to the overthrow of an elected 
government led by Nobel laureate Aung San Suu Kyi and the return of military rule (Zaw, 
2018) (Coghill & Mallard, 2021). This happened the same in Karenni State.  

As a consequence of the action taken by the military, most of the youth requested 
the armed group to provide training for them. So they started to arm themselves to defend 
back against the brutal violence by the military. As a result, Karenni National Defense Force 
(KNDF) was formed by the active young people from Karenni and participants from other 
states and regions. They are armed now and defending back against the unfair offensive by 
the coup. Karenni State is one of the smallest states suffering the effect of the civil war until 
today. 

 
The Peace Process between the Myanmar military and Karenni National Progressive Party 
(KNPP)  

KNPP is one of the longest armed groups established in the Karenni state, which 
revolted against the occupation of the Burmese government troops. The mother’s 
organization of the smaller armed groups also breaks away and forms their armed 
organization. As a result, whenever we discussed the peace process in the Karenni state, KNPP 
played a leading role in achieving it. In addition, everyone in the Karenni state viewed every 
step of KNPP approaching the peace process as the most credible peace talk.KNPP and have 
had peace negotiations with a military regime as an individual group and with the alliance. 
One of the most significant reaching ceasefire agreements with SLORC in 1995 lasted only 
three months. After the ceasefire breakout in 1995, the KNPP-KA base was overtaken by the 
military regime with heavy casualties. The fighting between military troops and the Karenni 
Army (KNPP’s armed wing) continued until another turning point in the history of Burma, the 
referendum on the 2008 Constitution. Although the military regime drafted the 2008 
Constitution, it opened another frontier for multiparty elections. The first election under the 
2008 Constitution was held in 2010 without NLD participation. U Thein Sein (one for the 
general who was transformed into a civilian to compete in the election) became the 
president. ( Constituteproject, 2008)  After the 2010 national election based on the 2008 
constitution, the democratic government was formed. The new government started calling 
for a peace process on August 18, 2011, to maintain long-lasting peace with ethnic armed 
groups (Zaw, 2018: 132). KNPP was a member of ethnic armed groups which negotiated with 
the new government and the military. KNPP engaged in peace talks with the armed alliance 
groups negotiated and the flag of Karenni State with the elected government and the army. 



 
 

19 การน าเสนอผลงานหลกัสตูร PA 9000 Independent Study for Master of Public Administration 

Civil Society Participation 
Civil society has played an essential and influential role during all stages of the conflict 

in the peace process and positively contributes to the peace process. However, the 
engagement of civil society is not necessarily in the peace process but rather supportive in 
most instances if we compare it to the involvement of other actors. The main actors who 
participated in the peace process are political actors and, above all, form the conflict parties 
themselves. The supportive role played by civil society can make a difference when 
performed effectively at the optimal time. Civil society groups often have contributed 
effectively to the reduction of violence, the negotiation of settlements, and the facilitation 
of peace in post-conflict environments (CCDP working paper) Colombian researcher Ana 
Bejarano (1992: 84) writes: “A strong civil society is made up of multiple plurals and 
autonomous associations, capable of expressing their interests independently of differing 
state interests.” (Zambrano & Isa, 2013). 

 
Women Participation 

The inclusion of women for the appropriate reasons is the first step toward achieving 
the goal of meaningful engagement on the part of women in the process of building peace. 
People have said that women should be involved in peace talks because they naturally bring 
people together, show empathy, and act as neutral peace negotiators. But good intentions 
aren't enough, and just taking part in the peacebuilding process isn't always enough to make 
a difference. Women should also be given a chance to be involved in making decisions. 

Women have been included in peacebuilding decision-making at times, but only to 
deal with gender-based violations. They have been left out of all other peacebuilding 
discussions. This means that women should be included in peace talks when it comes to 
how they were hurt during the conflict. It's important to realize that women are more than 
just victims of violence against women during war. (Kofi Annan Foundation, 2020). 

The last problematic justification comes from the extended idea that women need 
to be included as the primary community’s caregivers. This justification is due to women’s 
central role in managing inter-communal relationships and the general perception of women 
as less threatening and more inclined to engage in dialogue than men. Representation under 
the rationale of traditionally established or perceived gender roles, albeit pragmatic, might 
only serve short-term goals (Kofi Annan Foundation, 2020). 
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Youth Participation          
The concept of youth is itself debated and redefined by various social and 

demographic changes in recent decades. Some authors favor biological markers and suggest 
youth as puberty and parenthood. In contrast, others use cultural characteristics to define 
youth as a distinct social status with accompanying roles, rituals, and relationships. Youth 
workers and educators in several contexts suggest that many youths are peacebuilders. They 
are pro-active agents in their communities, schools, workplaces, sports teams, youth groups, 
and universities (Felice & Wisler, 2007). After decades of rule by a military government, 
Myanmar began its political and democratic transition in 2010. Since then, young people have 
seen many changes in their social, political, and cultural lives.  

One of the critical challenges for youth is the hierarchical structure that characterizes 
Myanmar society, whereby young people are not perceived as having a place in decision-
making.  Still, youth have both strengths and weaknesses when it comes to starting and 
facilitating dialogue and trying to mediate in the peace process. The older generation thinks 
that young people don't have enough experience, but they don't give them enough 
opportunities to learn new skills or give them space to use what they already know. So, 
young people take the lead to create a space for dialogue and help mediate conflicts 
between the people involved. They mostly work on informal peace efforts in their own 
community as mediators and people who help people talk to each other.  (Grizelj, 2017). 
Armed Groups in Karenni 

Several armed groups in Kayah State claim to represent nationality identities or 
goals(From War to Peace in Kayah (Karenni) State, page 55). Karenni State has seven armed 
groups: KNPP, KNPLF, KNLP, KNSO, KNG, KNDP, and KNPDP. Excluding KNLP and KNG, armed 
organizations such as KNPLF, KNSO, KNPDP, and KNDP are breakaway from KNPP. KNG was a 
breakaway from KNLP. Each armed group has its supporters as well as the so-called 
represented by them. For instance, KNLP is located at the Shan-Kayah border, dominated by 
the Kayan tribes, and the prominent supporters are Kayan tribes. The Karenni National 
Solidarity Organization is stationed at Keh Ma Phy, where Paku or Karen is dominant, and 
KNSO believes it represents Paku. However, only KNPP was recognized by the Myanmar 
Military or the newly elected government for political representation and recognition. The 
other armed groups got a ceasefire agreement with SLORC-SPDC; therefore, they did not have 
much power to resist the demand from the Myanmar military. They had to transform their 
troops to border guard forces under the command of the arm. 
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3. Research Methodology  

Research Design 
Qualitative methods will be used to conduct the research. In this qualitative 

approach, individual and dept interviews key informant interviews will be included. Karenni 
State was chosen because the peace negotiation needs to be done among the Karenni 
people before moving to national levels. According to the 2020 Census, Karenni State has an 
estimated 300,000 population.  
Population, sample, and method of data collection 

Five key informants were interviewed from arm groups, in-dept-interview, or face-to-
face interviews from Civil Society organizations. From the general population, youth and 
ethnic minorities represented will interview online or phone call or face to face interview if 
possible. 
Qualitative approach 

Qualitative research methods are designed in a manner that helps reveal the behavior 
and perception of a target audience to the participation of different stakeholders in the peace 
process in Karenni State. This research method focuses on describing individual experiences 
and beliefs. 

In addition, other qualitative research methods like an interview, in-depth interview, 
and key informant interview will be conducted. The researcher will interview the participants 
directly to get the preliminary information using the semi-structured questionnaire to define 
the objectives. 
Data collection 

The data may consist of interview transcripts, field notes from observations, various 
records, historical documents, and memoranda.  Use semi-structured methods such as in-
depth interviews, focus groups, and participant observation as a data collection instrument. 
Descriptive data will be produced from the collected data. In addition, key informant 
interviews will be done by phone interview due to the difficulties of traveling. Data will be 
generated through interview transcripts, open-ended questions, audio recordings, and 
observation notes. 
Data Analysis 

The collected data will be analyzed under the content analysis category, categorizing 
verbal or behavioral data to classify, summarize and tabulate the data. First, interviewed data 
will be coded manually by using folders and files to gather the materials and examples of 
similar themes or analytic ideas to explain data categorization. A ‘code’ can be a word or a 
short phrase representing a theme or an idea. All codes need to be assigned meaningful titles. 



 
 

22 การน าเสนอผลงานหลกัสตูร PA 9000 Independent Study for Master of Public Administration 

Then, a wide range of non-quantifiable elements such as events, behaviors, activities, meanings, 
etc., can be coded. After that, identify the coded themes, patterns, and relationships.  
Limitation of Study 
  This study has a potential limitation in conducting a literature review regarding the 
history of political parties and the Karenni State. Officially recorded, reported activities of 
political parties and CSOs reported activities were not documented due to a lack of technical 
support back in the old time. However, formal parties and staff members verbally noted some 
of the information. Furthermore, due to the ongoing war, the internet is disconnected in the 
Karenni state, limitation on interviewing relevant interviewees in this paper as well.  

There were seven ethnic armed groups initially to be interviewed, but only two armed 
groups got interviewed. Another armed group was permitted to get the interview, but due to 
the ongoing war and internet, it had to postpone. One out of two political parties got 
interviewed since the affiliated armed group disbanded another party. One of the youth 
groups cannot participate due to their station change and being out of contact. The most 
challenging was getting an interview with people who have limited access to the internet. 
Even though they can access Wi-Fi or hotspot, they have to use Virtual Private Network (VPN), 
but not all interviewees have that application due to it has to purchase differently. In addition, 
the security concern of the interviewees led to the scarcity of receiving valuable information.  

 
4. Finding 

The understanding of peacebuilding by different interviewees from various sectors 
and organizations resulted in differing opinions. The common understanding of peacebuilding 
among people from diverse backgrounds. Some of them understood that it was solving 
political problems and political dialogue when the others understood that it is meant to be 
inclusive, to live in harmony, and having dialogue and work together. 

Almost all participants answered during the interview that CSO/CBO, women groups, 
armed groups/political parties, religious leaders, and youth leaders should participate if the 
discussion on the table happens in terms of political dialogue. A few participants mentioned 
that international experts should participate in the dialogue by witnessing the commitment 
made by stakeholders. When the dialogue is organized to start negotiation for peacebuilding, 
it is essential to be a community-based dialogue led by people among groups. The venue 
should be a secure and transparent forum led by the mediator. Representative leaders from 
respective stakeholders will be invited. The participants should be able to participate in the 
discussion and commit to carrying out the productive work. It was suggested to have frequent 
meetings between stakeholders to keep follow up or update the peacebuilding process. 
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Peacebuilding involves a significant number and variety of stakeholders, also result of this 
study, the appropriate procedure should be recommended, and the interviewed participants 
should identify the proper peacebuilding procedure.  

The appropriate peacebuilding procedure, which is the opinions of the interviewed 
participants from different backgrounds and organizations. Since different stakeholders will 
participate in this procedure, trust-building among them is the most important action to take 
in the first place before further intensive discussion. At the same time, a positive discussion 
among the different stakeholders could lead to other activities and approaches. Finally, the 
participants believed that to achieve the appropriate peacebuilding, they needed to form a 
joint committee, create the negotiation table, and have meaningful dialogue among 
stakeholders. They also believed in the need to work with union-level pro-ethnic groups that 
would support them in achieving peacebuilding. 
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The Roles of Local Government and Civil Society in Providing Services 
During Covid-19 Pandemic: A Case Study of Elderly People Living Alone in 

Bangkok 
 

Chen Fangfang* 

Abstract 
 

Since the COVID-19 outbreak, Bangkok, the Capital of Thailand, has experienced 
deep health, social, environmental, and economic inequalities, and great challenges, 
especially among vulnerable older people. In response to these emerging problems, the 
main goal of this study is to explore and deeply understand the role of government 
agencies, community leaders, and the public in responding to COVID-19 through community 
services for the elderly living alone in Bangkok 25 respondents aged 60 and above who live 
alone were randomly selected from 5 regions with the largest number of independent 
elderly to participate in in-depth interviews, and analyzed by collecting literature and 
consulting relevant contents. From the perspective of residents and local government 
measures, the results vary from community to community. Overall, the well-being of older 
people living independently in Bangkok during the COVID-19 pandemic has been 
significantly affected. Therefore, community leaders, active citizens, and support from local 
governments are key sources of solving these problems. 
 
Keywords: elderly people, services, community, local government, COVID-19, Bangkok, 
measures, perspective 
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1. Introduction 
 

The coronavirus outbreak that started in China at the end of 2019 soon took other 
parts of the world off guard, infecting millions of people and claiming many people's lives. 
The World Health Organization (WHO) made an official statement declaring COVID-19 a 
pandemic on 11 March 2020. The pandemic has not only brought about infection but also 
exerted impact on everyone's life. The states have to put in extra effort in curbing the virus 
and protecting the citizens. The authority is now faced with tremendous difficulties in rolling 
out public health legislation to address a wide range of problems amid the COVID-19 
pandemic. 

Despite the fact that everyone stands a chance of getting coronavirus if they are 
exposed to the pathogen, the elderly are more likely to contract severe disease and lose 
their lives after the infection. Global empirical data from different parts of the world have 
indicated the likelihood of the old having more severe side effects because of novel 
coronavirus disease is higher than younger people which may lead to even more critical 
and life-threatening symptoms. The morbidity rate of older persons at the age of 80 years 
old and over is five times the average. WHO has reported that over 80 per cent of mortality 
rate arises from people aged 60 years and over (United Nations Department of Economic 
and Social Affairs, 2022). According to reports of South Korea in March 2022, the fatality rate 
of confirmed cases aged 60 years and over is roughly 8 percent. The ratio is fairly close in 
western European country Italy, standing at 6.7% for the older age group aged between 60 
and 79 years old. Yet the ratio remains much higher reaching 33.7 percent for those aged 
80 years and over as of February 2022. 

In accordance with the policy recommendations published by the United Nations 
(2020) on the impact of novel coronavirus on seniors, apart from a higher risk of death in 
comparison with other age groups, the elderly are likely to encounter additional 
vulnerability from living independently. They may be treated unequally or even going 
through gruesome abuse. In some areas where lockdown measures have been in place, 
older age group locked down with their families or caregivers may be exposed to higher 
risks of violence or neglect. Those living in crowded housing, such as slums and prisons, 
have been not only at a higher risk of exposure to the coronavirus (Lloyd-Sherlock et al., 
2020) but also more likely to have limited access to food, clean water, health services and 
basic subsistence. In countries where limited or no long-term care systems are available, 
senior citizens were prone to be cared for by family members, which pushed up the risk of 
transmission via interpersonal interaction (United Nations, 2020) 
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On top of that, the global pandemic exerts adverse impact on the well-being of the 
elderly citizens in terms of social-economic aspect. In particular, social distancing policy has 
undermined social support, which is mostly represented by the number of visits made by 
the children and community members of the old. Therefore, the empty-nesters, namely 
the elderly who live independently without anyone to take care of them, feel cut off and 
secluded. If social distancing continues, the psychological well-being of senior citizens may 
also be at risk in the long run. For those with limited or no access to information technology, 
the situation may be exacerbated. There is no denying that COVID-19 outbreak has 
influenced the potential employment and income of the elderly. The situation gets even 
worse if the old do not have enough access to other sources of income including remittance 
from their children, legal protection, pensions, medical support, old age allowances and 
insurance projects. Approximately 80 percent of the old working part time or full time met 
with difficulties. According to statistics, 40 percent of these went out of work or were forced 
to earn a livelihood with lower pay during the pandemic. Report shows that the elderly 
persons in urban areas are more likely to experience difficulties than those in rural areas. 

Thailand is home to the largest number of the old age group in South-East Asia. The 
number of people aged 60 years and over took up 19.2 percent of the total population in 
2020. In accordance with the data from the National Statistical Office, from a total of 12 
million seniors in Thailand, roughly 10.7% live alone. In urban areas, the number of seniors 
living independently is slightly higher than in the rural areas. Moreover, roughly 40% of the 
old in Thailand have an income of lower than THB30,000 per year. Among the seniors, 
31.1% live in the city. Many experts are worried about the senior citizens living alone in 
Bangkok. Their concern is that the old with limited income can prevent them from getting 
standardized medical and public health services which remain essential for the elderly 
people. 

In Thailand, the Ministry of Public Health reported 2,174,906 COVID-19 confirmed 
cases as at 12 December 2021, 9% of which were citizens over 60 years old. WHO Thailand’s 
situation report on COVID-19 shows that 7.38 per cent of seniors aged 60 years and over 
had died because of COVID-19 as of 12 December 2021, compared with less than 1 per 
cent of the population aged 40 years and under. The mortality rate rose nearly twice to 
about 13 per cent for those aged 70 years and over (WHO Thailand, 2021). 

As the Thailand authority gradually relaxed the lockdown measures along with the 
declining pandemic in 2021, the coronavirus outbreak seems to have continued impact on 
the Thailand economy and all walks of life. The government rolled out a wide range of 
measures to contain the virus thus restricting economic development in general. As a result, 
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an increasing number people have been out of work leading to more problems at home. 
The vulnerable and disadvantaged are at stake. Among them, seniors living alone in urban 
city like Bangkok are the ones who suffered the most during the pandemic. 

 
2. Literature Reviews 
 

To better understand the population and community situation during COVID-19 
pandemic in Bangkok, the capital of Thailand, the research on various studies of the 
socioeconomic and health characteristics of older persons and the current social conditions 
of the selected province, including its policy, rules and regulations for the community 
services during the pandemic as well as the role of the all related stakeholders and its 
contribution to the community of the province, has been reviewed. The study focuses 
mainly on the roles of local government and civil society in providing service during COVID-
19 pandemic for elderly persons living alone in Bangkok. 

 
Aging Population in Bangkok, Thailand 

As Thailand is rapidly aging, Bangkok, the capital of the country where more people 
migrate from rural to urban areas, is significantly being filled with older persons 
simultaneously. According to National Statistical Office (NSO) of Thailand (2022), as of 
February 28, 2022, the number of senior citizens in Thailand was 12,213,527 (about 12 
million), of which 1178,951 lived in Bangkok, accounting for about 9.7%. About 6.4% of the 
elderly live independently in Bangkok, and the number of elderlies living alone is slightly 
higher in Bangkok than in rural areas. 

 
Socioeconomic and Health Characteristics of Older Persons 

The report " Thailand’s Older Persons and Their Well-Being: An Update Based on the 
Survey of Older Persons in Thailand " by Dr. Bussarawan Teerawichitchainan et al. (2019) has 
been of significant help in the study of this section. The report is based on a recent National 
survey of older People conducted by Thailand's NSO. Female elderly population in Thailand 
accounted for more than half of the total elderly population, about 55.1%. Eighty-one percent 
of older men are married, compared with 48% of women. On the other hand, 42% of older 
women were widowed, compared with 14% of older men. The vast majority of older Thais 
have basic primary education, and about 10% have no education at all (Teerawichitchainan et 
al, 2019). 
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The most common way of living for Thailand's elderly is to live with one or more 
adult children, but the proportion choosing this option has been on a steady decline, from 
70% in 1995 to 52% in 2017. In addition, the number of older people living with children is 
declining due to falling fertility rates and migration. Elderly people living alone accounted 
for 11% of the total. Twenty-eight percent of seniors who live alone and about 25 percent 
who live only with a spouse have at least one child living nearby. In addition, about 28 
percent of seniors live in households with three or more generations, and 37 percent live 
with more than one grandchild (Teerawichitchainan et al, 2019). 

 According to the "Survey of Older Persons", 38% of people aged 60 and above 
claim that they have worked in the past 12 months, among which the proportion of older 
men is significantly higher than that of older women (NSO, 2019). The proportion of rural 
residents working is significantly higher than that of urban residents. In addition to work as 
a possible source of income for the elderly, the Government's Old Age Allowance (OAA) 
scheme and children's support are also important sources of funds. According to the data, 
86% of the population aged 60 and above are in the OAA scheme, and the proportion of 
the elderly who have received child support in the past year is also about 86%. Among 
them, about 20% of the elderly take OAA as their main source of income, and about 35% 
take alimony as their main source of income. The income of elderly women is generally 
lower than that of elderly men, and that of rural residents is generally lower than that of 
urban residents. About 56 percent of seniors say they earn enough. In 2019, almost all 
senior citizens have televisions in their homes, 95% of them have refrigerators, and about 
33.3% have Internet access (UNFPA, 2022). 

About 40 percent of older adults rated their health as somewhat good or 
particularly good in the past week. Sixteen percent of the elderly claimed to have clear 
vision and 13 percent claimed to have poor hearing. These proportions differ significantly 
between urban and rural areas, with cities showing higher levels. In functional limitations 
or activities of daily living aspects, 37% of the elderly indicated that they had met at least 
one difficulty. A third of the elderly claimed they had been free of charge or minimal fees 
in the past year, mainly from government health care providers (NSO, 2019). 

 
Situation of Elderly People During COVID-19 Pandemic 

The COVID-19 pandemic is having an impact on the living arrangements of older 
people and the placement of family members. Age and gender did not show significant 
differences in the relocation of the elderly, while geography showed a greater influence, 
reflected in the fact that older urban residents were more likely to relocate during the 
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pandemic than older rural residents. 62.5% of older people moved to other provinces 
before the COVID-19 pandemic (NSO, 2019).  

Financial security and welfare are among the top concerns of older people (United 
Nations, 2002; UNFPA and Help Age International, 2012). Even when society is developing 
normally, many elderly people are under pressure to survive. There is no doubt that the 
COVID-19 pandemic has affected the socioeconomically vulnerable more severely than 
those who are financially healthy. This section evaluates the impact of COVID-19 on the 
economic well-being of the elderly by comparing the changes of their economic resources 
before and after COVID-19. According to data from the Bangkok region, 81% of older people 
are experiencing difficulties in working after the government adopted a series of measures 
to contain the spread of COVID-19. Among them, older people living in cities reported 
greater difficulties in working. In addition, for the elderly living alone without alimony, the 
government's OAA Scheme is their main source of living (UNFPA, 2022). 

Moreover, the impact of COVID-19 on the physical health of older people is more 
serious. Older people and people with underlying medical conditions are at higher risk of 
developing more severe illness and death after being diagnosed with COVID-19. At the same 
time, older people are more likely to suffer from chronic diseases of varying degrees than 
other ages. Health problems not only concern individuals, but also trigger higher social 
needs: social assistance and the construction of medical services. 

 
Community-Based Care for Senior Citizens 

In the traditional concept of village community, community members need to live 
in the same area, have physical connections, and share social and cultural values. However, 
with the complexity of modern society, the concept of community has been extended to 
virtual communities (Rambo, 2017). In virtual communities, community members do not 
have to be geographically identical because they can connect and communicate via the 
Internet. At the same time, they can share similar ideas or work together despite their 
different backgrounds (ERIA, 2022). The construction of this virtual community is entirely 
voluntary. 

It is difficult for a large number of families to provide adequate home care for the 
elderly, so community support is necessary. There are four major pillars in community care, 
and each plays a different role: village health volunteers, community organizations and 
funds, community institutions, and neighbors (Jundaeng, 2018; Kraichan et al, 2014; 
Koktatong et al, 2013: 69-77). 
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The Declaration of Alma-Ata in Thailand, adopted in September 1978, expressed 
that the Government and all stakeholders must make the necessary efforts to promote the 
health of all people, and the primary healthcare system has been developed (The Isaan 
Record, 2015). In order to improve health services in poor rural communities, seven to ten 
adults are selected by village chiefs from each village and sent to hospitals to be trained 
as village health volunteers (VHVs). Each volunteer provides services to 7 to 12 families, 
including basic care, health checkups, helping the elderly with daily activities (such as 
bathing and feeding), and monitoring the families (Kowitt et al, 2015). In addition, these 
volunteers report emergency cases and coordinate their work with government public 
health agencies. Introduction of rural health volunteers as an important program, the 
number of allocated volunteers has been increasing. By 2018, there were about 1.1 million 
volunteers (Jewjinda and Chalermnirundorn, 2018: 29-36). 

A study assessed the performance of 24 street pilot projects in four districts. The 
2003 project has only been in operation since early 2007, despite substantial grants, regular 
financial support, and training help from the central government to local governments. In 
addition, the study found that low-income adults in small families are generally good 
community and family caregivers (Whangmahaporn, 2017: 31-63). 

 
Bangkok Response to COVID-19 

The Bangkok Metropolitan Administration Act, enacted in 1985, governs Bangkok by 
the Bangkok Metropolitan Administration (BMA), and it is responsible for the management 
of the environment, urban planning, traffic and transport, education, sports and tourism, 
public works, social development, and health in 50 regions. Its chief executive is elected 
for a four-year term. Collaborating with the community to serve the community is the 
responsibility of each district office (NHCO, 2022). 

Within Bangkok, there are 11 hospitals, 69 health centers, and an emergency 
medical service center managed by the BMA. In terms of labor, 10,737 health volunteers 
and about 1.05 million village health volunteers work in all parts of the country under the 
guidance of the BMA and the Ministry of Public Health respectively (WHO South-East Asia 
Region, 2021). 

 
The Role of the Bangkok Metropolitan Administration (BMA) 

The legal basis for BMA to assume the management function of Bangkok is the Bangkok 
Metropolitan Administration Act 1985. It is the only local organization with financial support 
from the central government responsible for the well-being of Bangkok residents. The Governor 
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and The Bangkok Metropolitan Council are its two major components. The Governor, elected 
by popular vote for a four-year term, was the leader of The BMA and head of the municipal 
government. The Governor may appoint four Deputy Governors as his executive officers. As a 
team, they are responsible for policy formulation and also for monitoring and controlling the 
functions of permanent government officials headed by the BMA permanent Secretary. 

The Bangkok City Council is a legislative body. It upholds local laws, regulations and 
regulations for the development and management of the city. In addition, it reviews and 
approves the consideration and allocation of the annual budget. The number of people in 
Bangkok determines the number of members of the Bangkok City Council, with one 
member representing a population of 100,000. These members are elected and there are 
currently 60 members. As a representative of Bangkok's population, the council has certain 
control over the implementation of urban administrative tasks, and the administrative 
functions conducted by which means government need to be explained to it. 

The BMA's overall institutional structure comprises 3 offices, 16 divisions and 50 
district offices. The office is the secretary of the Governor, the Bangkok Metropolitan Council 
and the BMA Civil Service Commission; The different departments are responsible for 
planning, management, supervision, monitoring and evaluation of various sectors (including 
education, health, environment, urban planning, social development, strategy and 
evaluation, public works, etc.); The district offices are responsible for concrete work in the 
field and services related to the above-mentioned functions of the city at the district level. 
Under the pressure of COVID-19, the BMA has undertaken a series of robust cross-sectoral 
measures and actions (NHCO, 2022). At the same time, it has the support of the National 
Centre for COVID-19 Situation Administration (CCSA) and the Prime Minister upwards, and 
the active engagement of the community downwards, by providing information on COVID-
19 prevention and control. 

 
Project Management 

Project management is a complex process, which applies a wide range of 
knowledge, information, and tools to the whole process of project implementation to 
achieve the desired effect of the project. In this process, various elements and tools 
cooperate and enable each other, and ultimately researchers can achieve clear output, 
achieve or exceed the expected results. Tangible and intangible means of production, such 
as knowledge, information, technology and tools, are input items in the process of project 
management, and the results of the project are output items. The key focus of project 
management is the process from input to output, and integration and iteration are 
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necessary (Too, E. G., & Weaver, P.2014). For example, in a design process, feasibility reports, 
professional teams and materials can be used as input items, and a set of exact plans and 
effective specifications may be used as output items. In order to make progress, proficiency 
in project management, business acumen in related industries, knowledge and updated 
information, tools and technologies are essential. In addition, risk management and control, 
emergency response capability and agile development are essential. Figure 1 illustrates the 
project inputs, deliverable outputs, and the boundary of project management, which 
includes the whole cycle process of monitoring and control. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 The Project Context 
Source: Project Management Institute (2004: 43) 

 

The four steps in the project management process revealed by Figure 1 are generally 
recognized as effective processes at present. The first step of the process is initiating, which 
refers to the definition of project objectives and boundaries, and the authorization of the 
management team. The following step is the planning of the whole process, which further 
refines the objectives and defines the boundaries, and plans the resources and paths required 
to achieve the project objectives in advance. The third step is executing, including the 
integration of various resources and tools to implement the early plan. The last step is 
monitoring and controlling, in which the execution results are evaluated, and if necessary, 
the execution process is modified to ensure that the project objectives are accurately achieved 
(Project Management Institute, 2004). However, this series of steps are not linear, and Figure 2 
illustrates the relationship between them.  

As shown in the above relationship chart, the scope of each step of project 
management is continuous and consistent with the rhythm of the project, from the 
beginning of the project to the closing point. In particular, monitoring and controlling occurs 
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throughout the project, and its scope is relatively similar to that of executing. Shortly after 
the end of the initiating process, the closing process begins, instead of too long interval. 
Another remarkable fact is that planning, executing, and monitoring and controlling have 
similar depths, indicating these steps require a similar degree of input and effort. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 The Relative Depth, Breadth, and Interrelationship Between the Process Groups 
Source: Project Management Institute (2004: 68) 
 

The interaction level of the five processes of project management revealed in Figure 
2 is considerable, that is, there is a significant correlation and dependence between them. 
If the pre process is not completed with high quality, the post process cannot be carried 
out perfectly. The results of each process are accumulated. Specifically, after the objectives 
are defined and refined, the project managers conduct research, investigation and analysis, 
and then the boundary of the project is formed. Next, resources and tools are integrated 
in a certain framework. After the plan is implemented, the project progress is evaluated 
step by step until force majeure occurs and the risk is managed.  

In order to ensure every process of project management, it is necessary to carry out 
proactive project management throughout the project. Due to the changing internal and 
external environment and other problems in the implementation process, only the start-
up and planning process cannot guarantee the high-quality delivery of the project. Only by 
continuously and actively monitoring the project progress and temporary results, artificially 
adjusting and controlling, and repositioning and planning the project can we ensure the 
complete and healthy operation and final delivery of the project. 
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It should be emphasized that the project management process is not equal to 
project phases in essence. Each phase may mean repetition and iteration of multiple 
process groups, and re planning and debugging are usually necessary. As concluded above, 
process groups or project phases are interdependent. Similarly, the continuity of the 
process group and phases of project management is very important.  

 
Project Evaluation Theory 

Project evaluation is a central element in the literature on project studies and 
project management (Lenfle, 2012: 486-507) despite the disconnectedness to evaluation 
research. A systems view for project evaluation is shown below in Figure 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 System View of Project Evaluation 
Source: Bertalanffy (1956) 
 

Figure 3 shows an overview of a project as an environment related system. In this 
system, input is a tangible or intangible resource from the environment, which is transformed 
into tangible or intangible output through the project process, and has a certain interaction or 
impact with the environment. The impact of project output on end users and assets are defined 
by Bertalanffy as output (1956). In the whole system, every element of the project is promoted 
and constrained by the environment. For example, social culture, systems, policies, public order 
and good customs may promote the project process, or restrict the progress of the project.  

One way of project evaluation is comparison, that is, comprehensive evaluation of 
multiple projects using the recognized and the same evaluation criteria (Swanson, 1971: 
145). A typical comparison tool is the iron triangle of cost, time and quality (Atkinson, 1999: 
337-342). The comprehensive consideration of these three elements will determine 
whether the output of the project can be delivered and whether the project is successful. 
In addition, Atkinson (1999) proposed a square path model to more specifically and clearly 
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define whether the project is successful. In addition to the three elements contained in the 
iron triangle, Atkinson's evaluation criteria include the interests of organizations and 
communities. Next, Shenhar and Dvir (2007: 23-36) proposed an evaluation standard with 
five dimensions, adding the concept of time dynamics. The evaluation standard of the 
project is directly related to the success of the project, and is considered to be of great 
significance to output as well as outcome. 

 
3. Research Methodology  

This chapter evidently demonstrates the research process and provides details 
about the method used in this research together with explanations. Furthermore, the 
chapter outlines the different phases of the study, including the respondent and 
community selection, the data collection, and the data analysis method and process. 

This study adopts a qualitative research method, which is suitable for understanding 
the views of participants on specific matters, especially when the investigation lacks 
sufficient information in the published resources. This study mainly relies on in-depth 
interview data of elderly people living independently in Bangkok, which involve the role of 
local governments and civil society in providing services during the COVID-19. This interview 
focuses on the response of the elderly to the COVID-19. From the individual’s perspective, 
this interview asked about the economic status, daily living conditions, and health status of 
the elderly before and during the outbreak of COVID-19. From the perspective of the 
community, it also investigated the sources of news information and necessary knowledge 
about the coronavirus disease among the elderly, as well as the relevant help they received 
in the process. 

In addition, the study reviewed public documents related to 2019 coronavirus, mainly 
including government announcements and regulations, documentaries, and reports concerning 
the roles of local government and civil society in providing services during COVID-19 for the 
elderly people living independently. 

 
Sampling Strategy 

The study targeted respondents aged over 60 years resided alone in selected 
districts in Bangkok, Thailand. Communities in Bang Khae, Bang Kapi, Bang Bon, Bang Khen 
and Lat Phrao districts were selected in accordance with the Public Health and 
Environmental Strategy Division’s statistic data about the top five districts with the largest 
number of the independent older persons at 31 January 2020 as shown in Table 1. As a 
vulnerable group, the elderly over 60 years old face greater uncertainty during the crisis, 
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and they cannot be surveyed through new means such as the Internet. Therefore, this 
survey conducted a random sampling of these elderly from the top five regions with the 
highest proportion of elderly over 60 years old. The sample needs to have two 
characteristics: no income and chaotic life. Surveys were conducted in all selected areas to 
enable researchers to gain as much insight as possible into the elderly under diverse macro 
conditions 

 
Table 1 Top five districts with the largest number of the older persons living independently  

at 31 January 2020 
Rank Districts Total Number of the 

Elderly People 
Number of the Elderly 
People Living Alone 

1 Bang Khae 39,077 552 
2 Bang Kapi 27,428 469 
3 Bang Bon 17,187 370 
4 Bang Khen 34,762 185 
5 Lat Phrao 25,935 76 

Source: https://webportal.bangkok.go.th/hesd/contact 
 
In March 2022, the investigators interviewed the target group according to the plan 

in the early stage of this study, and randomly selected 25 participants, including 8 in Bang 
khae District, 7 in Bang Kapi District, 5 in Bang Bon District, 3 in Bang Khen district and 2 in 
lat phrao district. The interview record comes from the manual transcription of the whole 
recording. This survey tool framework is based on the social impact assessment principle 
proposed by Mathur (Mathur, 2016). Data were placed into the framework matrix to analyze 
the roles of local government and civil society in providing services during COVID-19 for the 
elderly people living independently. 

 
Research Design 

The sampling process of cases first adopts the probability sampling method, that is, 
samples are randomly selected first to ensure that each object has an equal possibility of 
being selected. Before adopting randomly sampling, the investigators considered 
preliminary screening people of the overall pool to know who can be interviewed. The 
questionnaires are distributed through online channels and will be open to all potential 
respondents so that they can fully understand the survey project and then decide whether 
to participate. However, based on the data from the “2017 Survey of Older Persons in 
Thailand”, only about half of the elderly use intelligent communication devices (NSO, 
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2017). Among them about one third of households have access to the Internet, but only 
one in ten of them has used the Internet in the past year (NSO, 2017). Since Internet usage 
is often strongly correlated with its socio-economic status, using non probabilistic sampling 
may lead to significant bias and errors compared with probabilistic sampling methods. 
Therefore, the more traditional offline method is adopted as the practice of probability 
sampling.  

According to figure 4, the first step of sampling involved dividing Bangkok into fifty 
districts. For the purpose of sampling, the Public Health and Environmental Strategy 
Division’s (2021) statistic data about the top five districts with the largest number of the 
independent older persons at 31 January 2020 was adopted to define five selected 
communities for the study to ensure that the response rate is higher than 50%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 Outline of the Research Process 

Provide Conclusion and Recommendations 

Synthesize Findings and Summarize Results 

Proceed Data Analysis 

Review Relevant Documents and Researches 

Collect the Data from In-depth Interviews 

Contact All the Stakeholders and Arrange the Appointments 

for Interview Sections 

Calculate Target Number of Respondents in Each Selected 
Community Based on the Actual Distributions by Districts 

Select Research Locations Based on the Number of 
Independent elderly people in Each District in Bangkok 
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In addition, in order to cover the poor and vulnerable elderly enough, the 
investigators ensured that the target interviewees were selected from the group with the 
highest proportion of vulnerable elderly in the study, and the quantitative indicators were 
no income and chaotic living conditions mentioned above. The number of respondents in 
each specific region is calculated according to the actual distribution proportion of the 
elderly living alone in each region. Once the sampling communities and districts was 
determined, the investigators began the data collection process. Government offices and 
volunteer groups in the community need to coordinate in disseminating information about 
interviews and questionnaires, because they have channels to interview the elderly and 
collect questionnaires. 

In order to ensure that information is conveyed to all target respondents with equal 
opportunities, researchers divided the target elderly groups into five groups according to 
five communities in five regions, and arranged various data exchange and collection modes 
according to their actual situation and available tools. For the elderly who can skillfully use 
smart phone applications and read and write, the researcher distributed the interview 
information and question directly to them and had an interview via Line voice call or 
telephone call so that they could complete the interview conveniently. It is a highly 
efficient way, but also saves the time of these elderly people. On the other hand, for the 
elderly who have weak reading and writing skills and do not have smartphones, the 
researcher conducted face-to-face interviews and recorded the conversation via voice-
recording application on mobile phone. 

According to the above method, in March 2022, a total of 25 elderly people aged 60 
and above who live independently were interviewed. The interview time is relatively 
balanced, with a median of about 30 minutes. 

The information and data collected in the above interviews were analyzed, 
combined with the theory in the literature review, to provide experience and suggestions 
on providing protection and support to the elderly in the COVID-19. At the same time, this 
study aims to promote the generalization of relevant conclusions and recommendations 
to other countries and communities.  

 
Data Collection 

In Thailand, ample elders experience limited levels of literacy, possess insufficient 
or poor eyesight or seeing ability, lack possession of smart devices or smart mobile phones. 
Many of them live by themselves or reside within houses or households without smart 
devices or phones at all. Subsequently, chosen means of collection of datasets, such as in 
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person, face to face plus voice call based interviews, were being set up to help respondents 
or participants to fulfill these studies as well as boost the overall coverage for these seniors. 
This study's researchers executed in person, face to face interviews; they had completed 
research works by use of voice recording apps within mobile devices. The overall rate of 
response was comparatively high for in person interviews since these elders were being 
more responsive and receptive toward conducted social engagements with researchers, 
after the actual living circumstances. 

Questions that were raised by the interviews requested extensive and detailed 
information regarding different and multiple parts of the well being and conditions of the 
seniors prior to and during the COVID crisis. Contents of these interviews were taken from 
researchers' experiments and studies toward circumstances of elders from Thailand, 
actually available evidences regarding relevant problems about elders and COVID, and 
concerns or questions utilized from former interviews performed at Bangkok, Thailand, and 
other places to examine roles played by local authorities and civic societies in offering 
services throughout COVID crisis for older people who are living by themselves. 

These surveys were comprised of both subjective and objective information to 
examine overall well being of the elders. Objective measures used to assess well being 
from a materialisitc lens consisted of level of income, sources of financial support, incurred 
costs and existing debts. Meanwhile, the subjective measures were taken from the question 
of inquiring participnts to examine their level of income adequacy. 

Likewise, subjective and objective questions were employed to examine state of 
health. In particular, effort made to acquire further measures that were objectively based 
such as tests of blood or bio markers were simply beyond boundaries of this study. 
Objectively based measures of health were self reported medical and functional issues, 
while health measures that were subjectively based were examined by self reported 
question relevant to medical status prior to COVID issue and state of health throughout the 
COVID pandemic in compared to the past. 

Mental or psychological health was being calculated and measured by use of self 
filed psychological symptom and overall life satisfaction. These symptoms of 
psychologically based were comprised of losses of overall appetite, lack of hope in living, 
and feelings of unhappiness, sadness, worries, as well as sentiments of loneliness. Response 
or feedback categories were made up of "sometimes", "never", and "always". Moreover, the 
factor of life satisfaction was calculated via single item based question using five points 
scale ranged from one to five, where one indicates extreme satisfaction while five indicates 
extreme dissatisfaction. These surveys additionally also asked for daily based activities 
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taken prior to and after the COVID crisis, in addition to the sources of data or information 
about the COVID pandemic itself. These questions were comprised of Boolean based, true 
or false questions that examined participants' fundamental understanding about COVID 
pandemic.  

 
Data Analysis 

Since participants' actual experiences and lens were crucial for this research study, 
the process of thematic analysis was utilized for interpreting goals plus data analytics. 
Thematic analysis was utilized to assess and analyze vital information acquired from these 
data, and later to interpret, sort out, and arrange such data sets onto themes. 

Through examining of the consistency among datasets and existing knowledge base, 
direct descriptions or characterizations of this study could be utilized to offer vital themes 
regarding research questions and data sets. Such approach or method is in alignment with 
Braun and Clarke’s (2006)'s recommendation where theme based analysis serves as an 
effective and working means to offer highly intensive and enriched data sets. This analysis 
based procedure examines merely toward data being gleaned as opposed to undertaking 
a more latent method, to assure overall accuracy of the richness and level of details for 
acquired sets of data. 

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. This research is comprised of local based and 
central governmental orders, regulations, plus announcements as well as community based 
documentaries or reports relevant to aim of such research study.  

 
Strength and Limitations of the Study 

For this research study, researchers can determine broad range of activities and 
types of engagement in the level of community. It has been suggested to provide unique 
attentions to making sure that groups can actually engage, such as ones carrying particular 
requirements as well as groups being marginalized, to assist migrating forward to attain 
bigger level of equity. In addition, implementations of community-based participations amid 
real activities is relatively more direct in the local degree compared to the country level. 
Researchers uncover that citizens easily engaged for actions which benefit the community 
as a whole. 

However, as the context of the study was in Thai language but the researcher was 
Chinese, it was required to request assistance from a Thai-English professional translator 
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with the ability in both Thai and English language and familiarity with the social sector. 
Caused by the constraints or limits of time, interviewing procedures for collection of data 
sets actually were fulfilled in two weeks of time given from related institutes. Meanwhile, 
thanks to COVID crisis, multiple surveys or forms, especially ones utilizing in person 
interviews were delayed or designed again. Since the research tried to examine roles of the 
local based government, leaders from the community plus citizens in responding to COVID 
based on services of the community for seniors residing by themselves within Thailand or 
Bangkok, it became crucial to acquire feedback from the seniors about how they were 
impacted prior to and after the crisis.  

4. Research Results 
 

This chapter includes the case study participants’ information and perspectives from 
the in-depth interviews about roles of local government and civil society in providing 
services during COVID-19 pandemic, combining with the review of documents about areas 
or subjects relevant to COVID, community participations plus public engagements for the 
seniors residing by themselves. The result of the study is addressed in two following 
sections: the perspectives of participants from five selected districts and analysis of 
community services. 

 
Bang Khae District 

Seniors residing by themselves within the districts claimed they held restrained 
access for preventive entities or items and faced challenges in following or keeping up with 
fundamental measures of controls due to their financial or living circumstances. Ample 
ones who lived under poverty or simply beyond the line of poverty were suffering to just 
fulfill their core needs as COVID crisis had worsened their circumstances. A primary source 
of income for them during this crisis is Old Age Allowance or OAA. Yet, this one is frequently 
insufficient as they suffer to fulfill needs of their very own livings, especially as the outcome 
of decreased incomes induced from the crisis.  

Fortunately, the local government stated that community relations were intimate as 
this group knows almost all from this community deeply enough. This implies they can share 
and exchange almost directly, resolving problems along with members of the community and 
also resolving clashes incurred during COVID pandemic. Also, community members had the 
volunteer spirit: the neighbors are willing to support each other without pay by collecting local 
funds, sharing the important information, and giving food and needed items.  
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In their opinion, no social protection measures, for example, cash assistance, were 
placed in particular for seniors residing by themselves in feedback to influences from COVID 
issue, despite how the government already brought forth a set of policies to aid individuals 
or businesses being impacted. As they were losing sources of income due to COVID 19, they 
depend on the governments to take measures to assure that they are taken care of for 
responding policies. 

 
Bang Kapi District 

Participating seniors who were working in the last year filed or reported of facing 
challenges in relevance to works. Some of these people were laid off or fired while others 
were taken away of their jobs due to shutdown of business entities. In the same time, some 
ones were deprived of their vendor spaces. Though some of them were still hired and paid 
for financially, they still faced risks or dangers of losing the jobs in the near future. Seniors 
who were working as vendors suffered dropping as some faced cuts in salaries or wages. In 
addition, ample markets were closed thus ample seniors who used to be vendors suffered 
to persist in their current careers.  

Yet, they can employ the online based platform to reach out or acquire foods, 
promote for production of incomes, and make sure social distance is maintained. Ones 
from community have held quality, long term relations plus collaborating efforts among 
local government plus committee of the community. Online platform of the community 
was included as part of the plan of BMA thus they can reach out to the committee in times 
of emergent situations. Committee of the community had filtered out news or data sets; it 
also cross examined level of accurateness of the data before distributing them back to the 
community through modern, today's newer platforms. For instance, the app of LINE plus 
more conventional means like loud speakers. 

 
Bang Bon District 

The collective based leadership was shown where one of the interviewed persons 
claimed that should a community leader becomes missing, the remaining members can go 
after a plan or initiative. In addition, funds from the locals were there such as social welfare 
funds or local health funds. Both of them were being co funded from local authority and 
federal government. The temple called Bang Bon temple was chosen for the center of 
community for spiritual aids, the plot of land for farming, plus community kitchens to give 
aids for members of the community such as seniors who are living by themselves. 
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Despite the assistance, many older individuals suffered from poorer physical and 
mental health because of the rapid spread of COVID-19 as there were many migrant workers 
(both legal and illegal) who did not vaccinate and not follow the measures, living together 
in the community. Therefore, they are concerned that they might have higher risks of 
detecting to the COVID-19 pandemic. 

 
Bang Khen District 

Through the COVID times, ample seniors who were living by themselves filed to 
have faced bigger mental issues such as loneliness. They held bigger worries that mandatory 
quarantine plus social distancing policies caused by this crisis might worsen the manifesting 
of such symptoms before placing them in bigger risks of anxiety as well as depressions. 
While some of them already retired and resided more distant away from their close ones, 
they simply experienced sad times or lack of hopes in life. They claim that they were 
concerned of themselves plus their families contacting the disease or virus, they very own 
economical conditions plus their health where the confining policies induced them to miss 
out on health appointments. Majority of them were worried of access to health care and 
shifts in their residing circumstances.  

To address this problem, the elderly people tried to find the activities to prevent 
themselves from loneliness such as planting, training their pets, and creating and selling 
handmade products. The aids from communities and local authority, they could participate 
in the occupational training for income-generating activities in order to improve their 
financial status and survive from loneliness and depression. Moreover, the older persons 
could live more happily and hopefully with the material and financial supports collected 
by the community members and the local government. 

 
Lad Phrao District 

Data acquired from interviews held imply certain seniors suffered challenges for 
carrying out range of normal action like shopping for goods or groceries, seeing their doctors 
or going to ceremonies religious in nature. They perceived that crisis has impacted their 
level of satisfaction with life in general under negative ways. In addition, they held 
restrained access to other information. The sources for information also were restrained 
caused by insufficient tech devices or knowledge on how to use them properly. Such 
limited reach is linked to seniors' overall level of education. The capacity to write, speak or 
read also are linked to seniors' higher degree of education, therefore being enabled to 
better access key information plus medical services before embracing newer tech. While 
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the successful battle toward COVID demands men's following to control policies, which 
mainly relies on their own knowledge, mentality plus practices, the seniors have to control 
or limit themselves when it comes to their bigger risks or dangers of being end up infected. 

In terms of support, the community committee, local government and community 
members provided special help and care for this group willingly with many motivating 
campaigns and activities, for example, food camps, necessary material supplies, enjoyable 
recreations, special meetings, technological training and news updating sections. In addition, 
the seniors could rely on the leaders and neighbors in the community, and live more 
hopefully due to the beneficial campaigns and funds from both public and private sectors. 
 
Summary of the Results 
Table 2 Concise Information with Quotations from Each Community’s Representatives  
              Based on the Situation during COVID-19 Pandemic 

District Subject Respondents’ Perspectives Respondents’ Quotation 
Bang 
Khae 

Living 
Conditions 

- Limited Access to Preventive 
Items 
- Reduced and Scarce Incomes  

- “I don’t have enough 
facial masks and alcohol.” 
- “I lost my job and OAA is 
not enough to spend.” 

Community 
Services 

- Good Community Relationship 
- Need of Special Measures to 
Help Independent Seniors  

- “The neighbors are 
always willing to help 
me.” 
- “I want the government 
to support the elders 
better.” 

Bang Kapi Living 
Conditions 

- Difficulties Related to Work 
- Closure of Trading Locations 

- “My employer cut wages 
and then laid me off.” 
- “I cannot sell things 
because the markets have 
been shut down.” 

Community 
Services 

- Local Government and 
Community Assistance 
- Helpful Social Media and 
Applications  

- “They trained us to use  
e-commerce to sell 
goods.” 
- “There is a LINE group to 
share the information.” 

Bang Bon Living 
Conditions 
 

- Poor Physical and Mental 
Health 

- “COVID-19 is spreading 
rapidly and scares me.” 
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District Subject Respondents’ Perspectives Respondents’ Quotation 
- High Risk of Detecting to the 
Pandemic 

- “Many migrant workers 
are not vaccinated and do 
not follow the measures.” 

 Community 
Services 

- Local Funds by Local 
Government and Society 
- The Temple Selected as 
Community Center 

- “They collected funds 
and donated to us.” 
- “Bang Bon Temple is a 
center to provide us some 
food and useful items”. 

Bang 
Khen 

Living 
Conditions 

- Severe Psychological 
Symptoms 
- Poor Health and Financial 
Status 

- “I feel more anxious and 
depressed.” 
- “I cannot afford the 
medicine so I remain ill.” 

Community 
Services 

- Community Recreations to 
Help Reduce Loneliness 
- Occupational Training for 
Income-generating Activities  

- “The community 
members often gather to 
talk or plant.” 
- “I can learn how to 
create handmade 
products for sale.” 

Lad Phrao Living 
Conditions 

- Repetitive Activities and Poor 
Life Satisfaction 
- Limited Access to the Modern 
Technology and Lack of 
Knowledge 

- “I do the routine 
repeatedly and feel so 
bored of life.” 
- “I do not know well how 
to use social media or 
mobile phone, and I 
cannot read well too.” 

Community 
Services 

- Technological Training and 
News Updating Section 
- Beneficial Campaigns and 
Funds  

- “The community leaders 
always share the 
updates.” 
- “I can survive longer due 
to the helpful donations.” 

 
Analysis of Social Responses 
Bang Khae District 

With this biggest volume of seniors, the district offered ample methods of help to 
seniors. Besides the relieving or relief policies given from government or BMA, donated 
goods from persons and private domains came in to aid COVID infected ones, particularly 
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infected organizations or groups. The impartial and logical distributed donations and help 
became subjected to debates. The database to help making of decisions when it comes to 
prioritizing receivers of food meals or packages of survivals was seen as alternative to such 
difficulty. Only some of the agencies of government actually updated the databases. Some 
of them did not have databases at all. Communities from district of Bang Khae employed 
community based databased gathered by themselves to determine risky ones in these 
communities thus the committee of the community can help such ones effectively and 
correctly. 

 Such extra database being employed for prioritizing help to ones mostly in needs. 
Committees had set forth helping criteria while vulnerable organizations that could not 
assist themselves were the initial priorities. Second priority went to risky groups which can 
aid themselves. Such community based database also was shared with agencies of 
government like the ministry of social development and human security as well as privately 
held sectors to assist groups to get more help. Lists of ones under needs were raised from 
the respective or related communities' committees working organizations, which meet all 
evenings. Committees examined the circumstances, resolved issues and developed helping 
plans or agendas. Survive foods or packages mutually agreed of from committees were 
given to receivers in their homes by members of these committees. Clarified and 
transparent decision implementing procedures boosted equity and fairness for access to 
help and decreased clashes amid these communities. 

 
Bang Kapi District 

Committees of the community promoted for hygiene of hands, wearing of masks 
within public spaces, social distance policies, avoidance of gatherings for groups of over 
twenty people, plus cleaning regions or devices of commercial based locations prior to and 
after the working hours of stores, cuisines or marketplaces. Besides these typical measures, 
district had the creative notion of setting forth the local online market administered by a 
single community. This approach derived from the meeting of committees of community 
with chairman of the district itself. Being known of citizens' challenges in following up with 
authority's locking down policies, committees came up with idea of having citizens staying 
at home without being worried of producing economical incomes. This resulted in launching 
of the local based online marketplace which aims to bring benefits to 3 sets of people, or 
motor cycle plus taxi drivers, ones who lost jobs or being suspended, as well as all of the 
members of the community. 
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 The notion of the local virtual market was direct and simple, converting what men had 
at homes onto money, for instance, transforming the home kitchen onto a food delivering 
service. This was achieved via employing services of taxi drivers within communities as opposed 
to services from the bigger LINE MAN or GRAB firms. Such market was not constrained to foods 
only. It was comprised of any service which members of the community can offer. For instance, 
AC cleansing, grooming or cleaning of pets, and others. Markets tried to elevate the local based 
economies and follow up with governmental authority's locking down policies.  
 
Bang Bon District 

Distinct groups of the population might access help or services distinctively throughout 
the time of crisis. Bangkok itself had registered up for communities plus not registered ones, in 
addition to migrating workers or employees. BMA places priority in helping and giving services 
to registered communities prior to not registered ones or migrating employees, caused by its 
constrained economical resources or the work forces. 

 Despite this, the district of bang bon has been an instance of the industrial region 
going after risky or marginalized groups like the seniors plus migrating workers plus the not 
registered communities throughout the Covid crisis. This district is bordered next to Samut 
Sakhon province, a center for the fishing business. Committees of the community placed 
community kitchens to offer free foods to ones residing inside nearby communities. They 
performed such action with supports from governmental groups like the BMA or community 
organization development institute plus firms situated within the district. In addition, the 
temple of bang bon which has begun organizing farming prior to outbreaking of the crisis, 
routinely offered veggies to the community kitchens. This kitchen prepared and cooked 
almost five hundred food boxes every day for 4 months. Subsequently, all people 
especially the seniors living by themselves within the community acquired by care, foods, 
plus packages of survival for an equal foundation. 

 
Bang Khen District 

Besides the medical village volunteers trained by ministry of public health and 
Bangkok medical volunteers who were being trained from department of health of Bangkok 
metropolitan administration , one off volunteers for the era of crisis from multiple or 
different background from students to house wives, civil groups, or philanthropic institutes 
had risen and developed over the country to give funds and assist through manufacturing 
of masks for the faces or face shields, survival packs, cooked foods plus other needed 
items. Mirror Foundation is one instance of a group which hired volunteers to deliver home 
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based visits to infected seniors and give out surviving packs made through donations coming 
from the foundation itself. 

 
Lad Phrao District 

This plan of the community was made up of three stages. The initial one was called 
the disease surveying stage, comprised of giving or sharing reminders to consume hot foods 
through separated serving spoons, wash hands, masks. Such policies were intensively being 
promoted by BMA. The committees from the communities aided the residents for 
production of gel for washing hands plus fabric masks for themselves plus other community 
out there. The following stage was concerned of community policies' development. Such 
communities created the charter of health for its community policies. They organized 
consulting meetups with members of the communities plus governmental representatives 
for preventing or social policies in feedback to the pandemic. The last stage was named 
the recovery stage. This one tried to help out members of the community by surviving the 
influences of pandemic via farms in the urban regions. BMA planned out to aid communities 
through giving job trainings to meet up their requirements. Subsequently, what had 
launched as food security programs for community in the public health's emergencies 
became to offer incomes economically for such communities.  

 
Findings Summaries 

Based on this case scenario, the local government plus civil society play the 
important roles to assist the elderly individuals living alone during the pandemic. In each 
district, the local government provided preventive measures, for example, healthcare and 
vaccination while the civil society collected the donations and distributed the necessary 
items to support the independent older persons. The community members in the selected 
districts were in the great relationship and willing to help each other so that the seniors 
could feel better and survive from the negative impacts of the crisis. However, the recession 
that caused the shortage of goods and services, the loss of job and the anxiety about health 
was the main obstacle that hindered the government and the society from supporting the 
elderly people. 

 
 
 
 
 



 
 

53 การน าเสนอผลงานหลกัสตูร PA 9000 Independent Study for Master of Public Administration 

5. Conclusion 
 

Overall, well-being of older persons living independently in Bangkok has been 
changed throughout the pandemic plus locking down times Yet, it is too soon to infer for 
the degree of the adverse effects of the pandemic toward seniors, especially for the 
economical side effects, which typically require more times to entirely release itself. 
Findings reached from such research display that sample seniors were suffering bigger levels 
of financial insecurities during later phases of their lives. 

Broad ranging local based policies were being carried out with intense engagements 
from the communities. Besides following up with the governmental policies toward the 
crisis, communities have made masks plus alcohol gels for hands washing for the members. 
These communities' main points were the crucial positions of offering accurate or correct 
information to these communities. Certain proposals for supplies of food, information for 
determining the risky, plus virtual online platforms which aided social distancing were useful 
during the recovery and pandemic stages.  

 Highly strong leaders of the community plus active citizens with aids coming from 
local governmental forces served as critical sources of alternatives for the issues inflicted 
by the pandemic. Members of the community or citizens acted as key factors for the 
successes in realization. Their spirits of volunteering and willingness and readiness to work 
for the communities without remuneration resulted in trust and senses of belonging amid 
these members. Normal or routine community members' meetups fostered their skills for 
sharing information, offering useful opinions, delivery of decisions, plus actual 
implementations. Social welfare funds or local funds demanded for the members' full 
commitments. Transparent and participatory making of decisions and realization of 
processes also enhanced and boosted empowering of the communities plus collective 
based leadership. Such engagement is key for members of the community plus the overall 
representation based institution of democracy. In this case, citizens are engaged to make 
decisions while renewing public trusts. 

 BMA district's offices served as local governmental representatives who worked 
intimately to aid community facilities or committees for all cases stated before. Crown 
Property Bureau, Community Development Organizations Institute, plus the Ministry of 
Social Development and Social Security carried out key roles for aiding and developing the 
community's capacity. Additionally, culture plus relations of members of community 
assisted these committees to know all from the communities well enough. This implies 
that the community can depend on collaborations of members when necessary. Based on 
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such studies, certain activities could be grouped as self-mobilizing or ownership. These 
communities altered their current databases through community for community decision 
makings. Likewise, community kitchens, online platforms plus urban farming from other 
districts were launched and administered from these communities and their committees.  
 
6. Recommendations 
 

Based on key enabling variables uncovered in such study, researcher issues these 
following suggestions toward communities and local based governmental bodies planning 
or getting ready for difficulties related to health or state of beings in the future, as given 
below. 

 
Powerful Leader and Collective Leadership 

Powerful leaders of the community plus collective based leadership in community 
are typical for successful scenarios or instances. Despite how certain people might be 
naturally fit leaders, pragmatic experiences can develop or cultivate people' leading 
capacity within the community. Local based forums used for listening, exchanges, sharing 
of information, responses, or complaints can develop trusts amid people from the 
community. Such is comprised of conventional and cultural activities from the community. 
Thus, promoting or facilitating of routine community activities are being suggested.  

 
Accurate and In Time Communication 

Communications within the community is vital for in time distribution of information. 
Appropriate and suitable channels plus infrastructure of communications shall be aided 
either from the community or outside parties or partners. Communicative style of leading 
or leadership is a success variable. Double checking mechanisms to make sure that 
information or data is both accurate and secured are suggested.  

 
Collaboration and Mutual Respect 

Local based governments or external parties carry out meaningful roles for offering 
tech supports or aids, economical supports plus infrastructures of the public. It is stressed 
that such cooperation shall consider in light of the problems of the ownership, 
harmonization plus aligning with the manners of the community itself. Such results in 
independent polices or actions with desired for degree of engagement in community 
empowering. 
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Evidence Informed Decision Making 
Evidences driven policy or decision making procedures are crucial. Effectively 

developed sets of data are suggested for communities' friendly uses. Such information or 
data is employed to survey and examine implementations and being shared for cross 
sections advantages or benefits of realizing mutually shared objectives.  

 
Sustainable Multi-Sectoral Collaboration Mechanism 

To working toward good or effective levels of performances, citizens plus groups 
should make and maintain powerful, strong, supporting relations with other groups from 
distinctive fields or sectors. Such mechanism for inclusive multi sectorial cooperative 
practices from the community acts as the learning procedure which assists communities to 
prepare effectively for effective responses or feedbacks to the crisis.  
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The Roles of Non-Governmental Organizations (NGOs) in the Provision of 
Social Services for Myanmar Labor at Thailand 

 

Saw Eh Gay Dah* 

Abstract 
 

Non-Government Organizations (NGOs) in Thailand who working for migrants’ people 
have been dealing with the processes of development, especially in providing social 
services for Myanmar migrant’s people. Advocacy from NGOs has enhanced extensive 
public awareness and participation in education, health, and labor rights in Thailand. Many 
NGOs are involved in mobilizing people and campaigning against labor rights violations, 
accessible of education to every child and accessible to health services. This multiple-case 
qualitative study analysis used in-depth and semi-structured interviews with key people 
(managers and field staff) from three NGOs to gather information. Based on the data 
gathered and the suggestions made during the interviews and the group discussion, it can 
be state that NGOs have made positive contributions to development, therefore NGOs’ 
service providing to migrant people should be maintained and protected. At the same time, 
NGOs should learn to share their experiences with each other and work to build a network 
of community leaders and organizations that can share ideas and experiences about 
development. Understanding the problems well, having a strong focus on service, are 
committed to reducing unfairness, and talk about values in a clear and powerful way will 
lead to better outcomes and sustainable operations for organizations.  
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1. Introduction 
 

INGOs are set up and run all over the world, especially in the least developed 
nations, to achieve to achieve the sustainable development goals. According to UNDP-
CH11, international non-governmental organizations (INGOs) have a significant presence in 
many developing countries, receive significant funding from donors to carry out 
humanitarian and development work, and are becoming a more powerful player in 
policymaking and global aid governance. (Morton, 2021: 334-335). The number of INGOs 
keeps growing all over the world, and each one has its own goals for development. In the 
1900s, there were only about 69 NGOs that were registered with the UN and could work 
internationally. Also, more than 47,000 INGOs are registered to work around the world, and 
more than 2,000 of them now work as consultants for the United Nations. Even though 
there are a lot of local Nongovernmental Organizations (NGOs) working on the sustainable 
development goals. 

According to research by the Public Welfare Department, more than 80% of Thai 
NGOs were founded after 1957. (Vadhana Sindhu, 2002). However, specific data on 
Thailand's total number of NGOs is still unavailable. At least 20,000 non-governmental 
organizations (NGOs) are estimated to exist, and many of them have a very short amount 
of time to implement their activities and cease the projects or programs after they complete 
their aims and targets. (Prateapusanond, 2017: 2) stated that Thai NGOs can be divided into 
nine categories based on their field of interest, including Rural Development, Children and 
Youth Development, Education Development, Human Rights, Coordination and Services to 
Other NGOs, Environment, Urban (Slum) Development/Basic Health Development, 
Consumer Protection, and Appropriate Technology Registration (both domestic and 
international). 

Report from International Organization for Migration (IOM), Thailand employs 
between four and five million migrants. Despite Thailand's efforts to secure the safety of 
migrant workers, many remain vulnerable and face significant risk during the migration 
process. Because of their unjustified legal status, many migrants, and their families, 
particularly those who travel irregularly, are particularly exposed to abuse and exploitation. 
As a result, the Ministry of Labor, UN agencies, INGOs/NGOs, and civil society organizations 
are working together to improve the lives of labor migrants in Thailand in a variety of ways. 

The COVID-19 epidemic has been moving through the ASEAN region since early 2020, 
according to a TRIANGLE in ASEAN quarterly brief note. And the covid -19 pandemic is 
causing problems for both women and men migrant workers in the region, who are fighting 
to defend their livelihoods and their health. TRIANGLE in ASEAN has continued to focus on 
both a legal and humanitarian response to the COVID-19 problem throughout this reporting 
period. (International Labour Organization, 2021: 2). 



 
 

61 การน าเสนอผลงานหลกัสตูร PA 9000 Independent Study for Master of Public Administration 

Mon (2010: 9) Some people enter Thailand lawfully with work licenses and stay for 
the specified duration, according to Mon. The vulnerability of Myanmar migrant workers in 
Thailand is exacerbated by a range of factors. The constant threat of deportation, for both 
migrants with and without work permits; extortion by police and immigration officials; heavy 
debts to recruiters/traffickers, who often lead to bonded labor or similar conditions; 
restrictions on their freedom of movement imposed by employers; and a lack of health 
care are among the issues that migrant people face in Thailand.  

According to Yongyuth, Raphaella, and Khanittha, one of the reasons the Thai 
government must engage with NGOs as well as local communities to identify examples of 
exploitation and prejudice in each neighborhood is a lack of resources from government 
sectors. To safeguard migrants from various forms of exploitation and discrimination by 
employers, particularly child labor difficulties, the government and NGOs should work 
together to better manage and resolve the issues. (Yongyuth, at el, 2010: 6)   

On the other hand, in July 2020 report from ILO they suggest to addressing the 
issues for most vulnerable group during the covid-19 pandemic. Some key considerations 
and recommendations going forward from ILO are: to extend the deadline for renewals of 
work permits and visas for certain groups of migrant workers, to consider developing 
guidelines and minimum requirements for migrant workers housing and dormitory facilities 
following the COVID-19 outbreak with due consideration to the realities and needs of 
women migrant workers, to ensure that currently unemployed migrant workers are given 
access to unemployment schemes, to consider waiving visa fees, including re-entry visa 
fees for returning migrant workers, to run public information campaigns targeting migrant 
workers and include information on the specific needs of women on matters relating to the 
COVID-19 pandemic in appropriate migrant languages, to ensure that employers of migrant 
workers in essential services identify and mitigate all risks of exposure arising from COVID-
19, to develop occupational health and safety guidelines in Thai and migrant languages for 
both employers and workers, to ensure that all migrant workers, including irregular migrant 
workers, have access to legal remedies and compensation for unfair treatment, abuse, and 
interpretive services to assist in their access to justice in these cases (International Labour 
Organization, 2020: 12-14). 

 
Significant of the Study 

In collaboration with the Thailand’s Ministry of Labor, INGOs play significant role in 
providing migrant workers social services, and it has impact on well-being of migrant workers 
and their family. Therefore, these roles need to be clearly understood by government and 
migrant workers who works in Thailand. This study will take times to understanding the role 
of INGOs in Thailand with reference to the people of migrate labor from Myanmar. And 
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recommendation from leaders of non-government organization with a view to modeling 
social service provision and how it impacts on the well-being of Myanmar migrant labors. 

 
The Scope of the study 

This study aims to investigate the role of non-governmental organizations (NGOs) in 
providing social services and their impact on the well-being of Myanmar migrant workers. 
Furthermore, this study will concentrate on the nature of NGOs, their contributions to the 
development of social services for migrant people, particularly in Myanmar, and the restrictions 
and opportunities that NGOs confront. The common goal of conducting studies is to understand 
the Myanmar labor situation in Thailand in terms of access to social services through INGOs, to 
determine the roles of non-governmental organizations (NGOs) in the provision of social services 
for Myanmar labor in Thailand, and to determine the effectiveness and challenges of NGOs' 
role, as well as how it affects migrant people and government administration. 

 
Limitation 

Due to time and constrained spending plan, analysts could obtain information only 
from limited number of NGOs and area. Therefore, the results may not represent the All 
of the NGOs as the  study is conducted only in Three area that close to Bangkok. Also the 
role of the NGOs will be deffrent sicne forming process and Donor Organization which 
start initiate to form NGOs will have diffrence strategies and apporachs in Thailand. 

 
2. Literature Review 

International Non-Government Organizations (INGOs) 
The roots of today's INGO nonprofit community were planted and cultivated, for 

the most part, in developed, democratic countries during the nineteenth and early 
twentieth century. Many national NGOs expanded their scope to include international 
programs and services in response to pressing requirements for national programs and 
services in other regions of the world. (Clark-Brown, 2012: 119-120) Furthermore, various 
organizations were founded with the objective of increasing the standing of professional 
groups and stimulating international collaboration in technical fields like navigation and 
communications. 

The main things that NGOs do for the community are help people, do public service, 
or solve social problems without trying to make money or get other benefits. (Ruengrong, 1998 
Cited in Jotaworn at el , 2019: 170) said that formal NGOs are set up by a group of people 
with the same beliefs to work on social development, economic, or political issues. For 
example, the Center for Media Development and the Center for the Protection of Children's 
Rights are both examples of formal NGOs. In addition, (Salamon & Anheier, 1998: 213-248)  
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stated that NGOs should be institutionalized, independent, non-profit, self-governing, and freely 
participatory. NGOs, as is customary, used to act as outsiders, generally apart from government 
work and operations. They now prefer to focus on delivering answers and collaborating with 
the public sector in their day-to-day operations. As a result, non-governmental organizations 
(NGOs) may be able to act as a neutral third party in guaranteeing government transparency 
and efficiency in service delivery. (Jotaworn at el, 2019: 169). 

INGOs fostered and occasionally coordinated the activities of NGOs in both the 
developed and developing worlds, as they were dependent on national government 
policies to achieve their objectives. (Harangoz & Zilahy, 2015: 2-3) Clark-Brown discovered 
that to address the major global issues that the UN and other IGOs are addressing, the 
components of a emerging global civil society represented by these INGOs, and NGOs 
require institutional strength, financial integrity, and sustainability, as well as the ability to 
use resources such as cutting-edge communications technology. Professional assistance 
programs were undoubtedly developed because of their aim for success in changing 
increasingly complicated issue areas. The fundamental prerequisites for organizational 
strengthening are suggested, with examples offered. 

 
Social Services 

In general, alternate forms of provisioning in social services can be examined in areas 
like as health, education, water and sanitation, and services for vulnerable groups (children, 
the elderly, and the disabled), as well as across countries and regions around the world. 
For public and nonprofit administrators, social services present a particular problem. (van 
Slyke, 2003: 299) According to David van Slyke, the policy area includes programs with 
ambiguous aims and outcomes, clients with varied degrees of manageable and difficult 
disorders, and clients with varying levels of motivation to get treatment. Furthermore, many 
social assistance programs require a level of ongoing care. Continuous care, according to 
Schlesinger, Dorward, and Pulice (1986), might be difficult to provide due to differences in 
competition by regional market and the high cost of entrance into service areas, such as 
residential treatment programs. 

According to the 2008 ASEAN Charter, ASEAN would "improve the well-being and 
livelihood of ASEAN people by providing them with fair access to opportunities for human 
development, social welfare, and justice," as stated in Article 1 paragraph (11). The ASEAN 
Economic Community Blueprint (2007) recommended that ASEAN "(1) Establish an 
integrated social protection and social risk management system, and (3) Strengthen social 
protection systems at the national level and work toward the adoption of appropriate 
measures at the regional level," according to section (3.2.2). (Hall, 2012: 5). 

Crea, Reynolds, Bunkers, and Bishop C.M. (201) found that the social service system 
works to improve the well-being of its citizens, that the social service system should serve 



 
 

64 การน าเสนอผลงานหลกัสตูร PA 9000 Independent Study for Master of Public Administration 

all citizens throughout their lives, that it tends to include a wide range of factors as parts 
of the social service system, and that anything that contributes to the well-being of society 
should be included. By contrast, (Crea at el. , 2017: 309) Crea at el. defined and described 
the social service system as "the system of interventions, programs, and benefits provided 
by governmental, civil society, and community actors to ensure the welfare and protection 
of socially or economically disadvantaged individuals and families," as "the system of 
interventions, programs, and benefits provided by governmental, civil society, and 
community actors to ensure the welfare and protection of socially or economically 
disadvantaged individuals and families." They found widespread agreement in their research 
that social service systems reflect the cultures and communities to which they cater, and 
people who seek and receive services define them. 

 
Role of INGOs in Thailand 

NGOs in Thailand have been developing their responsibilities and operational 
orientations on development initiatives for decades. NGOs have built on their work and 
learning experiences with local people, most of whom are from rural and urban 
disadvantaged groups. (Ogunlana & Manowong, n.d.) Thai NGOs' lobbying, according to 
Ektewan Manowong and Stephen O. Ogunlana, has boosted public knowledge and 
engagement in development. Such efforts frequently have a considerable impact on national 
strategies outlined in social and economic development plans. NGO advocacy has increased 
public knowledge and engagement in development projects in Thailand. 

Two scholars, Jumbala and Mitprasat, gave insights toward a characterization of 
NGOs in 1997, viewing them as humanitarian and social welfare groups that typically work 
with human rights and the advancement of democracy. Non-governmental development 
organizations (NGDOs), on the other hand, focus on supporting groups of powerless and 
poor people in conceiving and implementing development programs. Thai NGOs frequently 
reflect unheard voices of the people, usually powerless peasants. People are sometimes 
hesitant to protest when they are directly and severely affected by state-sponsored 
programs. "The major purpose of NGOs," according to Suchit Bunbongkarn, "is to limit the 
power and authority of government entities and to give more power to the community." 
(Simmons, 2003: 73; 79-80). 
 According to (Vadhanasindhu, 2002) NGOs in Thailand primarily use a development 
strategy with their target groups, yet they cannot avoid providing humanitarian assistance 
in many circumstances. In general, their work can be classified into four categories. First and 
foremost, community institutions must be strengthened. Second, teaching the public about 
social issues, which is done through facts, statistics, and information gathered as part of 
their role. The third job is giving direct help, and the fourth is networking development 
coordination. 
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Constraints and Opportunities faced by INGOs 
 INGOs must fight for the right to exist and operate in many countries, and they may 
need to form coalitions with other players to carry out their projects. INGOs face some 
serious accountability issues because of their reliance on contributors for financial support. 
For starters, it raises the likelihood of discrepancies between donor and client preferences. 
Second, if these discrepancies do arise, an INGO must grapple with the tough ethical, legal, 
and strategic question of who it should hold the most accountable. For INGOs, who face 
potentially conflicting commitments to contributors on the one hand and clients on the 
other, the convenient integration of accountabilities in the private sector idea of customers 
is shattered. 
 According to Edwards, Hulme, & Watkins, 1999; Florina (2000)  INGOs face unique 
challenges in a globalizing world that requires them to do more with less, act as catalysts 
for rapid change, and foster long-term improvement in intractable problems of sustainable 
development, economic justice, and political democratization around the world. INGOs 
around the world are increasingly in the spotlight, according to Lindenberg & Dobel (1999), 
as they experiment with evolving strategies, changing functions, and novel structural forms. 
(Brown & Moore, 2001). 
 Heiss & Kelley (2017: 732) Because they work outside of their native nations, NGOs 
working worldwide, according to Andrew Heiss, confront additional limits on their activities. 
International NGOs (INGOs) are committed to (and shaped by) the laws, regulations, and 
norms of those countries, according to Stroup and Murdie (2012). In addition, INGOs must 
follow to the legal and regulatory environments of the countries they target, or risk losing 
entry to the country, particularly when advocating or providing services in sovereign 
governments. INGOs may be incapable to successfully pursue their missions if the regulatory 
environment is too restrictive. This conflict between INGO ideals and the institutional 
environments in which they operate gives rise to a strategy Mitchell and Schmitz (2014, 
489) have termed principled instrumentalism: international NGOs “pursue their principled 
objectives within the economic constraints and political opportunity structures imposed by 
their external environments.” 
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Figure 1 Left panel: the cumulative number of countries with laws restricting civil society 
(source: Christensen and Weinstein 2013); right panel: the proportion of National 
Endowment for Democracy (NED) staff with advanced professional degrees and the 
proportion of NED grants awarded to programs that are measurable and quantifiable 
(source: Bush 2015) 
 
 The graph above shows how both environmental pressures have gotten worse over 
time. The left panel shows that the legal and regulatory environment for both domestic 
and international NGOs has become more restrictive over time. More and more countries 
have passed laws that require NGOs to register with the government, ban NGOs from doing 
certain types of advocacies, and make it illegal for NGOs to accept money from international 
donors. Changes in what donors want are shown in the right panel. It highlights two 
characteristics of the National Endowment for Democracy (NED), a significant contributor for 
democracy establishing NGOs, based on data from Bush's The Taming of Democracy 
Assistance: More NED workers have earned graduate and professional degrees in the last 30 
years, and more NED funding require NGOs to thoroughly track and assess the outputs and 
consequences of their activities. That is, as donor organizations embrace a 
professionalization culture, they increase their standards for responsibility, professionalism, 
and performance in the NGOs they support. (Heiss & Kelley, 2017: 732-733) 
 Kelley (2009) also said that donors can unintentionally mislead NGO behavior by 
making it harder for them to get money to reorganize social ties between recipients and 
their constituents. As similar NGOs compete for the same funding sources, some may try to 
hurt their rivals, keep information from the public, or keep working on projects that aren't 
working.  
 Most INGOs would rather only be accountable to donors and keep things as they 
are, even though this may not empower the communities they are trying to help. Second, 
donors usually don't want to support a long, iterative, people-centered process because it 
might not have an immediate effect that can be measured or might not accomplish what 
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the intervention was supposed to do in the first place. Funding agencies tend to favor short-
term, measurable results, which require a high level of control over decisions and 
conditions under which projects are carried out. (Power at el., 2002: 274). 
 Separate ministries have established different regulations to certify, control, and 
monitor them, which has led to some misunderstanding among NGOs. In addition, there is 
no governmental mandate that covers their operations. This creates uncertainty in the 
establishment, executive authority, oversight, budget management, and administration of 
non-governmental organizations. Even though there isn't a clear legal framework, many 
local NGOs have helped their communities in positive ways. But many of them stop working 
after a short time because the society is so complicated and it's hard for them to keep 
going. This is especially true of informal or unregistered NGOs, as some of them don't have 
good organizational management and administration. Only a few of them can do well in 
the long run. Some are even forced to do things behind the scenes, which makes people 
look at them with some suspicion. As a result, the Thai government has limited the number 
of local NGOs and ordered the closure of some, namely those that violate national laws or 
pose a "security concern." According to Prateapusanond (2017), NGOs confront three main 
concerns: First, the very existence of NGOs and whether or not they will eventually be 
required to have legal status; second, NGO professional conduct and whether or not ethics 
is correctly applied; and third, the professional conduct of NGOs and whether or not they 
will be required to have a legal status. The final point of worry is the finance and fund-
raising issues faced by non-profits, as well as whether tax benefits would be retained. 
(Jotaworn at el., 2019: 169). 
 Kim (2014:36-37) said that NGOs in Thailand work both to put pressure on the 
government and to help people. The process of democratization has given different 
advocacy groups, especially labor groups, a new chance to bring up issues about social 
protection and put pressure on the government to expand and improve this protection. 
The long history of NGDOs activates the alternative purpose of NGOs in social protection, 
which is to provide direct social protection services to community members at the local 
level. In terms of NGO roles in social protection, the Thai instance provides a mixed and 
somewhat balanced picture of pressure and provision. 
 
3. Methodology 

Research Methodology 
This research will mainly focus on the qualitative approach to answer the research 

questions. The reason that I do not use quantitative methods is qualitative approach offers 
visions to different problems and helps in developing concepts or theories for potential 
quantitative research. With analysis to look deeper into problems, the qualitative approach 
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helps to discover new thoughts and individual views. The interviews will have a semi-
structured character to give space and room for free to express their answers. Interviews 
can lay out the experience and understanding of those interviewed, therefore relying on an 
interview with INGOs can be fulfilling. The interview aims to research the experiences of key 
informants and experts from INGOs and staff too. Qualitative interviews have the advantage 
of being able to hear surprising answers as well as giving the prospect to follow up. The 
strength of semi-structured dialogue interviews is that the informants, expert, and staff can 
explain their answers through an in-depth interview. 

 
Document Research and Analysis 

By using the qualitative method, the researcher understood more on organization 
that working for migrants’ people in Thailand. The benefits of the qualitative research were 
able to meet with the manager or leader who deal with migrant issues, and staff in the field 
areas, to allow the researcher’s receiving the first-hand data for this research. Each of the 
organizations projects has different approaches and outcomes so that this research can access 
the success of the projects based on the framework of the individual project. In this study, 
the researcher reviewed the existing research and reports for sources of secondary data. 

 
Data collection 

The study design to deliver the questionnaires to 3 NGOs mangers and 12 staff who 
work in Thailand. The interview will take place with staff to get the detailed information. 
For the secondary data, I will collect existing data related to INGOs from interview with 
them and observation which can record how INGOs are important for migrant people, and 
it impact on well-being of migrant worker of Myanmar. The interviews will be conducted 
with (15) representatives (5) person per each organization. The semi-structured, in-depth 
interview allowed discussion of migrant issues as well as to identify unexpected outcomes 
and impacts of the work. Each project implemented by the different organizations varies, 
and they each measured success differently. The semi-structured interview allowed the 
organizations to identify the successes and the challenges that they have faced.  The 
research site focuses on Organization who work in Thailand. The reason of chosen managers 
and staff are the key person in area for involving of social support in migrant people, 
especially, for Myanmar migrant workers. 

 
Data Analysis 

The researcher will conduct five steps of a process of observing, collecting data, 
documenting of the data, organizing or categorization of the data and interpret the data 
into concepts, and connecting of the data to show how one concept may influence another 
and representing the account (reporting the findings). During the process, the researcher 
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will analyze the data systematically through narrative analysis and grounded theory from 
the interviewees.  

 
4. Finding and Analysis 
 

This chapter assesses the extent to which NGOs in Thailand have overcome 
significant challenges to gain achievement of the services provision that provided by NGOs 
are positively impact on the Myanmar migrant people. The chapter also establishes NGO’s 
experiences in the roles of NGOs and what the constraints and opportunity that they faced 
during the implementation. The chapter also provides the findings and analysis gathered 
from the field research.  

The main argument for the whole analysis is that all the organizations try their best 
to deliver their social services to the Myanmar migrant’s people. Then, their services were 
positively impact to the Myanmar migrant workers not only in provision but also in 
enhancing the knowledge of Myanmar migrant worker. And, they made a positive 
contribution by collaborating with Thai government departments, especially, in Education, 
Health and Labor rights. However, they still have some challenges in delivering the social 
services to migrants’ people because the limited number of budgets in implementation, 
labor with no documents is not able to provide the social services and migrants people are 
not actively participate in implementation process. As illegal migrants’ issue is remained in 
Thailand, the NGOs will continue facing with some challenges in providing social services 
to migrant people.  

 
The roles of INGOs in providing social services and it impact on well-being of migrant 
labors for Myanmar: The roles of INGOs in providing social services 

Each organization have different social services such as education, health, and legal 
aid especially in labor rights to the migrant’s people for Myanmar. Each of the organization’s 
social services provision are as below. 

 
Foundation for Education and Development: The FED is founded on the belief 

that education is the most effective equalizer to counter inequity, oppression, and 
discrimination. FED’s motto is, “Education is a better future” is implemented through 
programs providing education for grassroots and vulnerable communities in our learning 
centers and outreach programs in Thailand and Myanmar. Since 2012, FED has extended 
their programs to vulnerable populations in Myanmar through FED’s safe-migration project 
like pre-departure project for the tens thousands of migrant workers who continue to search 
for economic opportunities in Thailand, with FED’s youth development program serving 
teenagers and young adults.  
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In Education Sectors FED provide access to education for migrant children in helping 
them to accessing to school. On the other hand, the organization help and support out-of-
school children to attend Thai schools. If the migrant worker’s children want to continue 
their education after finished FED school, the organization can directly contact with the 
Thai government school for child’s education because FED has MoU with Ministry of 
Education. Another social service from the organization is, out-of-school school children 
can learn Thai language if they want to learn Thai language even, they are working. In terms 
of labor Sector, the organization provides legal education and training to Myanmar migrant 
workers. FED also provide labor awareness programs for migrant workers before they are 
leaving the country. And when it comes to labor issues, FED support translation services to 
the migrant people. And in the legal field, FED provides translation information that 
announced by Thai Government.  

 
Migrant Worker Rights Network (MWRN): There are Six activities that MWRN mainly 

provided services to Myanmar migrant workers. First, the organization give awareness to 
migrant people especially in, employer’s duties and responsibilities and the rights of workers 
and what are their duties and responsibilities toward employers. MWRN’s main objective is 
to educate workers about their rights and their responsibilities. Second, before migrant 
workers come to Thailand, the organization requested partner affiliated agencies to train the 
workers in what to do/don’t when they arrive in Thailand, and to anticipate labor laws and 
rights. Third activity is that the organization provides Thai/English language and computer 
training program for migrant children. Fourth one is legal assistance for migrant people. For 
example, when there is labor rights violations case, MWRN take information from the victim 
and systematically decide which department to file a complaint with. Fifth service is about 
research. In some cases, some employers do not fully support workers' rights. Therefore, the 
organization went to the Thai government department and give them information about 
which industry is violating workers' rights. MWRN also request Thai government agencies to 
enter and inspect the industry that violating worker’s rights. At some seafood products, the 
organization also collected some information on boats and reported the information to the 
government. For example, what kind of boat violates workers' rights? The Final service is labor 
right demand. Our organization raise the voices for the migrant people demand. For example, 
when Thai government collects 2,400 baht per person from migrant workers for the purpose 
of repatriate, MWRN and partner organizations cooperatively demanded that it be not 
convenient for the workers. As a result, with the advent of Passport and Visa, there has been 
a reduction in payments for migrant people.  

 
World Vision Foundation of Thailand (WVFT): The current health project that the 

organization do for migrant workers includes TB, HIV and STDs. The project is mainly 



 
 

71 การน าเสนอผลงานหลกัสตูร PA 9000 Independent Study for Master of Public Administration 

supported by the Global Fund. The main process in delivery services to migrant people are 
health education awareness on TB/HIV/SDI. In TB program, supported by trained health 
volunteers, suspected patients are diagnosed and if there is a patient with the disease, the 
patient can be treated at the hospital. Organization provides support the cost for treatment 
for migrant workers. Patients are also follow-up by health volunteers to make sure they do 
not stop taking the medicine. In HIV program, based on a person’s willingness, suspected 
person can get screened at a hospital or Mae Tol Clinic. The organization also coordinate 
with the other organization when a positive patient is found. 

 
Impact on well-being of migrant labors for Myanmar 

Based on the research finding, each organization have different impact in serving 
social support for migrant people. In terms of education services, in the past, children of 
migrant workers could not be able to return to school in Burma after graduating from FED 
or Thai school. Later, in collaboration with the Ministry of Education of Myanmar, the 
organization provided education for children and children can join the school in Myanmar 
when they finished school at FED or Thai school. Therefore, the migrant workers became 
more confident in the organization. Children who graduated from the FED and went on to 
attend Thai government high schools because it is the impact our organization have had 
on Burmese migrant workers. The organization protecting and promoting migrant workers' 
rights in Thailand and found that the following situations are changing and improving.  

(1) The situation of labor rights included daily wages, compensations, and overtime 
fees. 

(2) Social security process 
(3) Reducing the human trafficking and labor rights exploitation  
(4) The government agencies are paying more attention to migrant workers' rights  
(5) Improving the recruitment policies 
(6) Education opportunity for migrant and their family members 
(7) The migrant is more aware of labor rights, communication, organizing skill, and 

vocational. 
 

On the other hand, the MWRN has had a lot of success by working for migrant 
workers. The first success story was the dismissal of about 1,200 Burmese workers at a 
seafood factory in 2014 by their employers. Burmese migrant workers have been reported 
to the office to support them. The office also provided the Thai government with complete 
information. Under the Labor Law, the owner of industry was entitled to give more than 60 
million baht in compensation for migrant workers. Migrant workers have also been given 
full rights based on that case.  The second success impact that MWRN has had done for 
migrant people was, in 2016, about 1,800 people at a seafood factory were not paid even 
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they worked overtime. At the same time information was collected and reported to Thai 
Government. As a result, the case is filed by the Thai government and the migrant people 
will be compensated, estimates more than 200 million baths. However, the employers 
pleaded our office to negotiate with more than 10 labor leaders in the factory because 
there is no money to pay for compensation. The factor owner said that even if the factory 
is sold, the money will not be enough to pay the migrant workers. As a result, workers and 
employers will continue to be neutral and the employer has promised to never break the 
law. Another succuss is when government raised 2,400 baht for migrant returning fund, the 
organization objected the raised by collaborated with Thai Workers' Union. As a result, the 
raised was success and migrant people who had already been collected returning fund 
were paid back by government. The impact that mentioned are the impact and great 
achievements that MRWN has done for migrants’ people who works in Thailand.  

And the impact on Health sector is, WVFT was able to build a database system for 
patients. Migrant information about TB can be attributed by the effort of our organization 
because the government is also accepted to the information. Another impact that 
organization contribute to the migrant people is a significant reduction of TB patients. To 
explained as an example, in the past, migrant workers did not know where to get health 
support when they became ill and suspected as TB patient. However, with the knowledge 
provided by the organization, they came to know and aware how to contact and get the 
health support services. The became more aware on disease prevention and protection. 
Because of organization’s effort that the death toll from the disease has dropped and 
decreased. Now, Myanmar migrant people are getting aware and act on the process of while 
suspicious patients are found, they referred them to hospital or the organization that 
provide health services.   

Respondents raised many examples of social provision impact that have been done 
by organization. Respondents mentioned the social provision impact based on their success 
story. 

Respondents F from MWRN sates that “The first success was the dismissal of about 
1,200 Burmese workers at a seafood factory in 2014 by their employers. Burmese migrant 
workers have been reported to the office to support them. The office also provided the 
Thai government with evidence-based information. Under the Labor Law, the owner of 
industry was entitled to give more than 60 million baht in compensation for migrant 
workers. Migrant workers have also been given full rights based on that case.” “Significant 
Change from the organization was WVFT able to build a database for patients. Migrant 
information about TB can be attributed by the effort of our organization because the 
government is also accepted to the information. Another impact that organization 
contribute to the migrant people is a significant reduction of TB patients.” Said by 
respondent K from WVFT. Respondents E from FED said that “In terms of education, in 
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the past, children of migrant workers could not be able to return to school in Burma after 
graduating at FED school. Later on, in collaboration with the Ministry of Education of 
Myanmar, the organization could provide education for children and children could join 
the school in Myanmar when they finished school at FED.” “In previous, migrant workers' 
rights were violated due to migrant workers do not aware of the place that they can report 
any violations cases. And while labor rights are violated by employer, migrant people do 
not know where to complain or getting services. By working with migrant people, 
organization has reduced the number of cases of workers' rights violations. Now, migrant 
workers could stand on their own to solve the case and problems because they are more 
aware on labor rights and knowing place to get services. With the existence of our office, 
employers are less likely to commit labor rights abuses. The case of labor right violation 
decreased a lot.” Answered by respondent H from MWRN. Respondents C from FED 
sates that “There has been a boom in migrant worker’s movement. For example, after 
adult finished non-formal education that provided by FED, a cleaner become a receptionist 
or waiter. I also noticed that some students after graduated from the school and university 
they work as translators in providing migrant people. ” In the past, migrant workers did not 
know where to get health support when they became ill and suspected as TB patient. 
However, with the knowledge provided by the organization, they came to know and aware 
how to contact and get the health support services. The became more aware on disease 
prevention and protection.” Expressed by respondent M from WVFT.  

 
The constraints that faced by NGOs in Thailand while providing social services 

Based on the different social services provision, each of the organization have 
different constraints and most of the constraints that they were mentioned are not under 
their control. Each of the organization’s constraints can be highlighted as below.  

World Vision Foundation of Thailand (WVFT): About 30% of migrant workers 
arrive undocumented. It was the most challenges for organization to implement the project. 
On the other hand, Language barriers is a kind of constraints in doing the project activities 
especially in awareness session.  Then, some services delivery is difficult to provide (for 
example, follow-ups the patients/ giving medical expenses) because some target area is far 
from the office. The most constraint is that migrant workers always move from one place 
to another. Therefore, it is not easy to cover in delivering health education awareness. 
Then, in health education awareness session, it is difficult to adjust the time with migrant 
people who work in industry. 

Migrant Worker Rights Network (MWRN): The workers themselves are not 
interested in labor rights and weak in participation while organization give the awareness 
session to them. Another challenge is that it is very difficult to deal with fishery workers 
because they rarely have time to meet with us. It can be said that some employer in fishery 
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industry is acting as mafia. They sometimes, use guns when something goes wrong by 
employees. Then, during the Covid-19 period, most migrant workers are not familiar with 
the zoom application to join the awareness/training.  

Foundation for Education and Development (FED):  Some business owners do not 
want the organization staff came and give awareness because they see the organization as a 
mess. There are also sections of discrimination. If the local (village head, immigration 
department) does not accept our activities, it is difficult for staff to implement the activities. 
Most of the difficulties we encountered were that the migrant workers who came to Thailand 
did not have much time for us to earn money. Sometimes language barriers make it difficult 
to carry out in awareness session. In some case, the FED was not able to do anything for the 
migrant workers, while migrant victim did not cooperate with FED staff. Respondents raised 
many examples of constraints that faced by the INGOs in Thailand while providing social 
services.  

Respondents B from FED answered that “Some business owners do not want the 
organization staff came and give awareness because they see the organization as a mess. 
So sometimes we must work hard and negotiate with them more to give support to migrant 
workers.” Respondents F from MWRN said that “The constraint is that the migrant workers 
themselves are not interested in labor rights and weak in participation while organization 
give the awareness session to them.” According to respondent A from FED “The NGO 
staff face restrictions from employers when they visit migrant workers' workplaces. Due to 
the COVID-19 pandemic, staff could not cross to other provinces. The Thai government 
authorities also threatened us while working with undocumented workers.” “About 30% of 
migrant workers arrive undocumented. It was the most challenges for to implement the 
project. Also, Language barriers is a kind of constraints in doing the project activities 
especially in awareness session.” Said by respondent K from WVFT. Respondent O from 
WVFT mention that “The most constraint is that migrant workers always move from one 
place to another. Therefore, it is not easy to cover in delivering health education awareness. 
Then, in health education awareness session, it is difficult to adjust the time with migrant 
people who work in industry. Some factories do not like NGOs very much because they are 
afraid that when migrant people aware more about labor right, they will get some 
challenges.” 

 
The opportunities for NGOs in Thailand while providing social services 

The current of organization model is appropriately designed to meet the various 
needs of migrant workers, the collaboration and coordination of social partners as well as 
CSOs partners in providing social services are effective, the budget allocated by donors 
sufficient for the operation of the organization, the use of resources optimal for achieving 
the objectives and intended results for organizations and the greatest value for the budget 
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that is allocated to protecting migrant workers are the opportunities for NGOs in Thailand 
while providing social services. Respondents raised up many examples of the opportunities 
for INGOs in Thailand while providing social services.  

Respondents B from FED sates that “By collaboration and coordination with social 
partners as well as CSOs partners, the benefits are that it is easier and more effective in 
giving awareness education in a factory.  Also, the organization Improved connectivity and 
information sharing.”, “In cases where the organization does not capable to handle the 
case, we can refer the case to the other social partners when have a good relationship.” 
Said By Respondents H from MWRN. “By collaborating with other social partner 
organization, the work can be done more than expected. Networking also has an impact 
on our organization’s activities. For example, if the organization do not have resources to 
help patients, another social partner organization can give a support. In collaboration with 
CSOs, information dissemination is strengthened and more fruitful in implementation.” 
Respondents N from WVFT said. Respondents F from MWRN mentioned that 
“Opportunity is organization has been recognized by the EU/USA and trade unions for our 
commitment toward migrant people. Recognition by the international community is an 
opportunity for the organization. Also, MWRN’s staff are invited to go to Washington DC for 
receiving an award. Then Thai government also invited us to participate in policy 
formulation, especially in-migrant rights, and law.” Respondents K from WVFT expressed 
that “The great opportunity for organization is The Department of Health in Thai welcome 
us and give a helping hand when we need them. Therefore, we are available to delivery 
services to migrant people.” “As Organization become more cooperative with government 
departments, their recognition gives us an opportunity to move forward and accomplish 
our organization’s goal and objectives.” Said by Respondents C from FED. 

100% respondents answered that as organization focus to achieve the objectives 
through indicators measurement, the use of resources optimal for achieving the objectives 
and intended results. And also, 100% of participants answered that all services that 
provided by organization are considered the greatest value for the budget that is allocated 
to protecting migrant workers.  

Respondents K from WVI answered that “Basic support and treatment services 
are considered the greatest value for the budget that is allocated to protecting migrant 
workers because all the benefit goes directly to protecting migrant workers. Health 
education awareness is also considered the greatest services in protecting migrant workers.” 
According to respondent A from FED “The systematic collaboration between CSO/NGOs, 
INGOs, and trade unions is significant, significantly affecting advocacy at national and local 
levels. The organization could avoid overload activities and target areas.” Respondents H 
from MWRN answered that “In my point of view, all services that provided by organization 
are considered the greatest value for the budget that is allocated to protecting migrant 
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workers.” “I think that all services that organization support are considered the greatest 
value for the budget that is allocated to protecting migrant workers.” Said by Respondents 
B from FED. The NGOs achieved in providing social services for Myanmar migrant labors 
from education, health, and labor rights, especially in legal aid support. The Thai 
Government Departments, social partner or CSOs play an important role in networking with 
the organizations in providing social services effectively for Myanmar migrant people. On 
the other hand, donors form each organization play a vital role in financial contribution to 
organization for implementing the social services.   

 
Table 1 Compare and Contrast of each Organization’s Role, Impact, Strengths, Constraints 

and Opportunities 
 FED MWRN WVT 

Roles - Provide access to education 
services for migrant children 
and legal aids and education 
by collaboration with Thai 
Government Departments  

- Provides legal assistance 
and labor right awareness 
and demand and Conduct 
Research/Survey by 
collaborate with Thai 
Government Departments 

- Delivery health education 
awareness and treatment 
cost on TB/HIV/SDI and 
trained health volunteers 
by collaborate with Thai 
Government Departments 

Impacts Changing and improving 
impact are: 
- Improves daily wages, 
compensations, and overtime 
fees and social security 
process 
- Reducing the human 
trafficking and labor rights 
exploitation 
- The government agencies are 
paying more attention to 
migrant workers' rights  
- Education opportunity for 
migrant and their family 
members 
- The migrant is more aware of 
labor rights 

The three impact that 
organization has worked for 
migrants’ people are: 
-The dismissal of about 
1,200 Burmese workers 
received compensation at a 
seafood factory in 2014 by 
their employers.  
- In 2016, about 1,800 
people at a seafood factory 
able to work under labor 
rights law.  
- Collected returning fund 
(2,400 baths) were paid 
back to migrant people by 
government  
 

- Able to build a database 
system for patients. 
Therefore, Migrant 
information about TB can 
be attributed and the 
government is also 
accepted to the 
information. 
- Organization contribute to 
the migrant people is a 
significant reduction of TB 
patients.  
- The death toll from the 
disease has dropped and 
decreased.  

Strengths - Was founded, since 2004 and 
have strong networking with 
partners organizations and 
government departments 
- Project's designed activities 
are most appropriate for 

- Was founded, since 2009 
March 
- Have strong networking 
with partners organizations 
and government 
departments 

- Has partnered with the 
Global Fund and national 
partners since its inception 
in 2002. Has acquired 164 
Global Fund awards in 41 
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 FED MWRN WVT 
migrants and have outreach 
programs 
- Collaborate with some 
researchers to learn more 
systematically about migrants.  

- Project's designed activities 
are most appropriate for 
migrants 
- Collaborate with 
international research teams 
- Have outreach programs 

countries with 13 active 
Global Fund awards. 
- Project's designed 
activities are most 
appropriate for migrants 
and outreach programs. 

Constraints - Limited budgets and services 
providing 
- Not able to provide services 
to undocumented migrants 
and it is difficult for staff to 
implement the activities 
- The migrant workers did not 
have much time for us to earn 
money.  
- Sometimes language barriers 
make it difficult to carry out in 
awareness session.  

- Limited budgets and 
services providing and not 
able to provide services to 
undocumented migrants. 
And also, Migrants are not 
interested in labor rights 
and weak in participation. 
Then it is difficult to deal 
with fishery workers 
because they rarely have 
time to meet with staff 
-In Covid-19, most migrant 
are not familiar with online 
platform to join the 
awareness/training. 

- - Not able to provide 
services to undocumented 
migrants 
- Limited budgets and 
services providing 
- Migrant workers always 
move place to place. So, it 
is not easy to cover in 
delivering health education 
awareness.  
- In health education 
awareness session, it is 
difficult to adjust time with 
migrant  

Opportunities -Organization model is 
appropriately designed and 
have strong collaboration with 
social partners  
- The budget allocated by 
donors sufficient for the 
operation of the organization  
- The use of resources optimal  

- Organization model is 
appropriately designed  
- Strong collaboration with 
social partners  
- The budget allocated by 
donors sufficient for the 
operation of the 
organization  
- The use of resources 
optimal  

- Organization model is 
appropriately designed and 
have strong collaboration 
with social partners  
- The budget allocated by 
donors sufficient for the 
operation of the 
organization  
- The use of resources 
optimal  

 
5. Conclusion 
 

Most of migrant workers in Thailand are Myanmar workers who have emigrated on 
account of economic hardship, political instability, and the repressive policies of the Myanmar 
Government. We can say that till now, most of the Myanmar migrants work illegally in Thailand. 
Many migrants and their families, especially those who migrate irregularly, are particularly 
vulnerable to abuse and exploitation due to their unwarranted legal status. Therefore, in 
collaboration with the Ministry of Labor, UN agencies, INGOs/NGOs and civil society 
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organizations are working to enhance the lives of labor migrants in Thailand in many ways.  
(Chalamwong at el. , 2010: 6) stated that  the limitation of resources from government sectors 
is one of the reasons that the Thia government needs to collaborate with NGOs as well as local 
communities to identify cases of exploitation and discrimination that occur in each community. 
To protect migrants from various forms of exploitation and discrimination by employers, 
especially child labor issues, the government and NGOs should make collaboration for the 
better management and solving the issues. 

This research focuses on the roles of non-governmental organizations (NGOs) in the 
provision of social services for Myanmar Labor at Thailand. The research also focuses on how 
NGOs try to deliver their social services to Migrant People, the situation of Myanmar migrant 
workers, regarding access to social services through INGO in Thailand, the roles of non-
governmental organizations (NGOs) in the provision of social services for Myanmar Labor at 
Thailand and the constraints and opportunities faced by the NGOs while delivering social 
services for Myanmar Labor at Thailand. The research uses in-depth interview methodology, 
gathering information from fifteen informants from three different organization. 

In terms of achievements/benefits from health project in WVT migrant health 
volunteers were recruited and received necessary training such as basic and advance TB 
knowledge, community diagnosis, referral, and TB case management. Through those 
volunteers, community based social networking and organizations were formed and get 
community awareness and empowerment among migrants in fighting against 
communicable disease like TB/HIV. 3,217 TB suspects have been referred for TB diagnosis 
and diagnosed 177 TB patients and treating well. In terms of sustainability, community level 
referral systems have been formed through migrant health volunteers and Thai Government 
health facilities. During implementation process, WVT introduced rights and benefits of 
being legal status, social security, and migrant health insurance card. 

As FED focus on education with the goal of “Marginalized Burmese migrant youth 
gain access to educational opportunities in Thailand and can continue education when they 
return to Myanmar” the organization activities were positively impact for Myanmar migrant 
workers, especially for child education. According to FED’s 2020 report, 508 Burmese 
students currently studying at 42 Thai government schools, 420 students enrolled at FED’s 
learning centers, 90 students studying Thai and English in the Non-Formal education 
program and 1,288 Burmese youth studying at the FED Education Program in 2020. This is 
how FED tried to the Myanmar migrant’s workers.  

In terms of achievements/benefits from labor rights/legal aids social provision in 
MWRN the below tables showed the legal aids/ social services that provided by the 
organization, and it have been a huge impact to the Myanmar migrant people who working 
in Thailand in the year of 2019 to 2021. In the year of 2019 to 2002, the organization have 
been supported (3358) cases of legal aids and social supports to Myanmar migrant workers.  
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This research suggests that NGOs should continue to do things like solve problems 
for the people they are trying to help, educate the public about labor rights and health, 
help with legal aid, lobby, advocate, etc. Based on what the manager and field staff said in 
the interview, both the government and the public know that NGOs play these roles. But 
when problems are complicated and there is both local influence and separate exploitative 
national policies, the roles, and results of many NGOs working in a community context 
seem unclear. 

NGOs should learn to share their experiences with each other and work to build a 
network of community leaders and organizations that can share ideas and experiences 
about development. NGOs could learn more about what's going on in local communities 
by working with them and learning from them. Community empowerment is important 
because it is the people themselves who need to think about the problems and make 
connections, not the people who work for NGOs from the outside. Working for change on 
many levels was helpful. The performance of NGOs working on development projects 
needs to be looked at to see if they are really looking out for local or national interests. 
Also, if they want public support for their operations, they need to approach the public 
with a broader and more unified plan. NGOs can only have a positive effect on Thai society 
if they understand the problems well, have a strong focus on service, are committed to 
reducing poverty and unfairness, and talk about their values in a clear and powerful way. If 
everyone involved in development programs worked together, shared information, and 
were honest, development would go well. It takes time and work to understand each other, 
but in the long run, this will lead to better cooperation. 

All the objectives of this study have been completely achieved: to understand the 
Myanmar labor situation regarding access to social services through INGO in Thailand, to 
determine the roles of non-governmental organizations (NGOs) in the provision of social 
services for Myanmar Labor at Thailand and to identify the constraints and opportunities 
faced by the NGOs while delivering social services for Myanmar Labor at Thailand. Even this 
study has a useful discussion with significant narrative findings and analysis, it just explains 
and represents the situation of 3 organization which works in Thailand. It will be more 
successful if the interview taking space with more organizations. It is also better to develop 
the context of this study in using context analysis method by using NVivo software. I believe 
that this study serves as a literature review of “The roles of non-governmental organizations 
(NGOs) in the provision of social services for Myanmar Labor at Thailand”. 
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The Influence of COVID- 19 Crisis Management on Perceived Travel Risk 
and Travel Behavioral Intention. An Empirical Study from Vietnam. 

 

Hang Thi Thanh Tran* 

Abstract 
 

The ongoing COVID-19 pandemic and its potential influences are creating new 
features and sets of policies that not only reflect the effectiveness of crisis management in 
each country but also create potential national competitive advantages in the phase of 
COVID-19.  Accordingly, crisis management policies have recently played a vital role in 
national strategic management. The study aims to contribute the literature review and exam 
the influences of government policies and strategies on the behavioral process of travelers 
in the context of Vietnam. The quantitative research method is used for analyzing the 
correlations between the factors of crisis management and travel behavioral process. The 
research outcomes presented that the government policies strategies recently such as 
vaccination policies and strategies; immigration and health security policies and strategies; 
crisis information and communication strategies directly and associated with perceived 
travel risk and travel behavioral intention. As a result, governments, especially, policy 
makers should have the laser focus influences of vaccination, immigration as well as crisis 
information and communication to attract tourists. The implications from the study have 
given us the solid foundations for guiding practitioners and leaders in recovering and 
enhancing the sustainable tourism industry. 
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1. Introduction 
 

Despite COVID-19 hit, Vietnam was one of only a few countries to positive GDP growth 
in 2020 which achieved by 2.9 percent, one of the highest growth rates in the world 
recently. Dabla-Norris & Zhang (2021) stated in the International Monetary Fund that 
Vietnam has taken decisive steps to overcome both the health and economic crisis 
successfully. As the leading countries that control the crisis well, Asia-Pacific countries gain 
the opportunities for future tourism with alternative solutions for developing international 
tourism in national strategies. The government's strategies and policies in crisis management 
are extremely essential not only for overcoming challenges but also for gaining new normal 
and competitive advantages in socio-economic recovery. These policies have been 
considered carefully through the decision-making process of Policy - making. For instance, 
immigration policies and strategies; health security policies; vaccination policies and 
strategies; and crisis information and communication strategies currently play essential roles 
in both boosting tourism recovery and changing traveler behaviors. These government 
policies and strategies are also the "reopen the country" solutions, which tend to influence 
the willingness to travel and intentions of the travelers to some extent. Thus, the policies 
and strategies on crisis management in the COVID-19 pandemic directly impact both socio-
economic and sustainable tourism. 

Furthermore, the policies and strategies on crisis management have the effects on 
post-COVID-19 travel behavioral process through the perceived risks and intention to travel 
of travelers. Hao et al. (2021) concluded that due to the impacts of environmental and 
personal factors, Chinese people’s willingness to travel has been significantly reduced. 
Furthermore, the scholars raised awareness that possible animosity against countries or 
governments (foreign or domestic) considered responsible for disease-related health threats 
can affect future tourists’ travel intentions and behaviors. Animosity from crisis 
management policies and strategies may be a useful factor to consider in future tourism 
studies associated with disease outbreaks. 

There are rising concerns about government policies and strategies that affect 
travelers' behaviors to some extent. Therefore, the crisis management policies and 
strategies of governments should also be focused on and be considered as the paramount 
factor in tourism recovery. 

This research has a laser focus on the topic: "The influence of COVID- 19 crisis 
management on perceived travel risk and travel behavioral intention." An empirical study 
from Vietnam. " The study was conducted to emphasize the perspectives of Vietnamese 
travelers with their future travel decisions domestically and internationally. In the interest 
of analyzing the significant roles of government policies and strategies in crisis management 
as well as the future tourism management, this study aims to gain the objectives as below. 
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Firstly, the study aims to conduct the literature review about crisis management 
practices, especially, government policies and strategies in time of COVID-19. Moreover, the 
study aims to examine valid correlations among these policies and strategies; perceived 
travel risk and travel behavioral intention. 

Secondly, the research tends to contribute literature review on travelers’ behavioral 
process of tourism decision-making in time of COVID-19 pandemic through the influence of 
the environment factors (government policies and strategies in crisis management) on 
perceived travel risk and travel behavioral intention. It also presents the willingness to travel 
of Vietnamese travelers in the next phase of COVID-19 pandemic recovery. 

Lastly, the study gives the recommendations to the leaders and managers in making 
decisions on crisis management and tourism recovery. Obviously, the inclusive growth of 
the country post COVID-19 tends to be developed by enhancing effectively crisis 
management as well as tourism management. 

 
2. Literature Review 
 
Crisis Management: Government Policies and Strategies  

In recent years, crisis management has been one of the key drivers that measure 
how each country develops sustainably. Baubion (2013) stated that governments are 
increasingly confronted with a growing number of crises, many of which include new risks. 
These new risks are global risks and have substantial economic consequences. Accordingly, 
governments are always challenged with controlling these disruptive occurrences, and how 
quickly and effectively governments respond in crisis situations has a direct impact on 
citizen trust in government. In addition, there are the significant macroeconomic causes 
that increase susceptibility and intensify the effects of more traditional crises (OECD, 2011). 
The increased mobility of risk carriers or vectors, such as viruses or terrorists, in our global 
environment accelerates their spread.  

In controlling the new crisis, it is essential to have the transformation of governments 
as well as the paradigm for crisis leaders (Baubion, 2013). Government openness and 
transparency are extremely important in crisis management nowadays. It is important that 
governments need to control the media data, or tell and share information with citizens 
on the internet and through social media carefully. The policies and strategies provided by 
governments affect significantly the citizen trust and expectations during the crisis. To adopt 
it, the policymakers who make decisions in crisis management should be concentrated and 
be strategic as ever. With the strong impacts on people's livelihoods, their health and our 
food systems, the COVID-19 pandemic has been known as the global crisis that led to a 
dramatic loss of human life worldwide. Accordingly, the government policies and strategies 
have been playing the vital role from COVID-19 repression to the ongoing COVID-19 
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recovery. Moving forward from the phase of COVID-19 prevention, governments are trying 
to be awake from the frozen tourism industry, including phased approaches to mitigate 
impact, restart the travel and tourism sector, reach recovery, and redesign tourism for the 
new normal. The restart actions fundamentally come from the decision-making of 
government policies and strategies in vaccination, immigration, public safety, and crisis 
information and communication. 

 
Vaccination Policies and Strategies 

There are different government initiatives on vaccination recently, such as the COVID-
19 Vaccines Global Access (COVAX) to ensure equitable access to supplies or the framework 
for within-country vaccine distribution policy. These differences create a gap within the 
country as well as globally. Accordingly, the vaccination rates and vaccinated groups are 
totally different among the local places or among the countries.  Furthermore, the 
awareness about destination from the citizen perspectives tends to be impacted differently 
from the vaccination in these destinations. Furthermore, the vaccination rolls out on 
likelihood of using public transport increasingly. Travelers have more opportunities to use 
public transportation through the confidence of vaccination. The effectiveness of 
vaccination is also defined by the substantial going down of infection and death rates. 
Through effective vaccination policies and strategies, many people said that it was safe 
enough to travel again (TNA, 2021). 

 
Immigration and Health Security Policies and Strategies  

During the COVID-19 situation, immigration policies and strategies are the key terms 
that are considered carefully in travel decision-making. According to Fragomen (2020), up 
to 90% of the global population is under cross-border travel restrictions because of the 
COVID-19 pandemic, including a moratorium on inbound and outbound travel by both 
locals and foreign nationals, as well as a complete or partial hold on visa applications, 
processing, and granting. The OECD (2020) also reported on tourism policy responses to the 
coronavirus and highlights that the lifting of travel restrictions will go a long way to restoring 
travel confidence. In recent years, many scholars have stated the importance of immigration 
policies and strategies in tourism recovery in the COVID-19. 

In more detail, governments basically conduct the metrics to restrict inward and 
outbound travel to manage the spread of disease during pandemics (Cahyanto et al., 2016; 
Yang et al., 2020). Stringent measures have predominantly included compulsory quarantine 
upon arrival (Brown & Folayan, 2015) and travel restrictions (Mackenzie, 2014). This holds 
true in the case of the ongoing COVID-19 pandemic. In this day and age, travelers consider 
the perceived risks from the immigration process in different destinations, which directly 
affect their budget, time and efforts. The immigration policies and strategies take into 
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account in tourism travel behavior process as a matter of course. Thoroughly, health 
security in the immigration process also plays a vital role in the interests of tourists. The 
COVID-19 pandemic is expected to have a permanent impact on traveler behavior, 
accelerating the move to online, with a greater emphasis on hygiene and healthy living and 
a higher use of cashless and contactless payment methods. It is needed to support tourists 
in preparing for their immigration process with high health security. Moreover, the setting of 
public infrastructure as well as facilities needs to be upgraded due to the need for health 
safety during the entrance of tourists. The cruise and aviation industries in many countries, 
are already preparing to improve health screening and hygiene measures, and there is strong 
recognition that much will need to be done to restore travelers’ confidence (OECD, 2020).  

Health insurance policies which included the COVID-19 treatment that guided by 
governments also effect on how people perceive about the protection in their health 
treatment and administrative burden in their arrival. As ever, the government has a role to 
play in developing the policies as well as strategies for crisis management in peak national 
industry bodies to support the tourism recovery. 

 
Crisis Information and Communication Strategies 

From the study of Bernadette et al. (2021), the scholars stated that active 
communication and leadership are at the heart of crisis management, which significantly 
changes the societal and economic landscape. Communications strategies, which are done 
well by all levels of government, can aid public trust, confidence, and, importantly, 
compliance with the behaviors needed from individuals, communities, organizations, and 
nations (Carter et al, 2011; Siegrist and Zingg, 2014). 

Moreover, the government's role in crisis management includes building public trust 
and giving opportunities. Building media profiles is one of the vital parts of crisis information 
and communication. Huynh (2020) observes a correlation between risk perception 
associated with the COVID-19 virus and an increase in information searches on social media. 
Some studies (Fuchs and Reichel, 2011; Swarbrooke and Horner, 2007) correspond with this 
observation, finding that the higher the perceived risk, the more information tourists seek 
to support their consumptive tourism decisions. Furthermore, the information-seeking 
process is deliberate and aids the "heuristic" or "analytical" cognitive process of decision-
making (Dunwoody and Griffin, 2015). To this end, a destination’s post-crisis media profile 
on various platforms, including the news, documentaries, movies, social media sites, and 
official websites, would be a critical touchpoint from which tourists derive the cues they 
may use to inform their decision-making (Chew and Jahari, 2014; Fuchs and Reichel, 2011; 
Kapuscinski and Richards, 2016; Zhai et al, 2019). 

The government plays an essential role in managing these information channels. It 
follows then that a destination’s media profile may be considered as a potential mitigator 
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of perceived risk (Jonas et al, 2011). Jiang et al. (2022) concluded that tourists' assessments 
of a government's crisis response, which is mainly associated with the government's 
capability to recover the destination's image and fascinate tourists, will affect perceived 
travel risks as well as awareness of the destination, influencing their intent to travel.  

Additionally, governments could increase transparency about COVID-19 and quickly 
provide updated information. At travel destinations, there should be workers who supervise 
the scenic spots and monitor visitors’ health status. 

On the other hand, Abraham et al. (2020) also proposed that there is an urgent need 
for policymakers and tourism and hospitality businesses to be aware and sensitive to the 
necessity of open communication and collaboration in planning and designing appropriate 
risk management measures and public relations campaigns to boost confidence in traveling. 

 
Perceived Travel Risk  

Some researchers defined the meanings of perceived risk and its relationship with 
human behavior. Accordingly, Wei et al. (2018) indicated that perceived risk is basically 
known as the individual's negative perceptions or uncertainty about purchasing goods and 
services in the future. This confusion usually affects the purchase’s behavior as well as the 
intended product consumption. Vaughan (2011) concluded that perceived risk is an 
influential measure that significantly effects people’s behavior and decision-making. 

In addition, Hwang & Kim (2020) also modified a theoretical framework for risk 
perception and health-related behavior in behavioral processes as in Figure 1 as below: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 Theoretical Framework for Risk Perception and Health-Related Behavior Research 
 

According to the research, environmental factors are influenced by public policy and 
organizational factors. In particular, individual and environmental factors may influence 
health-related behavior either directly or indirectly; this is accomplished through cognition 
and affect (i.e., perception of self-efficacy, interpersonal influences, and risk perception). 

Personal Factors & 
Environmental Factors 

Behavior-Specific 
Cognitions & Affect 
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▪ Perceived Risk 

▪ Interpersonal Influences 
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Obviously, the COVID-19 situation's health-related issues define travel behavior as health-
related behavior. Accordingly, environmental processes like the changing of public policy 
affect travel behavior through perceived risk to some extent. 

Moreover, Hao et al. (2021) mentioned in their research that the enlargement of the 
COVID-19 pandemic situation has had various impacts on people’s environments, like the 
changing of public policies. In this changing environment, human-environment interaction 
will further affect human cognition; in this interaction, people will change their own 
behavior. The researchers proposed the model of triadic reciprocal interactions as Figure 2 
below: 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 The Model of Triadic Reciprocal Interactions 
 

Linking to the traveler’s decision-making process, Khan et al. (2017) concluded that 
perceived risks negatively influence travelers' behavior. In detail, the risks mainly come from 
safety and security issues, especially health-related issues. Moreover, Matiza (2020) pointed 
out that health, psychological, and social risks are the most appropriate to the likelihood 
of people‘s willingness to travel. Furthermore, Olya and Al-ansi (2018) indicated that health 
risks are the potential hazards that directly affect the well-being and health of travelers 
when they experience tourism activities. 

Perceived travel risk, such as the negative perceptions about a destination's image, 
is a multi-dimensional approach (Jiang et al, 2022). The scholar classified the perceived risks 
in tourism by various types: physical risk; equipment risk; cost risk; social risk; performance 
risk; and psychological risk. They have a significant negative impact on travel intention and 
destination image, but risk aversion and government initiatives effectively negate the impact 
of social risk on destination image, while media influence neutralizes the negative impact 
of the dimensions (all save cost risk) on travel intention. 

In the correlation with perceived risk, government response in crisis management is 
the external environment which significantly impacts on perceived risk mitigation (Fang, 
2007). In the situation of the COVID-19 pandemic, travelers are more concentrated in making 
decisions by finding out information such as whether the destinations have upgraded 
infrastructure and high-quality medical facilities in health treatment. To reduce perceived 
risks, governments should strictly establish policies to avoid large gatherings of people. In 
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addition, the official information about destinations needed to be confirmed carefully and 
spread virally from government information channels. 

 Analyzing perceived travel risk, travel behavioral intention, and destination image 
from the perspectives of psychology, political, and communication science, they 
recommended that people should focus on the negative impact of crises and get a laser 
point on both internal and external responses in crisis management. It significantly 
enhances the effectiveness of crisis management by the government as well as promotes 
the sustainable development of the tourism industry. Thus, the government, media, and 
private citizens’ deliberate risk response behavior that a reduced negative or even positive 
effect may be considered the key role after the tourism crisis. According to the reviews 
mentioned above, the first hypothesis in the research is as below: 

 
H1. There are direct effects of crisis management on perceived travel risk. 
 
Travel Behavioral Intention 

In the earliest times, Fishbein and Ajzen (1975) defined behavioral intention as the 
likelihood that people are involved in an assured behavior and it affects people's behavior 
significantly. Moreover, the behavioral intention measures how capable someone’s 
intention is to try and how much effort he or she is willing to put into the defined behavior. 

According to scholars, behavioral intention is the key factor in the motivation process, 
which directly impacts on actual behavior. The behavioral intention is also in the personal 
process, which is linked closely with the behavioral process. (Ajzen, 1985) 

Ajzen (1991: 182) early proposed the theory of planned behavior model as Figure 3 
as below: 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 The Diagram of Theory of Planned Behavior  
 

From this perspective, Rosenthal (2018) later confirmed that individuals who have 
behavioral intention are more likely to actually engage in the behavior when they have 
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actual behavioral control. Travel behavior is planned behavior to some extent because 
people usually have their own travel plans for preparing travel budgets, time schedules, or 
the needed administrative processes. 

Bao et al. (2017) also declared that people tend to get involved in health-related 
behavior if they feel they have enough available resources and a significant likelihood to 
perform it. The travel behavioral intention may be conducted as the intention to travel or 
the travel willingness of the people. Accordingly, health-related behavior is related to how 
people perceive the health risks of travelling to and from the destination (Sumaedi et al., 
2021). 

The travel behavioral intention in COVID-19 pandemic also explored from many 
scholars. Sumaedi et al. (2021) stated that if someone considered that the likelihood of 
infecting the disease was high, he or she may make a decision to avoid the disease by avoiding 
travel. In other words, the travel behavioral intention is in relation to how serious the 
consequences of contracting COVID-19 during travel are. Hao et al. (2021) also concluded 
that the negative impact of COVID-19 will affect the severity perceptions, personal negative 
effects, and positive effects of tourism during the outbreak, which will ultimately influence 
people’s intention to travel. 

Moreover, the scholars also mentioned the importance of destination image in 
tourism management. Afshardoost & Eshagh (2020). stated that in today's dynamic and 
competitive global climate, destination image is widely acknowledged as a potent 
management instrument for empowering the tourist business in the market. Afshardoost & 
Eshagh (2020) also proposed the diagram of the relationship between destination image 
and behavioral intention as follows: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 The Relationship Between Destination Image and Behavioral Intention  
    (Afshardoost & Eshagh, 2020: 4) 

 

In the COVID-19 phase, the behavioral intention of tourists to visit a holiday 
destination may depend on how much they believe the destination acted on behalf of the 
greater social good (external motivation) in addressing the health, social, and economic 
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consequences of the disease and its attempt to contain its spread, locally and globally. 
Therefore, the destination image promoted through government policies and strategies 
recently is essential to national tourism recovery. 

 To mitigate this potential effect, the augmented immigration policy; vaccination; 
social security policies and crisis information, communication, strategies will be critical 
interventions. The next hypothesis is proposed as below: 

 
H2. There are direct effects of crisis management on travel behavioral intention. 
 
3. Methodology 
 
Research Conceptual model 

According to the predicted effects as well as the suggested hypotheses above, the 
conceptual framework which has been constructed from hypotheses is as below: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figure 5 Conceptual Model of Research 
 

The conceptual model was based on the relationships between government 
policies and strategies in crisis management and perceived travel risk; and between 
government policies and strategies in crisis management and travel behavioral intention. 
The questions regarding some indicators were based and adapted from TNA (2021), OECD 
(2020), Matiza (2020) Gonzalez-Reverte et al. (2022), Jiang et al. (2022), Hao et al. (2021) and 
Abraham et al. (2021) but some indicators were developed by the author. 
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Data Collection & Questionnaire Design 
This research completely validated the quantitative method that was applied for 

identifying and testing the hypotheses. Questionnaires are the online surveys that will be 
first used in this research as the primary data, with the focus on collecting the perceptions 
of responders. The questionnaire was constructed by the Vietnamese version. The data 
were collected totally from 221 respondents who are who are the Vietnamese travelers or 
potential travelers in one month (March-April 2022). The questionnaires will be directly sent 
to responders online through social networking sites such as Facebook, Google Drive, 
LinkedIn, or official email with the Google form link. The questionnaires are constructed 
from the Vietnamese version that includes two main parts: 

- Part 1: Demographic information: 7 multiple choice questions about gender, 
generation, residence, employment, working experience, level of education, and average 
monthly income in the last six months of respondents.  

- Part 2: Traveler’s evaluation about statements. There are 36 statements about 
immigration and health security policies and strategies; vaccination policies and strategies; 
crisis information and communication strategies; perceived travel risk; and travel behavioral 
intention. The evaluation is measured by the five-point Likert-scale ranging from 1 to 5, 
equivalent to strongly disagree, disagree, neutral, agree, and strongly agree. 1 = "Strongly 
Disagree"; 2 = "Disagree"; 3 = "Neutral"; 4 = "Agree"; 5 = "Strongly Agree". 

The questionnaire is designed by the measurement scale of variables as below: 
 

Table 1 Questionnaire Design by Measurement Scale of Variables 
Item Variable References Question Indicator 
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Vaccination 
policies and 
strategies 
(VC) 

Adapted 
from TNA 
(2021). 
Developed 
by authors. 

I consider the COVID-19 vaccination rate of the destination. VC1 
I refer to the destination has more people got the boost 
doses of COVID-19 vaccination.  

VC2 

I consider the list of appropriate groups in COVID-19 
vaccination in the destination.  

VC3 

I consider the destination where apply the vaccine passport. VC4 
I consider the destination where has their own COVID-19 
vaccines. 

VC5 

I refer the destination offers the COVID-19 vaccination 
services.  

VC6 

The vaccination is important in using public transportation in 
my travel.  

VC7 

 
 
 
 
Immigration & 
health security 

 
 
 
 
 
Adapted 
from OECD 

I consider the immigration policies of the destination. IMHS1 
I consider the quarantine measure of the destination. IMHS2 
I consider the requirements of the entry in destination.  IMHS3 
I consider how much its cost for me to entrance the 
destination. 

IMHS4 

I consider how long I prepare the administrative procedure 
to entrance the destination. 

IMHS5 
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Item Variable References Question Indicator 

policies and 
strategies 
(IMHS) 

(2020) and 
Matiza 
(2020). 
Developed 
by authors. 
 

It is important that the immigration policies in the 
destination are favorable for tourist.   

IMHS6 

I consider the public infrastructure in the destination. IMHS7 
I consider public safety policies for COVID-19 prevention in 
the destination (applying the minimize distancing or wearing 
masks).  

IMHS8 

I consider the public sanitation in the destination. IMHS9 
I consider the destination where support the travel 
insurance which included COVID-19 treatment. 

IMHS10 

I will take into account health security criteria when 
choosing a tourist destination.  

IMHS11 

 
Crisis 
information 
and 
communication 
strategies 
(CIC) 

Adapted 
from 
Gonzalez-
Reverte et al. 
(2022) and 
Jiang et al. 
(2022). 

I consider media opinions when selecting my travel 
destination. 

CIC1 

To plan a tour, I feel media opinions is very authentic 
source of information. 

CIC2 

I consider the destination image which promoted by 
government media channels. 

CIC3 

I consider the destination is introduced by the trust 
information source from government. 

CIC4 

Development reported by government media can change 
my opinion about destination.  

CIC5 

 

Perceived 
Travel Risk 
(PTR) 

Adapted 
from Jiang et 
al. (2022); 
Hao et al. 
(2021) and 
Abraham et 
al. (2021). 

Traveling during the pandemic will increase my risk of 
contracting the virus. 

PTR1 

Traveling during the pandemic will make me be 
condemned by others. 

PTR2 

My family and friends do not support me in traveling during 
the pandemic. 

PTR3 

Traveling during the pandemic will cause me to worry about 
others. 

PTR4 

Traveling during the pandemic will make me spend extra 
energy. 

PTR5 

Traveling during the pandemic will make me spend more 
cost. 

PTR6 

I am stressful traveling during COVID-19 pandemic.  PTR7 
I feel nervous travelling during COVID-19 PTR8 

Travel 
Behavioral 
Intention 
(TBI) 

 
Adapted 
from Jiang et 
al. (2022); 
Hao et al. 
(2021) and 
Abraham et 
al. (2021) 

If the government policy and strategies support, I am willing 
to travel during the outbreak. 

TBI1 

If the government policy and strategies support, I will 
encourage the people around me to travel during the 
pandemic. 

TBI2 

If the government policy and strategies support, I am willing 
to pay for tourism during the pandemic.  

TBI3 

To plan my trip, I am willing to pay attention to government 
policies and strategies during the COVID-19 pandemic. 

TBI4 

There is a high probability that I will travel in the future. TBI5 
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Moreover, Exploratory Factor Analysis (EFA) and Reliability Testing were used mainly 
for data analysis to identify the interrelationships among a group of research variables and 
to ensure the reliability and validity of them. Moreover, Multiple Regression and Path 
Diagram were employed to explore the causal relationships among variables, and then 
confirm the research hypotheses. Items in the questionnaire were based on literature 
reviews and adapted to the research context. 

 
Factor Analysis and Reliability  

Pallant (2005) stated that the Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) test is a measure of how 
well suited the present data is for the principal component analysis. Accordingly, KMO 
values between 0.8 and 1 indicate the sampling is adequate. In this research, the Kaiser-
Meyer-Olkin measure of sampling adequacy with a value of.869 for the group of dependent 
variables and .939 for the group of independent variables. In addition, the test of sphericity 
statistics in this research was significant (p<0.001) (Bartlett, 1954). These paramount values 
indicate sufficient correlation between the variables to proceed with the factor analysis.  

The KMO and Bartlett's Test results in this study show that the factor analysis (EFA) 
for independent variables and dependent variables is satisfied (Table 2 & 3). 

In this study, the Cronbach’s coefficient alpha values of all five variables are higher 
than 0.8 (in the range from 0.832 to 0.939). Moreover, the range of Cronbach’s Alpha of all 
items in each variable is in the range of 0.6 to 0.8, so the items in each variable have strong 
internal consistency. 

The strength of association result shows that all independent and dependent 
variables are rated as excellent and very good at association. As a result, all five variables 
are trustworthy to explore, and this study successfully achieves the cut-off points of 
reliability. 

Moreover, Hair et al. (2003) also defined the acceptable total variance explained of 
components in factor analysis for a construct to be valid as 60%. The factor analysis of this 
study satisfied to be constructed with the great value of variance explained which above 
60% (Table 2&3). 

A three-factor solution provided the clearest extraction for the group of 
independent variables, including 17 items. The three factors accounted for 72.19% of the 
total variance, and the Cronbach’s coefficients ranged from.599 to 0.846 among the items 
of the three factors, indicating valuable measurement of the factor’s reliability as in Table 
2 as below: 
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Table 2 Summary of Independent Variables with Reliability Coefficients 

Variables α 
No of 
Items 

Range of 
Cronbach’s Alpha 

Strength of 
Association 

Immigration & health security policies and strategies (IMHS) .939 8 0.672 -> 0.846 Excellent 
Vaccination policies and strategies (VC) .832 4 0.599 -> 0.740 Very Good 
Crisis information & communication strategies (CIC) .916 5 0.720 -> 0.822 Excellent 

*All items have factor loading ≥ .5 
KMO index = .939 and Sig. of Bartlett’s test = .000 
Total variance explained = 72.19% 
 

In the next table (Table 3), a two-factor solution was conducted for the group of 
dependent variables consisting of 13 items. These two factors accounted for 67.39% of the 
total variance. The Cronbach’s coefficients ranged from .634 to .815 among the items of 
the two factors, indicating great subscale reliability as below: 

 
Table 3 Summary of Dependent Variables with Reliability Coefficients 

Variables α 
No of 
Items 

Range of 
Cronbach’s Alpha 

Strength of 
Association 

Perceived Travel Risk (PTR) .924 8 0.634 -> 0.815 Excellent 

Travel Behavioral Intention (TBI) .893 5 0.634 -> 0.808 Very good 

*All items have factor loading ≥ .5 
KMO index = .869 and Sig. of Bartlett’s test = .000 
Total variance explained = 67.39% 
 

Accordingly, the three-factor model of independent variables and the two-factor 
model of dependent variables in this study were deemed the best solutions because of 
their conceptual clarity and ease of interpretability. 

 
4. Research Findings 
 
Demographic Characteristics of Respondents 

A total of 221 valid respondents were analyzed in this study. Based on the findings, 
58.4% of respondents are female and 41.6% of them are male. Moreover, 79.2% of 
respondents are Gen Z, 19.5% of them are Gen Y, and only 1% of them are Gen X. The 
respondents are mostly young female Vietnamese travelers. Moreover, over 80% of 
respondents are from urban areas. They also have a high level of education, with over 
81.5% of respondents having graduated from university and postgraduate. In addition, 
nearly 70% of respondents are in employment (52.9% of them are full-time and 15.8% of 
them are part-time employees). Accordingly, they have a high monthly income, which is 
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higher than the Vietnamese per capita monthly income (57% of respondents have a 
monthly income higher than 5 million VND). In the annual report, VNA (2021) stated that 
the per capita monthly income of Vietnamese people was averaged at 4.2 million VND 
(182.7 USD) in 2020. However, the respondents are mainly fresh graduates and junior 
workers, with 81.9% of respondents having been working for under 4 years. As a summary, 
the respondents in this study are the Vietnamese travelers who are young, from residence 
mostly, has the high level of education and high level of monthly income. 
 
Correlations Between Variables 
Table 4 Correlations between Variables 
 PTR TBI 1 2 3 

1. IHMS -.374* .515* 1.000   

2. CIC -.428* .558* .677* 1.000  

3. VC -.425* .417* .475* .591* 1.000 
Mean 3.41 3.67 4.08 3.81 3.70 
Std.Deviation .896 .872 .817 .810 .870 

Note: * Significant level at p < .05 

According to table 4, the statistics showed that all independent variables were 
correlated with two dependent variables (PTR and TBI). In the relationship between 
independent variables and first dependent variables (Perceived travel risk), the most significant 
correlation was between CIC and PTR (r= -.428, p<.05).   In the relationship between 
independent variables and second dependent variables, the most significant correlation was 
between CIC and TBI (r= .558, p<.05). It means that crisis information and communication 
strategies have a significant impact on both perceived travel risk and travel behavioral intention. 
In addition, other variables, including IMHS and VC, had significant relationships with two 
dependent variables: IMHS and PTR (r = -.374, p<.05); IMHS and TBI (r =.515, p<.05); VC and PTR 
(r = -.425, p<.05); VC and TBI (r =.417, p<.05). Furthermore, the three independent variables 
have negative correlations with the perceived travel risk, with a negative value of r (-1<r<0). 
Additionally, the three independent variables have positive correlations with travel behavioral 
intention with the positive value of r (0<r<1). 

In conclusion, three independent factors also presented strong correlations with the 
two dependent variables, defining the predictive power of these factors on perceived travel 
risk and travel behavioral intention. The measurements of the relationship will be explored 
continuously in the next part of multiple regression analysis. 
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Multiple Regression Analysis 
Multiple regression analysis is the appropriate technique to analyze the linear 

relationship between group of independent variables with each dependent variable by 
estimating coefficients for the equation for a straight line (Hair et al, 2003). Multiple regression 
analysis will be applied to test the hypotheses in this study. 
 
Table 5 Multiple Regression Coefficients 

Variable 
PTR Model TBI Model 

B Std. Error Sig. B Std. Error Sig. 
(Constant) -1.079 .298 .000 .867 .267 .001 
VC -.257 .076 .001 .107 .068 .121 
CIC -.220 .098 .026 .360 .088 .000 
IMHS -.132 .089 .139 .254 .080 .002 

 

According to the coefficients of the PTR Model table, two of the three independent 
variables are VC and CIC, which significantly affect the PTR with a p-value of 0.001 and 0.026 
(lower than the usual significance level of 0.05). As a result, the formula of the multiple 
regression equation 1–PTR model can be formed as: Y= B1 x X1 + B2 x X2 + ... + Bn x Xn 
(which B is the unstandardized coefficient) as below: 

Multiple Regression Equation 1 -PTR Model: 

Notes: 
- ANOVA: F (3, 221) = 22.368, Sig. =000, p < .05 
- Model summary: R2 = .236 
The findings above are the responses to the question: "What are the best predictors 

of perceived travel risk?" In summary, two independent variables are defined that contribute 
themselves to multiple regression 1 (PTR Model): CIC-crisis information and communication 
strategies and VC-vaccination policies and strategies. Accordingly, all their influent scores in 
the PTR Model are high and negative (-0.220, -0.257) and the significant ones are less than 
0.05. Moreover, vaccination policies and strategies have been defined as the most 
influential factor in the group of predictors that affect perceived travel risk (B =-0.257 and 
p < 0.05). 

According to the coefficients of the TBI Model table, there are two of three 
independent variables, CIC and IMHS, that significantly affect the TBI with the p-value 
respectively at 0.000 and 0.002 (lower than the usual significance level of 0.05). As a result, 

PTR= -1.079 - 0.220 x CIC - 0.257 x VC  
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the formula of the multiple regression equation 2–TBI model can be formed as: Y= B1 x X1 
+ B2 x X2 + ... + Bn x Xn (which B is the unstandardized coefficient) as below: 

Multiple Regression Equation 2 -TBI Model: 

Notes: 
- ANOVA: F (3, 221) = 39.575, Sig. =000, p < .05 
- Model summary: R2 = .354 
The findings above are the responses to the question: "What are the best predictors 

of travel behavioral intention?" In other words, two independent variables are defined that 
contribute themselves to multiple regression 2 (TBI Model): CIC-Crisis information and 
communication strategies and IMHS-Immigration and health security policies and strategies. 

 Accordingly, all their influent scores in the TBI Model are high and positive (0.360, 
0.254), and the significant ones are less than 0.05. Moreover, the Crisis information and 
communication strategies has been defined as the most influent factor in the group of 
predictors that effect on travel behavioral intention (B = 0.360 and p < 0.05). 

 
Path Diagram   
 As a combined results, the CIC (Crisis information and communication strategies) has 
a strongly effects on both PTR (Perceived travel risk) and TBI (Travel behavioral intention). 
Moreover, according to PTR model, the VC (Vaccination policies and strategies) is the 
strongest factor of crisis management that directly affect PTR (Perceived travel risk). Due to 
the TBI model, IMHS is also the valuable to predict the variation of TBI (Travel behavioral 
intention). As the summary, the results of two models above that demonstrate the 
relationship between variables as below: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 6 Relationships between Variables 

TBI= 0.867 +0.360 x CIC +0.254 x IMHS  

Immigration and health 
security policies and strategies 

Vaccination policies and 
strategies 

Perceived Travel 
Risk 

Travel behavioral 
intention 

Crisis information and 
communication strategies 0.36

0 
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 The testing hypothesizes are presented as below: 
 
Table 6 Synthesis of the Study Hypotheses Tests 
Hypothesis Description Results 

H1 There are direct effects of crisis management on perceived travel risk.  Confirmed 
H1a There are direct effects of immigration and health security policies and strategies on perceived travel 

risk  
Not Confirmed 

H1b There are direct effects of vaccination policies and strategies on travel perceived risk Confirmed 
H1c There are directly effects of crisis information and communication strategies on perceived travel risk.  Confirmed 
H2 There are direct effects of crisis management on travel behavioral intention. Confirmed 
H2a There are direct effects of immigration and health security policies and strategies on travel behavioral 

intention.  
Confirmed 

H2b There are direct effects of vaccination policies and strategies on travel behavioral intention. Not Confirmed 

H2c There are directly effects of crisis information and communication strategies on travel behavioral 
intention  

Confirmed 

 

5. Recommendations  
 
Theorical and Practical Contributions 

In general, the research results above are meaningful and valuable to leaders in the 
public and private sectors in the discussion of tourism recovery post COVID-19. The 
significant correlations between the group of independent and two dependent variables, 
suggest that in order to reduce the perceived travel risk of travelers, governments should 
pay attention to vaccination policies and strategies. The research findings show that 
travelers are keen on vaccinations like the destination has more people who got the boost 
doses of COVID-19 vaccination; the list of appropriate groups for COVID-19 vaccination in 
the destination; the destination that has their own COVID-19 vaccines; and the destination 
that offers the COVID-19 vaccination services. These indicators of vaccination policies and 
strategies can be developed continuously to minimize the perceived travel risk of travelers.  

The statistics above also confirm the fact that effective immigration and health 
security policies and strategies share the big influence in improving one of the pillars of the 
behavior process of travelers—travel behavioral intention. It is reasonable that the 
government’s settings for the entrance of travelers to their destination are very important. 
Travelers really care the supports from policies and strategies in their travel plan like the 
immigration policies of the destination; the quarantine measure of the destination; the 
requirements of the entry in destination; how much it cost to entrance the destination; 
how long the administrative procedure take to entrance the destination; the public 
infrastructure in the destination; the public safety policies for COVID-19 prevention in the 
destination (applying the minimize distancing, or wearing masks); and the health security 
criteria in the destination. Obviously, these issues are directly in any travel plans. More than 
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ever the policies and strategies from governments post COVID-19 recently influence 
significantly in travel budgets, time and efforts to have the intention to travel. 

Mostly, the crisis information and communication strategies are also important in 
both minimizing the perceived travel risk and enhancing travel behavioral intention. The 
governments should have the laser focus on how they monitor, share and communicate 
the official information to traveler domestically and internationally. From the research 
findings, the travelers are attracted by media opinions and developments reported by 
government media when selecting a travel destination. Accordingly, they feel media 
opinions are a very authentic source of information and trust in the image being promoted 
by government media channels. As the combination, governments should be careful in 
monitoring and delivering the official information and responding timely the concerns about 
their COVID-19 situation, especially, about vaccination, immigration and health security as 
much viral as they can. People need to focus on the crucial role of internal and external 
reactions in crisis management, according to Jiang et al. (2022), which may help enhance 
the efficacy of crisis management and boost the tourist industry's long-term growth. 

Last but not least, recent travelers are young people who have a high education 
and a high income. The government should also focus on this target group by finding the 
most suitable mechanism of communication and information delivery. It is preferable that 
government policies and strategies support and persuade the younger generation to engage 
in tourism activities. According to the OECD (2022), because the COVID-19 crisis has had 
varied effects on different age groups and the implications would be felt by many for 
decades, it is critical to take an integrated public governance approach to COVID-19 reaction 
and recovery activities. The strategy should be conveyed to the young in particular, as 
stated in the statement: "Governments may place young people at the core of the 
recovery." 

To sum up, the group factors of government policies and strategies in crisis 
management have such strong effects on the behavioral process of travelers (perceived 
travel risk and travel behavioral intention) that leaders in both public and private sectors 
should take notice carefully. As a result, this research can be valuable to policy-makers 
from local governments and tourism departments. They are also meaningful with 
researchers, experts from private sectors who are giving efforts in the driven of tourism 
recovery. 

 
Limitations and Future Research 

Although this research has a useful discussion with significant statistics, it just 
explains the situation of over 221 Vietnamese travelers. It will be more successful if the 
data collection is expanded to a large number of travelers. It is also better to expand the 
context of study to the other Asian countries and finally conduct the comparative analysis 
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among Asian countries. In addition, the limitations of the study can come from the changing 
situation of on-going COVID-19 situation. Thus, the information and statistics are updated 
daily and maybe changed.  The secondary data will be collected within 2-3 years backward 
from now. The target population in the future may be expanded to the group of relevant 
government officers. 

 
6. Conclusion 

All the objectives of this study have been completely achieved: to define the 
significant roles of government policies and strategies in crisis management in the future of 
tourism management. Multivariate statistical techniques with factor analysis and multiple 
regression analyses have successfully defined the causal relationships among variables 
through their models of effects. The explanations and suggestions given were based on the 
review of the literature and the empirical findings of the study.  As mentioned above, 
governments should pay attention to the policies and strategies of crisis management that 
directly influence the people's behavioral processes. In the situation of the COVID-19 
pandemic, immigration and health security policies and strategies; vaccination policies and 
strategies, and crisis information and communication strategies recently are the weapons 
which moderate the situation of tourism recovery to some extent. Hopefully, this study will 
serve as a literature review of crisis management and tourism management in Vietnam and 
all over the world. 
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ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานและความพึงพอใจในงานของบุคลากรทาง
การแพทย์: กรณีศึกษา กรมควบคุมโรค 

 
Work-life Balance and Job Satisfaction of Medical Personnel: A Case Study of the 

Department of Disease Control 

ศรัญญารักษ์ โตประยูร*

Saranyarak Toprayoon 
บทคัดย่อ   
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในงานและความสมดุลระหว่างชีวิต
และการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสมดุลระหว่างชีวิต
และการทำงาน และความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการแพทย์ และ 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการ
เพิ ่มความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน ซึ ่งจะช่วยเพิ ่มความพึงพอใจในงานของบุคลากรทาง
การแพทย์ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ บุคลากรทางการแพทย์ในกรมควบคุมโรค จำนวน  304 คน ได้มา
จากการสุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร Yamane (1973) เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของตัวแปรต่าง ๆ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติเชิงอนุมาน  ใช้วิธีทดสอบ t-Test & f-Test ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและความพึง
พอใจในงานของบุคลากรทางการแพทย์ และใช้ Pearson’s Correlation เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน และความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการแพทย์  

ผลการศึกษาพบว่า ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานทุกด้านมีความสัมพันธ์กับความพึง
พอใจในงานของบุคลากรทางการแพทย์ในกรมควบคุมโรค โดยมีค่า Sig. (2-Tailed) เทา่กับ 0.00 และมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.972 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับมาก 
โดยด้านที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงานมากที่สุดคือ ด้านครอบครัว (r=0.987) รองลงมาคือ ด้าน
การทำงาน (r=0.980) ด้านเวลา (r=0.978) และด้านการเงิน (r=0.941) ตามลำดับ   
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Abstract 
 

The objectives of this research were 1) to study the level of job satisfaction and 
work-life balance of healthcare professionals; 2) to study the relationship between work-
life balance. and job satisfaction of healthcare professionals; and 3) to suggest ways to 
improve work-life balance. This will increase job satisfaction of healthcare professionals. 
The sample in the research was 304 medical personnel in the Department of Disease 
Control recruited through simple random sampling using the Yamane formula (1973). The 
research tool was a survey questionnaire. Firstly, data were analyzed using descriptive 
statistics. Then inferential statistics including t-Test and f-Test methods were used to study 
the relationship between personal factors and job satisfaction among healthcare 
professionals, and Pearson's Correlation was used to study the relationship. between work-
life balance and job satisfaction of medical personnel.  

The results showed that the balance between life and work in all aspects was 
related to job satisfaction of medical personnel in the Department of Disease Control at 
the 0.00 significance level and had a correlation coefficient of 0.972, indicating that the two 
variables had a high degree of correlation in the same direction. The aspect that was most 
correlated with job satisfaction was family (r=0.987), followed by work (r=0.980), time 
(r=0.978), and finance (r=0.941), respectively.  

 
Keywords: work-life balance, job satisfaction, medical personnel 
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1. บทนำ 
 

ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ทำให้การ
ใช้ชีวิตของมนุษย์มีการปรับเปลี่ยนจากเดิมค่อนข้างมาก โดยจะเห็นได้จากการดำรงชีวิตในปัจจุบัน ไม่ว่าจะ
เป็นการเดินทาง การเลือกซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามา ซึ่งความสะดวกสบาย 
ความทันสมัยเหล่านี้ ล้วนต้องแลกมาจากค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นจากเดิมทั้งสิ้น และการที่มีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ ส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ แรงกดดันที่เกิดขึ้นจากการทำงานและ
การดำเนินชีวิตประจำวัน ผลสำรวจชั่วโมงทำงานของผู้มีงานทำต่อสัปดาห์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
พบว่า ส่วนใหญ่ทำงานตั้งแต่ 35 - 49 ชั่วโมงขึ้นไปต่อสัปดาห์ (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2564) ซึ่งถือได้ว่า
เป็นผู้ทำงานเต็มที ่ในเรื ่องชั ่วโมงทำงาน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ และสังคม ประกอบกับสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่อย่างต่อเนื่องนั้น 
ทำให้พฤติกรรมหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการทำงานของมนุษย์ 
ครอบครัว และการใช้ชีวิตในสังคม ซึ่งการทำงานถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ปฏิบัติมากกว่ากิจกรรม    
ใด ๆ คาดว่าใช้เวลาถึงหนึ่งในสามของชีวิตอย่างน้อยอยู่ในที่ทำงาน ปัญหาที่หลายคนเริ่มให้ความสำคัญมาก
ขึ้น คือการพยายามทำให้ชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวสมดุลกัน  สมดุลชีวิตในการทำงาน ถือได้ว่ามี
ความสำคัญในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การต่าง ๆ ซึ่งได้รับความสนใจมาอย่างต่อเนื่อง เป็นเรื่อง
ของการบริหารจัดการเวลาของแต่ละบุคคลในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม การมีเวลาให้
ตนเอง ครอบครัว รวมไปถึงเวลาในการทำงาน โดยทำให้ชีวิตส่วนตัวมีความสุขในการทำงานไปพร้อมกัน 

กรมควบคุมโรคถือได้ว่าเป็นองค์กรด่านหน้า ที่ต้องประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโค
วิด-19 ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานหนักเพิ่มมากขึ้นจากเดิม
หลายเท่าตัว ต้องทำงานอยู่ในสถานการณ์ที่กดดันมีคนไข้เพิ่มสูงขึ้นอย่า งต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงเป็น
ระยะเวลานานหลายเดือน เกิดอาการเจ็บป่วยที่มาจากการปฏิบัติหน้าที่ที่มากจนเกินไป ต้องเผชิญกับ
ความสูญเสียต่าง ๆ เกิดภาวะเหน็ดเหนื่อย เกิดความเครียดสะสม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งกายและใจ 
ต้องห่างกับครอบครัวเป็นระยะเวลานาน ส่งผลถึงปัญหาชีวิตส่วนตัวที่เป็นผลกระทบจากการระบาดของ
โรค ถึงแม้ว่า ณ ตอนนี้จะมียอดผู้ป่วยลดลงแล้ว แต่การทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ยังคงต้อง
ดำเนินต่อไป ซึ่งลักษณะงานที่บุคลากรทางการแพทย์ทำนั้น เป็นงานที่ต้องใช้ทั้งความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ ความรับผิดชอบ ความอดทนกับงานและบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ทุกสังคม ต้องพบปะกับอารมณ์ของ
บุคคลหลายรูปแบบ ซึ่งถือว่าเป็นภาระหนักหน่วง ประกอบกับสภาพการทำงานที่มีการทำเป็นกะ มีการ
ผลัดเวรกันทั้งกลางวันและกลางคืน ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ เป็นสาเหตุความไม่สมดุลระหว่าง
ชีวิตและการทำงาน ส่งผลให้เกิดความไม่พึงพอใจในชีวิตและงาน สุดท้ายบุคลากรทางการแพทย์อาจ
ลาออกจากวิชาชีพ หรือแสวงหาทางเลือกที่ดีกว่า ทำให้องค์การขาดบุคลากรในการทำงาน หากองค์การ
ไม่มีการบริหารจัดการให้บุคลากรทางการแพทย์มีสมดุลชีวิตกับงานที่ดีพอ อาจทำให้ต้องสูญเสียบุคลากร
ที่เป็นหัวใจสำคัญขององค์การ เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์อาจย้ายไปทำงานในที่ใหม่ที่มีการบริหาร
จัดการให้มีสมดุลชีวิตกับงานที่ดีกว่า ด้วยภาระบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่มากล้น อีกทั้งต้องเจอกับ
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ความเสี่ยงทางด้านสุขภาพกายและใจ จึงทำให้บุคลากรทางการแพทย์มีความพึงพอใจในงานลดลง เกิด
การขาดงานบ่อยขึ้น นำไปสู่การลาออก ทั้งหมดนี้เกิดจากปัญหาการขาดสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน และความ
พึงพอใจในงานของบุคลากรทางการแพทย์ ที่นับว่าเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนองค์ก ารให้เดิน
ต่อไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการศึกษาครั้งนี้จะทำให้ได้แนวทางในการเพิ่มความสมดุล
ระหว่างชีวิตและการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ หากบุคลากรทางการแพทย์มีความสมดุลระหว่าง
ชีวิตและการทำงานก็จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความผูกพันต่อองค์การอีกด้วย  

 
2. วัตถปุระสงค์การวิจัย 
  

2.1 เพื ่อศึกษาระดับความพึงพอใจในงานและความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานของ
บุคลากรทางการแพทย์ 

2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน และความพึงพอใจ
ในงานของบุคลากรทางการแพทย์  

2.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความ
พึงพอใจในงานของบุคลากรทางการแพทย์ 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
 

3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
โครงการวิจัยนี้มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน และความ    

พึงพอใจในงานของบุคลากรทางการแพทย์ : กรณีศึกษา กรมควบคุมโรค โดยตัวแปรต้น คือ ปัจจัยส่วน
บุคคล ซึ ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส เงินเดือน และระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน และความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน ซึ่งประกอบด้วย ด้านเวลา ด้านการทำงาน ด้าน
ครอบครัว และด้านการเงิน ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจในงาน ซึ่งประกอบด้วย ด้านความมั่นคงในงาน 
ด้านโอกาสความก้าวหน้าในการทำงาน ด้านค่าจ้าง ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และด้านสภาพการ
ทำงาน 

3.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรทางการแพทย์ ตำแหน่ง แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ ทันต

แพทย์ และเภสัชกร ในสังกัดกรมควบคุมโรค จำนวน 844 คน โดยใช้สูตร Yamane (1973) ในการคํานวณ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 272 คน โดยผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 304 คน 
เพ่ือเป็นการป้องกันความผิดพลาดในการเก็บข้อมูล 

3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา  
ผู้วิจัยใช้ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัยตั้งแต่เดือน มกราคม – พฤษภาคม 2565 รวมเป็น

ระยะเวลาทั้งสิ้น 5 เดือน  
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4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 

4.1 ทำให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจในงานและความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานของ
บุคลากรทางการแพทย์ เพ่ือเป็นข้อมูลให้แก่ผู้บริหารนำไปใช้ในการบริหารจัดการองค์การ  

4.2 ทำให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน และความพึงพอใจ
ในงานของบุคลากรทางการแพทย์  

4.3 ทำให้ได้แนวทางการเพิ่มความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความพึง
พอใจในงานของบุคลากรทางการแพทย์  

 
5. ทบทวนวรรณกรรม 
 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้ 
5.1 แนวคิดของความสมดุลชีวิตและการทำงาน 
ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี (2559) กล่าวว่า ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานของบุคลากรมี

ความสำคัญต่อการบริหารองค์กร โดยเฉพาะองค์กรที่ต้องการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้และสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน สิ่งที่องค์กรต้องคำนึงถึง คือ การทำงานอย่างไรที่จะสร้างสมดุลระหว่างการทำงาน
และชีวิตส่วนตัวของบุคลากรในทุกภาคส่วนขององค์กรได้ วิธีการสร้างสมดุลชีวิตกับการทำงานต้องให้
บุคลากรสามารถตระหนักรู้ความต้องการของตัวบุคลากรเองว่าต้องการอะไรในชีวิต อะไรส่งผลให้ชีวิตเป็น
ชีวิตที่มีคุณค่า โดยทราบถึงปัญหาที่ตามมาจากการขาดความสมดุลชีวิตส่วนตัวและการทำงาน ทำให้
ประสิทธิภาพของการทำงานลดลงมีความผิดพลาดในงานเพ่ิมขึ้น การใช้เวลากับครอบครัวหรือเวลาส่วนตัว
มีน้อยลงและจะนำไปสู่ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเอาใจใส่สมาชิกในครอบครัวไม่เพียงพอ  
โอกาสในการเข้าสังคมลดลงรวมทั้งปัญหาสุขภาพเนื่องจากการขาดการพักผ่อน ส่งผลให้เกิดการขาดความ
สมดุลระหว่างชีว ิตกับการทำงานของบุคลากร ดังนั ้น ความสมดุลระหว่างชีว ิตกับการทำงานจึงมี
ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กร  

Greenhaus, Collins, and Shaw (2003) ได้อธิบายถึง องค์ประกอบของสมดุลระหว่างชีวิตและ
การทำงาน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. ความสมดุลของเวลา (time balance) เป็นองค์ประกอบด้านเวลาที่
ให้ระหว่างชีวิตกับเวลาการทำงาน เช่น จำนวนวันที่ทำงานต่อสัปดาห์ จำนวนชั่วโมงการทำงานต่อวัน 
จำนวนชั่วโมงพักผ่อนต่อวัน จำนวนชั่วโมงทำงานเฉลี่ยต่อวัน และความยืดหยุ่นของเวลาการทำงาน เป็นต้น 
2. ความสมดุลของการมีส่วนร่วม (involvement balance) เป็นองค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมในงาน
และชีวิต เช่น การให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม ความสัมพันธ์ในที่ทำงานกับเพื่อนร่วมงานใน
องค์การ การสื่อสารพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานในองค์การ และวัฒนธรรมการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนแบบอย่าง
การทำงานระหว่างกันในองค์การ เป็นต้น 3. ความสมดุลของความพึงพอใจ (satisfaction balance) เป็น
องค์ประกอบด้านความพึงพอใจในงานในมิติต่าง ๆ เช่น ความสุขที่มีต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมขององค์การ
มุมมองด้านการได้รับการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีจากองค์การความพึงพอใจกับสวัสดิการที่องค์การจัดให้ 
มุมมองด้านการได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน หรือกฎระเบียบจากองค์การ มุมมอง



 
 

 

111 การน าเสนอผลงานหลกัสตูร รศ. 9000 การคน้ควา้อสิระ : การประยกุตค์วามรูสู้ก่ารปฏบิตัิ 

ด้านความเหมาะสมในการได้รับพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง มุมมองด้านความมั่นคงในการทำงา น 
มุมมองด้านค่าตอบแทน และความสุขโดยรวมกับการทำงาน เป็นต้น 

Merrill and Merrill (2008) กล่าวว่า องค์ประกอบของชีวิตของมนุษย์ที่จะสามารถเสริมสร้าง
ตนเองให้มีชีวิตสมดุลได้จะต้องประกอบไปด้วย 5 ด้านที่สำคัญดังนี้ 

1. ด้านการทำงาน ซึ่งเป็นหน้าที่การงานหรืออาชีพที่เป็นสิ่งสำคัญในการผลักดันทำให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ
และความคิดสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับตนเองและองค์กร 

2. ด้านครอบครัว เป็นส่วนในการเสริมสร้างความสุขส่วนบุคคลที่นำไปสู่ความสำเร็จ พร้อมทั้งเป็น
ส่วนช่วยในการผลักดันทำให้เกิดความสุขข้ึนภายในจิตใจและการใช้ชีวิตในสังคม 

3. ด้านเวลา เป็นสิ่งที่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจในทุก ๆ อย่างของชีวิต เวลาเป็นส่วนในการกำหนด
ไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือครอบครัว ซึ่งทุกคนล้วนจะต้องทำให้การใช้ชีวิตนี้มีความสมดุลกับเวลาที่ได้
กำหนดไว้และสมดุลกับด้านอ่ืน ๆ ด้วยเช่นเดียวกัน 

4. ด้านการเงิน เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการช่วยให้บุคคลสามารถดำรงชีวิตได้ทั้งในปัจจุบันและ
ภายในอนาคตพร้อมทั้งมีส่วนเกี่ยวข้องในด้านการทำงาน ด้านครอบครัวและด้านเวลา 

5. ด้านสติปัญญา เนื่องจากชีวิตและความคิดของเราไม่หยุดนิ่ง ทุกอย่างเป็นพลวัตล้วนมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แต่เราทุกคนต้องมีการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาสติปัญญาและการสร้างความ
สมดุลให้กับชีวิตเพื่อเติมเต็มให้กับชีวิตในทุก ๆ ด้านที่ได้กล่าวมาข้างต้นและทำให้เกิดความพึงพอใจใน        
ทุก ๆ ฝ่าย 

 
5.2 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน 
Gilmer (1971) ได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรต่าง โดยได้สรุป

ปัจจัยที่เอ้ืออำนวยหรือแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไว้ 10 ประการ 
1. ความมั่นคงปลอดภัย (security) ได้แก่ ความมั่นคงในการทำงานการได้รับความเป็นธรรมจาก

การบังคับบัญชาคนที่มีความรู้น้อยหรือขาดความรู้ย่อมเห็นว่าความมั่นคงในงานมีความสำคัญกับเขามากแต่
คนทีม่ีความรู้สูงจะรู้สึกไม่มีความสำคัญมากนักทั้งชายและหญิงมักมีความรู้สึกว่า ความมั่นคงปลอดภัยนี้จะ
เพ่ิมข้ึนตามอายุของผู้ปฏิบัติงาน 

2. โอกาสก้าวหน้าในการทำงาน (opportunity of advancement) การมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่ง
การงานสูงขึ้นการมโีอกาสก้าวหน้าจากความสามารถในการทำงานย่อมทำให้เกิดความพึงพอใจในงานผู้ชาย
มีความต้องการในเรื่องนี้สูงกว่าผู้หญิงแต่ความต้องการนี้จะลดลงเมื่ออายุมากขึ้น 

3. สถานที่ทำงานและการจัดการ (company and management) ได้แก่ ความพึงพอใจต่อ
สถานทีท่ำงานชื่อเสียงของสถาบันและการดำเนินงานขององค์การ 

4. ค่าจ้าง (wages) หรือรายได้ผู ้ชายจะเห็นว่า ค่าจ้างเป็นสิ ่งที ่สำคัญมากกว่าผู ้หญิงและ
ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานจะให้ความสำคัญของค่าตัวมากกว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ 

5. ลักษณะงานของงานที่ทำ (Intrinsic aspects of the job) องค์ประกอบนี้มีความสัมพันธ์กับ
ความรู้ความสามารถของผู้ทำงานหากได้ทำงานที่ตรงตามความต้องการและความชำนาญก็จะเกิดความ
พอใจและคนที่มีการศึกษาสูงจะมีผลความพึงพอใจในปัจจัยนี้สูงกว่าผู้ที่มีการศึกษาต่ำลงมา 
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6. การนิเทศงาน (supervision) การนิเทศงานมีความสำคัญที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกพอใจ
หรือไม่พอใจต่องานได้การนิเทศงานที่ไม่ดีอาจเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ทำให้ย้ายงานและลาออกจากงานได้ 

7. ลักษณะทางสังคม (social aspects of the job) ถ้างานใดผู้ปฏิบัติทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุขก็จะเกิดความพอใจในงานนั้น 

8. การติดต่อสื่อสาร (communication) มีส่วนช่วยก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อการทำงานมาก 
9. สภาพการทำงาน (working condition) ได้แก่ แสง เสียง ห้องน้ำ ห้องอาหาร ชั่วโมงการทำงาน 

มีส่วนช่วยให้เกิดความพึงพอใจในการทำงานใด้ สภาพการทำงานมีความสำคัญสำหรับผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย 
ส่วนชั่วโมงการทำงานมีความสำคัญต่อผู้ชายมากกว่าลักษณะอื่น ๆ ของสภาพการทำงานและในระหว่าง
ผู้หญิงโดยเฉพาะผู้ที่แต่งงานแล้วจะเห็นว่าชั่วโมงการทำงานมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง 

10. ประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ (benefits) เช่น เงินบำเหน็จตอบแทนเมื่อออกจากงาน การบริการ
ด้านการรักษาพยาบาล สวัสดิการอาหารที่อยู่อาศัย วันหยุด เป็นต้น 

ทฤษฎีสองปัจจัยของเฟรเดริก เฮิร ์ซเบิร ์ก (Herzberg, 1959) ประกอบด้วย ปัจจัยจูงใจ 
(Motivation factors or satisfaction) และปัจจัยค้ำจุน (Maintenance factors) หรือปัจจัยอนามัย 
(Hygiene factors) 

1. ปัจจัยกระตุ้น (Motivators factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยตรง เป็นปัจจัยที่จูงใจให้
คนชอบ และรักงาน เป็นตัวการสร้างความพึงพอใจให้บุคคลในองค์การปฏิบัติงาน มี 5 ประการคือ 

(1) ความสำเร็จของงาน (Achievement) หมายถึง การที่บุคคลสามารถทำงานได้เสร็จสิ้น และ
ประสบความสำเร็จอย่างดี ความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ การรู้จักป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นครั้งเมื่อ
ผลงานสำเร็จเกิดความรู้สึกพึงพอใจในผลสำเร็จของงานนั้น (2) การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) 
หมายถึง การที่ ได้รับการยอมรับนับถือไม่ว่าจากผู้บังคับบัญชา จากเพื่อน จากผู้มาขอรับคำปรึกษา หรือ
จากบุคคลในหน่วยงาน การยอมรับนับถือนี้อาจอยู่ในรูปของการยกย่องชมเชย แสดงความยินดี การให้
กำลังใจ หรือการแสดงออกอื่นใดที่ทำให้เห็นถึง การยอมรับในความสามารถ (3) ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 
(Work itself) หมายถึง งานนั้นเป็นงานที่น่าสนใจต้องอาศัยความคิด ริเริ่มท้าทายให้ต้องลงมือทำ หรือเป็น
งานที่มีลักษณะสามารถทำตั้งแต่ต้นจนจบได้โดยลำพังแต่ผู้ เดียว (4) ความรับผิดชอบ (Responsibility) 
หมายถึง การได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในงานใหม่ ๆ และมีอำนาจรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในงานนั้น  ๆ 
โดยไม่มีการตรวจหรือควบคุมอย่างใกล้ชิด และ (5) ความก้าวหน้า (Advancement and growth in 
capacity) หมายถึง ได้รับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นของบุคคลในองค์การ การมีโอกาสได้ศึกษาเพ่ือหา
ความรู้เพิ่มเติม หรือได้รับการฝึกอบรม 

2.  ปัจจัยค้ำจุน (Maintenance factors) หรือปัจจัยอนามัย (Hygiene factors) ปัจจัยค้ำจุนเป็น
ปัจจัยที่เก่ียวกับสภาพแวดล้อมของงานที่ต้องเกี่ยวข้องอยู่เสมอ หากไม่ได้รับการตอบสนองในปัจจัยเหล่านี้
อย่างเพียงพอแล้ว จะนำไปสู ่ความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงานได้ ปัจจัยค้ำจุนมีอยู่ 9 ประการ คือ               
(1) เงินเดือน (Salary) หมายถึง เงินเดือน และการเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างเป็นธรรมในหน่วยงาน (2) โอกาส
ที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of growth) หมายถึง โอกาสที่จะได้รับการแต่งตั้ง เลื่อน
ตำแหน่ง และได้รับความก้าวหน้าในทักษะวิชาชีพ (3) ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ( Interpersonal 
relation) ผู้ใต้บังกับบัญชา เพื่อนร่วมงาน หมายถึง การที่บุคคลสามารถทำงานร่วมกัน มีความเข้าใจอันดี
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และมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน (4) ฐานะอาชีพ (Status) หมายถึง 
อาชีพนั้นเป็นที่ยอมรับของสังคม มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี (5) เทคนิคการนิเทศ (Supervision-technical) 
หมายถึง ความสามารถของผู้บังคับบัญชาในการดำเนินงาน หรือการยึดหลัก ความยุติธรรมในการบริหาร 
(6) นโยบายและการบริหารงาน (Company policy and administration) หมายถึง การจัดการ การ
บริหารงานขององค์การและการติดต่อสื่อสารในองค์การ (7) สภาพการปฏิบัติงาน (Working condition) 
ได้แก่ สภาพทางกายภาพของงาน เช่น แสง สี เสียงอากาศ ชั่วโมง (8) ความเป็นอยู่ส่วนตัว (Personal life) 
หมายถึง ความรู้สึกดีหรือไม่ดีอันเป็นผลที่ได้รับจากงานของเขา และ (9) ความมั่นคงในงาน (Securing) 
หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความม่ันคงในการปฏิบัติงาน และยั่งยืนของอาชีพ หรือความมั่นคงของ
องค์การ 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการทำงานมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัจจัย
ต่าง ๆ และปัจจัยเหล่านี้ใช้เป็นเครื่องมือบ่งชี้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทำงาน ซึ่งมี
ปัจจัยอยู่ 3 ประการ อันได้แก่ 

1. ปัจจัยด้านบุคคล (Personal Factor) หมายถึง คุณลักษณะส่วนตัวของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงาน 
คือ (1) ประสบการณ์ จากการศึกษาพบว่า ประสบการณ์มีส่วนเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในงานโดยเกิด
จากการทำงานจนมีความรู้ความชำนาญมากข้ึนจึงทำเกิดความพึงพอใจ (2) เพศ แม้ว่าจากการศึกษาที่ผ่าน
มาจะแสดงให้เห็นว่าเพศไม่ได้มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงาน ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่
ทำว่าเป็นอย่างไร โดยเพศหญิงจะเหมาะกับงานที่มีความละเอียดถี่ถ้วนมากกว่าเพศชาย (3) จำนวนสมาชิก
ในทีม ความปรองดองกันภายในทีมเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่จะนำพางานสำเร็จและทีมก็เป็นหนึ่งในสิ่ง ที่จะ
สามารถสร้างความพึงพอใจ (4) อายุ อายุเป็นส่วนช่วยในเรื่องของระยะเวลาในการทำงาน โดยหากมี
ระยะเวลาในการทำงานมากก็บ่งบอกถึงความชำนาญในงานนั้น ๆ ซึ่งหากมีความชำนาญในงานก็จ ะเกิด
ความพึงพอใจในงานนั้น(5) เวลาในการทำงาน เวลาเป็นสิ่งสำคัญโดยคนส่วนใหญ่จะชอบปฏิบัติงานในเวลา
งานแต่หากเกินเวลางานแล้วนั้นอาจทำให้เกิดความไม่พึงพอใจต่องานได้ (6) เชาวน์ปัญญา ระดับเชาวน์
ปัญญากับความพึงพอใจในงาน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และลักษณะงานที่ทำอยู่นั้น  โดยหากลักษณะงาน
บางอย่างที่ไม่ต้องการใช้เชาว์ปัญญาในการแก้ปัญหาหรือทำก็จะส่งผลให้บุคลากรคนนั้นเกิดความเบื่อหน่าย
และไม่รู้สึกถึงความท้าทายในการใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา (7) วุฒิการศึกษา การศึกษากับความพึงพอใจ
ในการทำงานนั้น มีผลต่อการวิจัยไม่เด่นชัดนัก จากงานวิจัยบางแห่งพบว่า การศึกษาไม่แสดงถึงความ
แตกต่างระหว่างความพึงพอใจในการทำงานแต่มักจะขึ ้นอยู่ ก ับงานที ่ทำว ่าเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของเขาหรือไม่ ในรายงานวิจัยหลายชิ้นพบว่า นักวิชาการวิชาชีพ เช่น แพทย์ วิศวกร 
ทนายความมีความพึงพอใจในงานสูงกว่าคนงานและพนักงานลูกจ้างที่ใช้แรงงานทั่วไป รวมทั้งเสมียน
พนักงานด้วย (8) บุคลิกภาพ บุคลิกภาพเป็นสิ่งที่คนแสดงออกมาโดยแต่ละคนจะมีการแสดงออกมาที่ไม่
เหมือนกันโดยงานเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้คนแสดงบุคลิกอย่างไรออกมา (9) ระดับเงินเดือน จากงานวิจัย
หลายชิ้นที่พบ คนที่มีระดับเงินเดือนมากกว่าคนที่มีเงินเดือนต่ำจะมีระดับความพึงพอใจในงานมากกว่าโดย
เงินเดือนยังเป็นแรงจูงใจที่สำคัญในการปฏิบัติงานอีกด้วย (10) แรงจูงใจในการทำงาน แรงจูงใจเป็นการ
แสดงออกถึงความต้องการของบุคคลโดยเฉพาะแรงจูงใจจากปัจจัยตัวผู้ทำงานเองก็จะสร้างความพึงพอใจ
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ในการทำงาน และ (11) ความสนใจในงาน บุคคลที่สนใจในงานและได้ทำงานที่ตนเองถนัดและพอใจ จะมี
ความสุขและพึงพอใจในการทำงานมากกว่าบุคคลที่มีศูนย์ความสนใจในชีวิตไม่ได้อยู่ที่งาน 

2. ปัจจัยด้านงาน (Factors in the Job) ประกอบด้วย (1) ลักษณะงาน ได้แก่ ความท้าทาย 
น่าสนใจ ความแปลกใหม่ โอกาสในการเรียนรู้และศึกษางาน ความสำเร็จของงาน หน้าที่รับผิดชอบ การ
ควบคุมการทำงานและวิธีการทำงาน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการทำงานมี
ความต้องการที่จะปฏิบัติงานนั้น ๆ (2) ทักษะในการทำงาน ความชำนาญในงานที่ทำ มักจะต้องพิจารณา
ควบคูไ่ปกับลักษณะของงาน ฐานะทางอาชีพ ความรับผิดชอบเงินเดือนท่ีได้รับต้องพิจารณาไปด้วยกันจึงจะ
เกิดความพึงพอใจในงาน (3) ฐานะทางวิชาชีพ องค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญของ
ฐานะทางวิชาชีพที่แตกต่างกันออกไป เวลา สถานการณ์เปลี่ยนไปก็ทำให้ความคิดและมุมมองในวิชาชีพนั้น
เปลี่ยนไปด้วย(4) ขนาดของหน่วยงาน หน่วยงานขนาดเล็กจะสามารถสร้างความพึงพอใจในการทำงานได้
ดีกว่าหน่วยงานขนาดใหญ่ เนื่องจากหน่วยงานขนาดเล็กพนักงานมีโอกาสรู้จักกัน ทำงานคุ้นเคยกันได้ง่าย
กว่าหน่วยงานขนาดใหญ่ (5) การเดินทางจากบ้านและที่ทำงาน ระดับความพึงพอใจในการเดินทางไป
ปฏิบัติงานถือว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกัน โดยหากสถานที่ทำงานและบ้านพักใกล้กันก็จะสามารถสร้างความ
พึงพอใจให้แก่บุคคลได้มากกว่า เนื่องจาก ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปกลับ และยังสามารถนำเวลาที่
เหลือนั้นไปทำในสิ่งที่ต้องการได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย (6) สภาพทางภูมิศาสตร์ คนที่ทำงานในเมืองใหญ่จะมี
ความผูกพันรักใคร่กันน้อยกว่าคนที่ทำงานในเมืองเล็กนั้นอาจจะด้วยรูปแบบของสังคม คนในเมืองเล็กจะมี
ความใกล้ชิด รักใคร่ และพูดคุยกันได้มากกว่าคนในเมืองใหญ่ (7) โครงสร้างของงาน หมายถึง ความชัดเจน
และขอบเขตของงานที่ระบุชัดเจน ทำให้ไม่เกิดการทำงานที่เกินหน้าที่และซ้ำซ้อนกัน 

3. ปัจจัยด้านการจัดการ (Factors Controllable by Management) ความมั่นคงในงาน อันจะ
เห็นได้จากหน่วยงานภาครัฐที่คนส่วนใหญ่แย่งกันเพ่ือที่จะเข้าทำงานเพียงเพ่ือต้องการจะได้สวัสดิการต่าง ๆ 
ที่ทำให้รู้สึกมั่นคง ประกอบด้วย (1) รายรับ ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการของบริษัทเชื่อมั่นว่า รายรับที่ดีของ
พนักงานจะเยียวยาโรคไม่พอใจในงานได้ การสำรวจส่วนใหญ่พบว่า รายรับมาทีหลังความมั่นคงในการ
ทำงานลักษณะของงาน และความก้าวหน้าของงาน แต่ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ค่าครองชีพสูง รายรับ
อาจจะเป็นความสำคัญอันดับแรก นักวิชาการที่เปลี่ยนงานเนื่องจากรายรับของหน่วยงานอีกแห่งดีกว่า
ผู ้เช ี ่ยวชาญจากหน่วยงานของรัฐลาออกไปสู ่ภาคเอกชนก็เพราะรายรับที ่ด ีกว่า (2) ผลประโยชน์ 
เช่นเดียวกับรายรับ ฝ่ายบริหารของบริษัทและโรงงานเห็นว่า การได้รับผลประโยชน์เป็นสิ่งชดเชยและสร้าง
ความพึงพอใจในงานได้ แต่จากการศึกษาซึ่งก็พบเช่นเดียวกับรายรับพนักงานบางส่วนอาจให้ความสนใจ
น้อยกว่าความมั่นคงในงานและความก้าวหน้าในการทำงาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่า
เรียนบุตร ค่าประกันสังคมและประกันชีวิตต่าง ๆ ถูกจัดอยู่ในด้านความมั่นคงและสวัสดิการในการทำงาน 
(3) โอกาสก้าวหน้า จากการศึกษาพบว่า คนสูงวัยให้ความสนใจกับโอกาสก้าวหน้าในงานน้อยกว่าคนที่อ่อน
วัยกว่า อาจเป็นเพราะว่าคนสูงวัยได้ผ่านโอกาสความก้าวหน้ามาแล้ว (4) อำนาจตามตำแหน่งหน้าที่ 
หมายถึง อำนาจที่หน่วยงานมอบให้ตามตำแหน่งเพื่อควบคุมสั่งการ ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงานให้
ปฏิบัติงานที่มอบหมายให้สำเร็จ งานบางอย่างมีอำนาจตามตำแหน่งที่เด่นชัด งานบางอย่างมีอำนาจที่ไม่
เด่นชัด ทำให้ผู้ทำงานปฏิบัติงานยาก และอึดอัดอำนาจตามตำแหน่งหน้าที่จึงมีผลต่อความพึงพอใจในการ
ทำงาน และ (5) สภาพแวดล้อมในการทำงาน พนักงานมีความคิดเห็นแตกต่างกันมากมายเรื่องสถานการณ์
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และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีพนักงานที่ทำงานในสำนักงานที่ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน ความพอใจในการทำงานจึงมาจากสาเหตุของสภาพในที่ทำงานด้วยเช่นกัน 
 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 

จุฑาภรณ์ หนูบุตร (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน กรณีศึกษา: 
โรงพยาบาลวิภาวดี ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานอยู่ในระดับปาน
กลางสาเหตุความไม่สมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานส่วนใหญ่ คือวัฒนธรรมการทำงานที่เน้นปริ มาณงาน 
เวลา การปฏิบัติงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบในงานตามลำดับ  

สุวิมล บัวผัน (2554) ได้ทำการศึกษาเรื่อง ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมีทรัพยากรในการใช้ชีวิต
ครอบครัวต่อภาระในการทำงานอยู่ในระดับมากและมีทรัพยากรในการทำงานต่อภาระหน้าที่ในการใช้ชีวิต
ครอบครัวอยู่ในระดับปานกลาง และผลการทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านงาน
ต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานปรากฏว่ามีความสัมพันธ์กันรวมไปถึงการสำรวจความพึงพอใจ
เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สมดุลในชีวิตกับการทำงาน 

พันโชค พันธ์จินดา และคณะ (2562) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท ไปรษณีย์ จำกัด ในจังหวัดเชียงราย พบว่า
ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานไปรษณีย์ จำกัดในจังหวัดเชียงรายได้แก่ 
ด้านความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านความรับผิดชอบ และด้านลักษณะงาน ส่วนปัจจัยค้ำจุนที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานไปรษณีย์ จำกัด ในจังหวัดเชียงราย ได้แก่ ด้านความมั่นคงของ
งานด้านนโยบายและการบริหารงานขององค์กร ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านการบังคับบัญชา 
และด้านเงินเดือนและสวัสดิการ 

Mathieu & Far (1991) ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยเบื้องตัน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์การและผลกระทบของความผูกพันต่อองค์การด้วยวิธีการวิจัยแบบอภิมานจากงานวิ จัยจำนวน 200 
เรื่อง พบว่า ปัจจัยเบื้องต้นของความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ ปัจจัยบุคคลจำแนกเป็น เพศ การศึกษา อายุ
งานตำแหน่ง มีนัยสำคัญทางสถิติและมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการทำงาน ความผูกพันในอาชีพ ความ
ผูกพันต่อสหภาพและความพึงพอใจในงาน ด้านความผูกพันต่อองค์ การ พบว่ามีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงาน ความตั้งใจที่จะลาออกจากงานและการเปลี่ยนงาน 

 
7. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ พัฒนามาจากแนวคิดของนักวิชาการหลายคนโดยความสมดุล
ระหว่างชีวิตและการทำงาน มาจากแนวคิดของ Merrill and Merrill (2008) ส่วนความพงึพอใจในงาน มา
จากแนวคิดของ Gilmer (1971) โดยผู้วิจัยได้พัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1  
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
8. วิธีดำเนินการวิจัย 
 

ผู้วิจัยได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการศึกษา โดยมีลำดับขั้นตอนดังนี้ 
 
8.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการวิจัยครั ้งนี ้ คือ บุคลากรทางการแพทย์ในกรมควบคุมโรค ตำแหน่ง แพทย์ 

พยาบาลวิชาชีพ ทันตแพทย์ และเภสัชกร จำนวน 844 คน โดยใช้สูตร Yamane (1973) ในการคํานวณ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

n = 
𝑁

1+𝑁𝑒2
  

 
โดย N คือ จำนวนประชากร (844)  
 e คือ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดข้ึน กำหนดให้ ร้อยละ 5 (0.05)  

จากสูตรคำนวณได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 272 คน โดยจะบวกเพิ่มจากสูตรคำนวณร้อยละ 10 เพ่ือ
เป็นการป้องกันความผิดพลาดในการเก็บข้อมูล จะได้กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 304 คน 

 
 
 
 

ความพึงพอใจในงาน 
- ด้านความมั่นคงในงาน  
- ด้านโอกาสความก้าวหน้าในการ

ทำงาน 
- ด้านค่าจ้าง 
- ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 
- ด้านสภาพการทำงาน 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- เงินเดือน 
- สถานภาพสมรส 
- ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  

ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน 

- ด้านเวลา 
- ด้านการทำงาน 
- ด้านการเงิน 
- ด้านครอบครัว 
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8.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ง

ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นโดยการศึกษาค้นคว้าจาก แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยจะเป็นข้อคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ สถานภาพสมรส และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน เป็นลักษณะคำถามแบบ
เลือกตอบ (Check list Question) มีจำนวน 6 ข้อ  

ส่วนที่ 2 จะเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื ่องความสมดุลในชีวิตและการทำงาน มีทั้งหมด 16 ข้อ แบ่ง
ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเวลา ด้านการทำงาน ด้านการเงิน  และด้านครอบครัว โดยแบบสอบถามใน
ส่วนที่ 2 เป็นคำถามแบบ Likert Scale ใช้ระดับการวัดประเภท อันตรภาคชั้น (Interval Scale) แบ่งเป็น 
5 ระดับ โดยกำหนดระดับการให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับความคิดเห็น       ระดับคะแนน 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง      5 คะแนน 
เห็นด้วย       4 คะแนน 
เฉย ๆ/ไม่แน่ใจ      3 คะแนน 
ไม่เห็นด้วย       2 คะแนน 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง      1 คะแนน 

การให้คะแนนวัดระดับความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน โดยเป็นคำถามแบบ Likert Scale 
ใช้ระดับการวัดประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยกำหนดระดับการให้คะแนน 
ดังนี้ 

ความกว้างของอันตรภาคชั้น  = 
คะแนนสูงสุด−คะแนนต่ำสุด

จำนวนช้ัน
 

         =  
5−1

5
  

                  = 0.8 
คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานอยู่ในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานอยู่ในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานอยู่ในระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ส่วนที่ 3 จะเป็นคำถามเรื่องความพึงพอใจในการทำงาน มีทั้งหมด  17  ข้อ แบ่งออกเป็น 5 ด้าน 

ได้แก่ ด้านความมั่นคงในงาน ด้านโอกาสความก้าวหน้าในการทำงาน ด้านค่าจ้าง ด้านการได้รับการยอมรับ
นับถือ และด้านสภาพการทำงาน โดยแบบสอบถามในส่วนที่ 3 เป็นคำถามแบบ Likert Scale ใช้ระดับการ
วัดประเภท อันตรภาคชั้น (Interval Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยกำหนดระดับการให้คะแนน ดังนี้ 
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ระดับความคิดเห็น       ระดับคะแนน 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง      5 คะแนน 
เห็นด้วย       4 คะแนน 
เฉย ๆ/ไมแ่น่ใจ      3 คะแนน 
ไม่เห็นด้วย      2 คะแนน 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง     1 คะแนน 

การให้คะแนนวัดระดับความพึงพอใจในงาน โดยเป็นคำถามแบบ Likert Scale ใช้ระดับการวัด
ประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยกำหนดระดับการให้คะแนน ดังนี้ 

ความกว้างของอันตรภาคชั้น  = 
คะแนนสูงสุด−คะแนนต่ำสุด

จำนวนช้ัน
 

      =  
5−1

5
  

                    = 0.8 
คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ความพึงพอใจในงานอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ความพึงพอใจในงานอยู่ในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ความพึงพอใจในงานอยู่ในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ความพึงพอใจในงานอยู่ในระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ความพึงพอใจในงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
8.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ไปยัง

กรมควบคุมโรค ได้ต ิดต่อขอความร่วมมือจากกองทรัพยากรบุคคล ในการส่ง link Google Form 
แบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่าง 304 คน จากนั้นทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
คำตอบในแบบสอบถามและจัดหมวดหมู่ของข้อมูลในแบบสอบถาม เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติตาม
ขั้นตอนต่อไป  

 
8.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  
ในการดำเนินการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยจะใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 2 วิธี คือ  1) การวิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อศึกษาคุณลักษณะของตัวแปรต่าง ๆ ที่ศึกษา       
2) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้วิธีทดสอบ t-Test & f-Test ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการแพทย์ และใช้ 
Pearson’s Correlation เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน และ
ความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการแพทย์ 
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9. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามถึงบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 304 ชุด และได้แบบสอบถามกลับคืน
มา จำนวน 304 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามทั้งหมด ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และ
เสนอผลการวิเคราะห์ โดยใช้ตารางประกอบคำบรรยาย ดังนี้  

 
9.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 304 คน ซึ่งเป็นบุคลากรทาง

การแพทย์ในกรมควบคุมโรค พบว่า บุคลากรทางการแพทย์ในกรมควบคุมโรคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิด
เป็นร้อยละ 80.6และเพศชายคิดเป็นร้อยละ 18.1 ตามลำดับ มีอายุอยู่ในช่วง 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 
31.6 รองลงมาคือ อายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.6 และอายุในช่วง 41 - 50 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 24.7 ตามลำดับ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 71.4 รองลงมาคือ จบการศึกษา
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 23 ตามลำดับ ได้รับเงินเดือน มากกว่า 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
38.5 รองลงมาคือ ได้รับเงินเดือน 15,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.6 และได้รับเงินเดือน 25,001 
– 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.5 ตามลำดับ มีสถานภาพ โสด คิดเป็นร้อยละ 51.3 รองลงมาคือ 
สถานภาพ สมรส คิดเป็นร้อยละ 43.1 ตามลำดับ และมีระยะเวลาการปฏิบัติงานน้อยกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 38.8 รองลงมาคือ มีระยะเวลาการปฏิบัติงานมากกว่า 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.6 และมีระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 6 - 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.8 ตามลำดับ ดังตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 จำนวนและร้อยละปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม    (n = 304) 

ปัจจัยส่วนบุคคล จำนวน (คน) ร้อยละ 

เพศ   
หญิง 245 80.6 
ชาย 55 18.1 
ไม่ระบุ 4 1.3 

อายุ   
ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี  84 27.6 
31 - 40 ปี 96 31.6 
41 - 50 ปี 75 24.7 
51 - 60 ปี 49 16.1 

ระดับการศึกษา   
ต่ำกว่าปริญญาตรี 17 5.6 
ปริญญาตรี 217 71.4 
สูงกว่าปริญญาตรี 70 23 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
ปัจจัยส่วนบุคคล จำนวน (คน) ร้อยละ 

เงินเดือน (บาท)   
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000  25 8.2 
15,001 – 20,000  87 28.6 
20,001 – 25,000  37 12.2 
25,001 – 30,000  38 12.5 
มากกว่า 30,000  117 38.5 

สถานภาพสมรส   
โสด 156 51.3 
สมรส 131 43.1 
หม้าย/ หย่าร้าง/ แยกกันอยู่ 17 5.6 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน   
น้อยกว่า 5 ปี 118 38.8 
6 - 10 ปี 54 17.8 
11 – 15 ปี 45 14.8 
มากกว่า 15 ปี 87 28.6 

 
9.2 ความสมดุลในชีวิตและการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ 

เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า บุคลากรทางการแพทย์ในกรมควบคุมโรค มีความสมดุลในชีวิต
และการทำงานอยู่ในระดับมากเกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านการเงิน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ “ด้านการทำงาน” (�̅� = 3.78) รองลงมาคือ “ด้านเวลา” (�̅� = 
3.75) “ด้านครอบครัว” (�̅� =3.65) และ “ด้านการเงิน” (�̅� = 3.22) ตามลำดับ ดังตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสมดุลในชีวิตและการทำงานของบุคลากรทาง 
              การแพทย์ 

ความสมดุลในชีวิตและการทำงาน �̅� S.D. ระดับ 
ด้านเวลา 3.75 0.84 มาก 
ด้านการทำงาน 3.78 0.75 มาก 
ด้านการเงิน 3.22 1.03 ปานกลาง 
ด้านครอบครัว 3.65 0.87 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.60 0.87 มาก 

 
9.3 ความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ 
เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า โดยภาพรวมบุคลากรทางการแพทย์ในกรมควบคุมโรค มีความพึง

พอใจในการทำงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ “ด้านความ
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มั่นคงในงาน” (�̅� = 4.01) รองลงมาคือ “ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ” (�̅� = 3.86) “ด้านโอกาส
ความก้าวหน้าในการทำงาน” (�̅� = 3.69) “ด้านสภาพการทำงาน” (�̅� = 3.68) และ “ด้านค่าจ้าง” (�̅� = 
3.43) ตามลำดับ ดังตารางที่ 3 

 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ 

ความพึงพอใจในการทำงาน �̅� S.D. ระดับ 
ด้านความมั่นคงในงาน 4.01 0.70 มาก 
ด้านโอกาสความก้าวหน้าในการทำงาน 3.69 0.81 มาก 
ด้านค่าจ้าง 3.43 0.96 มาก 
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 3.86 0.68 มาก 
ด้านสภาพการทำงาน 3.68 0.84 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.73 0.80 มาก 

 

9.4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรทาง
การแพทย์  

ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่มีเพศแตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจในงานในระดับที่
ไม่แตกต่างกัน บุคลากรทางการแพทย์ ที่มีอายุแตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจในงานในระดับที่แตกต่างกัน 
บุคลากรทางการแพทย์ ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจในงานในระดับที่แตกต่างกันใน
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ บุคลากรทางการแพทย์ ที่มีเงินเดือนแตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจในงาน
ในระดับท่ีแตกต่างกัน บุคลากรทางการแพทย์ ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจในงานใน
ระดับที่แตกต่างกันในด้านโอกาสความก้าวหน้าในการทำงาน และด้านการได้รับการยอมรับนับถือ  และ
บุคลากรทางการแพทย์ ที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานแตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจในงานในระดับที่
แตกต่างกันในด้านความมั่นคงในงาน ด้านโอกาสความก้าวหน้าในการทำงาน และด้านการได้รับการยอมรับ
นับถือ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการแพทย์  
ปัจจัยส่วนบุคคล สถิติทดสอบ Sig. 

1. เพศ F = 0.25 0.217 
2. อายุ F = 0.03 0.006* 
3. ระดับการศึกษา F = 0.19 0.146 
4. เงินเดือน F = 0.03 0.008* 
5. สถานภาพสมรส F = 0.13 0.082 
6. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน F = 0.11 0.070 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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9.5 ความสัมพันธ์ระหว่างความสมดุลในชีวิตและการทำงานและความพึงพอใจในการทำงาน
ของบุคลากรทางการแพทย์ 

ผลการศึกษา พบว่าความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานทุกด้านมีความสัมพันธ์กับความพึง
พอใจในงานของบุคลากรทางการแพทย์ในกรมควบคุมโรค โดยมีค่า sig. (2-Tailed) เท่ากับ 0.00 และมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.972 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับมาก 
โดยด้านที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงานมากท่ีสุดคือ ด้านครอบครัว (r=0.987) รองลงมาคือ ด้าน
การทำงาน (r=0.980) ด้านเวลา (r=0.978) และด้านการเงิน (r=0.941) ตามลำดับ   
 ด้านเวลา มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงาน โดยใช้การทดสอบค่าสถิติประสิทธิ์อย่างง่ายของ
เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) พบว่า มีค่า sig. (2-Tailed) เท่ากับ 
0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าความ
สมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานด้านเวลา มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงานอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.978 คือตัวแปรทั้งสองตัวมีความสัมพันธ์กันในระดับมาก 

ด้านการทำงาน มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงาน โดยใช้การทดสอบค่าสถิติประสิทธิ์อย่าง
ง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) พบว่า มีค่า sig. (2-Tailed) 
เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานด้านการทำงาน มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงานอย่างมี
นัยสำคัญท่ี 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.980 คือตัวแปรทั้งสองตัวมีความสัมพันธ์กัน
ในระดับมาก 

ด้านการเงิน มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงาน โดยใช้การทดสอบค่าสถิติประสิทธิ์อย่างงา่ย
ของเพ ียร ์ส ัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) พบว ่า ม ีค ่า sig. (2-Tailed) 
เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานด้านการเงิน มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงานอย่างมี
นัยสำคัญท่ี 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.941 คือตัวแปรทั้งสองตัวมีความสัมพันธ์กัน
ในระดับมาก 

ด้านครอบครัว มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงาน โดยใช้การทดสอบค่าสถิติประสิทธิ์อย่าง
ง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) พบว่า มีค่า sig. (2-Tailed) 
เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานด้านครอบครัว มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงานอย่างมี
นัยสำคัญท่ี 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.987 คือตัวแปรทั้งสองตัวมีความสัมพันธ์กัน
ในระดับมาก ดังตารางที่ 5  
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ตารางท่ี 5 ความสัมพันธ์ระหว่างความสมดุลในชีวิตและการทำงานและความพึงพอใจในการทำงานของ 
   บุคลากรทางการแพทย์ (n=304) 

 
ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน 

ความพึงพอใจในงาน 
Pearson 

Correlation(r) 
Sig. 

(2-Tailed) 
ระดับความสัมพันธ์ 

ด้านเวลา 0.978** 0.00 มีความสัมพันธ์มาก 
ด้านการทำงาน 0.980** 0.00 มีความสัมพันธ์มาก 
ด้านการเงิน 0.941** 0.00 มีความสัมพันธ์มาก 
ด้านครอบครัว 0.987** 0.00 มีความสัมพันธ์มาก 

รวม 0.972** 0.00 มีความสัมพันธ์มาก 
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
10. สรุปผลการวิจัย  
 

ผลการวิจัยปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า บุคลากรทางการแพทย์ในกรมควบคุม
โรคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 31 - 40 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับเงินเดือน 
มากกว่า 30,000 บาท มีสถานภาพ โสด และมีระยะเวลาการปฏิบัติงานน้อยกว่า 5 ปี   

ผลการวิจัยความสมดุลในชีวิตและการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์  พบว่า บุคลากรทาง
การแพทย์ในกรมควบคุมโรค มีความสมดุลในชีวิตและการทำงานอยู่ในระดับมากเกือบทุกด้าน ยกเว้นดา้น
การเงิน ที่อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการทำงาน 
รองลงมาคือ ด้านเวลา ด้านครอบครัว และด้านการเงิน ตามลำดับ  

ผลการวิจัยความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ พบว่า บุคลากรทางการแพทย์
ในกรมควบคุมโรค มีความพึงพอใจในการทำงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความมั่นคงในงาน รองลงมาคือ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านโอกาส
ความก้าวหน้าในการทำงาน ด้านสภาพการทำงาน และ ด้านค่าจ้าง ตามลำดับ  

ผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรทาง
การแพทย ์พบว่า บุคลากรทางการแพทย์ที่มีเพศแตกตา่งกัน จะมีความพึงพอใจในงานในระดับที่ไม่แตกต่าง
กัน บุคลากรทางการแพทย์ ที่มีอายุแตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจในงานในระดับที่แตกต่างกัน  บุคลากร
ทางการแพทย์ ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจในงานในระดับที่แตกต่างกัน ในด้านการ
ได้รับการยอมรับนับถือ บุคลากรทางการแพทย์ ที่มีเงินเดือนแตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจในงานในระดับ
ที่แตกต่างกัน บุคลากรทางการแพทย์ ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจในงานในระดบัที่
แตกต่างกันในด้านโอกาสความก้าวหน้าในการทำงาน และด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และบุคลากร
ทางการแพทย์ ที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานแตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจในงานในระดับที่แตกต่างกันใน
ด้านความมั่นคงในงาน ด้านโอกาสความก้าวหน้าในการทำงาน และด้านการได้รับการยอมรับนับถือ อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05  
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ผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างความสมดุลในชีวิตและการทำงานและความพึงพอใจในการ
ทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ พบว่า ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานทุกด้านมีความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการแพทย์ในกรมควบคุมโรค โดยด้านที่มีความสัมพันธ์กับความพึง
พอใจในงานมากที่สุดคือ ด้านครอบครัว รองลงมาคือ ด้านการทำงาน ด้านเวลา และด้านการเงิน ตามลำดับ   

 
11. อภิปรายผล 
 

ผลการวิจัยครั้งนี้ มีทั ้งส่วนที่ยืนยันแนวคิดและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง โดยผลการศึกษาที่ยืนยัน
แนวคิดที่เกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรทาง
การแพทย์ คือข้อค้นพบที่ว่า บุคลากรทางการแพทย์ที่มีอายุและเงินเดือนที่แตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจ
ในงานในระดับที่แตกต่างกันในทุก ๆ ด้าน แต่บุคลากรทางการแพทย์ที่มีระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 
และระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจในงานในระดับที่แตกต่างกันในบางด้าน ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553) ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจในการทำงานมีส่วน
เกี่ยวข้องกับปัจจัยต่าง ๆ และปัจจัยเหล่านี้ใช้เป็นเครื่องมือบ่งชี้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความพึงพอใจใน
การทำงาน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Mathieu & Far (1991) ที่ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยเบื้องต้น ปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การและผลกระทบของความผูกพันต่อองค์การ พบว่า ปัจจัย
เบื้องต้นของความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ ปัจจัยบุคคลจำแนกเป็น เพศ การศึกษา อายุงาน ตำแหน่ง มี
นัยสำคัญทางสถิติและมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการทำงาน ความผูกพันในอาชีพ ความผูกพันต่อ
สหภาพและความพึงพอใจในงาน  

ผลการศึกษา ที่เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างความสมดุลในชีวิตและการทำงานและความพึงพอใจ
ในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ พบว่า ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานทุกด้านมี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการแพทย์ในกรมควบคุมโรค โดยด้านที ่มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงานมากที่สุดคือ ด้านครอบครัว รองลงมาคือ ด้านการทำงาน ด้านเวลา 
และด้านการเงิน ตามลำดับ มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Merrill and Merrill (2008) ที่กล่าวว่า 
องค์ประกอบของชีวิตของมนุษย์ที่จะสามารถเสริมสร้างตนเองให้มีชีวิตสมดุลได้จะต้องประกอบไปด้วย 
ด้านการทำงาน ซึ่งเป็นหน้าที่การงานหรืออาชีพที่เป็นสิ่งสำคัญในการผลักดันทำให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ และ
ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับตนเองและองค์กร ด้านครอบครัว เป็นส่วนในการเสริมสร้าง
ความสุขส่วนบุคคลที่นำไปสู่ความสำเร็จ พร้อมทั้งเป็นส่วนช่วยในการผลักดันทำให้เกิดความสุขขึ้นภายใน
จิตใจและการใช้ชีวิตในสังคม ด้านเวลา เป็นสิ่งที่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจในทุก ๆ อย่างของชีวิต เวลาเป็น
ส่วนในการกำหนดไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือครอบครัว ซึ่งทุกคนล้วนจะต้องทำให้การใช้ชีวิตนี้มีความ
สมดุลกับเวลาที่ได้กำหนดไว้และสมดุลกับด้านอ่ืน ๆ ด้วยเช่นเดียวกัน และด้านการเงิน เป็นเครื่องมืออย่าง
หนึ่งในการช่วยให้บุคคลสามารถดำรงชีวิตได้ทั้งในปัจจุบันและภายในอนาคตพร้อมทั้งมีส่วนเกี่ยวข้องใน
ด้านการทำงาน ด้านครอบครัวและด้านเวลา และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พันโชค พันธ์จินดา และ
คณะ (2562) ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน 
กรณีศึกษา บริษัท ไปรษณีย์ จำกัด ในจังหวัดเชียงราย พบว่าปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
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ปฏิบัติงานของพนักงานไปรษณีย์ จำกัดในจังหวัดเชียงรายได้แก่ ด้านความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ด้าน
ความรับผิดชอบ และด้านลักษณะงาน ส่วนปัจจัยค้ำจุนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานไปรษณีย์ จำกัด ในจังหวัดเชียงราย ได้แก่ ด้านความมั ่นคงของงานด้านนโยบายและการ
บริหารงานขององค์กร ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านการบังคับบัญชา และด้านเงินเดือนและ
สวัสดิการ  

 
12. ข้อเสนอแนะ 
 
12.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) จากผลการศึกษาพบว่า บุคลากรทางการแพทย์ในกรมควบคุมโรค มีความสมดุลในชีวิตและการ
ทำงานอยู่ในระดับมากเกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านการเงิน ที่อยู่ในระดับปานกลาง โดยเฉพาะในเรื่องของเงิน
ที่เหลือจากการใช้จ่ายเพื่อเก็บออมสำหรับอนาคต ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะ สภาพเศรษฐกิจ 
สังคมที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้น ผู้บริหารควรให้ความสำคัญ 
อาจจะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยจัดสวัสดิการต่าง ๆ รวมทั้งเงินเดือนให้
สอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบัน เพื่อเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรทางการแพทย์ เกิดความพึงพอใจในการ
ทำงานมากยิ่งข้ึน  

2) จากผลการศึกษา พบว่าความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานทุกด้านมีความสัมพันธ์กับความ
พึงพอใจในงานของบุคลากรทางการแพทย์ในกรมควบคุมโรค อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้านค่าจ้าง โดยเฉพาะในเรื่องของค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับมี
ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับความสมดุลในชีวิตและการทำงาน ด้าน
การเงิน ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยเช่นกัน ซึ่งสามารถบ่งบอกได้ว่า บุคลากรทางการแพทย์ มีความสมดุลในชีวิตและ
การทำงานด้านการเงิน ในระดับปานกลางส่งผลให้ มีความพึงพอใจในการทำงานในด้านค่าจ้างน้อยกว่า
ด้านอื่นๆ ดังนั้น ผู้บริหารควรให้ความสำคัญ กับการจัดสรรทางด้านการเงินให้กับบุคลากรทางการแพทย์ 
โดยจะต้องมีการจัดสรรสวัสดิการที่เพียงพอ เพราะในปัจจุบันองค์กรถือได้ว่าเป็นบ้านหลังที่สองของ
บุคลากรที่ต้องปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพใด มักใช้เวลาอยู่ในที่ทำงานมากกว่าที่บ้าน หากโรงพยาบาล
เป็นองค์กรแห่งความสุข ที่มีความม่ันคง สนับสนุนในเรื่องของ ระบบงาน เงิน ค่าตอบแทน และสวัสดิการที่
เหมาะสม จะทำให้บุคลากรภายในโรงพยาบาลมีความสุข และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองลงมา
คือ ทางด้านเวลา ควรมีการจัดเวรให้ตรงกับวันเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ แบบหมุนเวียน เพ่ือให้
บุคลากรทางการแพทย์ได้มีเวลาให้กับครอบครัว หรือได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ หรือเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมใน
การจัดสรรเวลาในการขึ้นเวรของแต่ละบุคคล ให้ความสำคัญในเรื่องของความยืดหยุ่นในการทำงานเพ่ือเป็น
แรงจูงใจให้บุคลากรทางการแพทย์ เกิดความพึงพอใจในการทำงานมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีกฎระเบียบที่ไม่
เคร่งครัดจนเกินไป สามารถยืดหยุ่นได้ ย่อมนำมาซึ่งความสุขของบุคลากรทางการแพทย์และเกิดการคงอยู่
ของบุคลากรภายในองค์กร  

 
1.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป 

1) ควรมีการจัดทำวิจัยในรูปแบบผสมผสาน (mixed method research) กล่าวคือ เมื่อได้ข้อมูล
จากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามแล้วนั้น ควรมีการลงพื้นที่เพื่อเข้าสัมภาษณ์  หรือเมื่อได้ผลจากการเก็บ
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ข้อมูลแล้วนั้นควรนำผลการวิเคราะห์ข้อมูล เข้าร่วมพูดคุยกับผู้บริหารหาทางออกร่วมกันแก้ไขปัญหา เพ่ือ
ทำให้องค์การได้พัฒนาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) ควรมีการเก็บข้อมูลการระบาดในหลาย ๆ ระลอก เพื่อนำมาประกอบเป็นข้อมูลที่จะอธิบายถึง
สภาพการทำงานจริง ๆ ว่าบุคลากรทางการแพทย์มีความเครียดอะไร รวมถึงภัยคุกคามในช่วงการปฏิบัติ
หน้าที่ เป็นการศึกษาให้เห็นว่าสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อความสมดุลระหว่างชีวิตและการ
ทำงาน 

3) ควรมีการระบุตำแหน่งของบุคลากรทางการแพทย์ในการตอบแบบสอบถาม เพ่ือทำให้เครื่องมือ
ในการวิจัย มีความละเอียดและแม่นยำมากยิ่งข้ึน 

4) ควรศึกษาปัจจัยอ่ืนเพ่ิมเติมทั้งในด้านของความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน และปัจจัยใน
ด้านของความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ 

5) ควรมีการศึกษาแบบเฉพาะเจาะจงกับบุคลากรในสายงานที่ไม่เกิดความสมดุลจริง ๆ ซึ่งจะทำให้
เห็นภาพได้ชัดเจนกว่า และหาแนวทางเพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงได้ 
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บทบาทภาคประชาสังคมต่อการคัดค้านนโยบายนิคมอุตสาหกรรมโรงงานถลุงเหล็กและ
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บทคัดย่อ 
 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาบทบาทภาคประชาสังคมต่อการคัดค้านนโยบายนิคม
อุตสาหกรรมโรงงานถลุงเหล็กและโครงการอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (2) เพื่อศึกษาการก่อรูปของภาคประชา
สังคมต่อการคัดค้านนโยบายนิคมอุตสาหกรรมโรงงานถลุงเหล็กและโครงการอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (3) เพ่ือ
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการรวมตัวคัดค้านและนำไปสู่ผลกระทบต่อนโยบายภาครัฐ การวิจัยนี้ใช้ระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นหลัก จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 6 คน ได้แก่ 
แกนนำเครือข่ายกลุ่มชาวบ้านอนุรักษ์ธรรมชาติบ้านกรูด จำนวน 4 คน ประชาชนผู้เข้าร่วมการคัดค้าน 
จำนวน 2 คน  

ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการคัดค้านภาคประชาสังคมเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี 2535 
เริ่มต้นจากการได้รับข้อมูลว่ามีนายทุนเข้ามาซื้อที่ดินในพ้ืนที่โดยใช้นามว่าบางสะพานการเกษตร หลังจากนั้น 
2 - 3 ปี ประชาชนเริ่มรู้ปัญหาที่จะเกิดข้ึน จึงมีการรวมตัวกัน ประชาชนทราบข้อเท็จจริงของการซื้อที่ดินเพ่ือ
นำมาเป็นที่กักเก็บน้ำและผลกระทบกับธรรมชาติอย่างมาก บวกกับความรักในถิ่นฐานบ้านเกิดอยากอนุรักษ์
ธรรมชาติที่ล้ำค่าไว้ให้กับคนรุ่นหลัง ทำให้เกิดภาคประชาสังคมรวมตัวคัดค้าน การโน้มน้าวให้ประชาชนเห็น
ถึงความสำคัญของการรวมกลุ่ม เป็นการดึงเอาผลกระทบโดยตรงมาประชาสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอให้กับ
ประชาชน แกนนำผู้โน้มน้าวต้องมีทักษะการพูดท่ีชัดเจน เข้าใจ จริงใจ ส่งผลต่อการโน้มน้าวในการรวมตัวกัน
ของภาคประชาสังคม กระบวนการรักษาสภาพของภาคประชาสังคมมีปัจจัยหลักคือผู้นำที่มีความเชื่อมั่นใน
การรวมกลุ่ม เชื่อมั่นที่จะสร้างอำนาจการต่อรองไม่ถอดใจ จนนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่น ผู้นำหรือแกนนำ
ภาคประชาสังคมมีการวางแผนและมุ่งมั่น มีการวางแผนสำรองอยู่เสมอ วางตัวแกนรองเพ่ือกระจายตัวในการ
ยื่นหนังสือคัดค้านต่อหน่วยงานรัฐ  
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Abstract 
 
 This research aims to ( 1 )  To study the role of civil society in opposing policies on 
industrial estates, steel mills, and ongoing industrial projects. (2)To study the formation of 
civil society towards opposition to the policy of industrial estates, iron smelting plants, and 
ongoing industrial projects. And (3) To study the factors that affect the alliance and lead to 
the impact on government policies. This research uses a qualitative research methodology. 
Data were collected mainly by in-depth interviews. From 6 key informants, namely 4 
members of the Ban Krut Nature Conservation Village Network and 2 people who 
participated in the protest. 
 The results of the study show that the process of opposing civil society has been 
going on for a long time since 1992. It started with information that capitalists bought land 
in the area under the name Bang Saphan Agriculture. After 2 - 3  years, people started to 
know the problems that would arise. Therefore, have come together People know the facts 
of buying land for water storage and its huge impact on nature. Combined with the love of 
their homeland, they want to preserve the precious nature for future generations. causing 
civil society to unite against. Convincing people of the importance of collecting It is a direct 
impact to publicize regularly to the public. The persuasive leader must have clear, 
understandable, sincere speaking skills that influence the persuasion of civil society 
gatherings. The preservation process of civil society is primarily influenced by leaders who 
have confidence in their integration. Confident in building bargaining power without giving 
up leading to building confidence Civil society leaders are planned and committed. There 
is always a backup plan. Place a secondary axis to spread in filing a letter of objection to 
government agencies. 
 
Keywords: civil society, strong community, leadership, public participation 
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1. บทนำ 
 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ฯ มีแผน
แม่บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันตก หรือเวสเทิร์นซีบอร์ด ด้วยการสนับสนุนขององค์กรความ
ร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2539 แผนนี้กำหนดพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาไว้  6 
จังหวัด คือ กาญจนบุรี สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร มีระยะเวลาดำเนินงาน 
15 ปี คือระหว่าง พ.ศ. 2540 – 2554  ยุทธศาสตร์ที่สำคัญของเวสเทิร์นซีบอร์ด คือการเชื่อมโยงเครือข่าย
กับประเทศพม่า เปิดประตูเศรษฐกิจ สู่อันดามัน ทั้งนี้พื้นที่ 6 จังหวัด เป้าหมายนั้นได้ถูกแบ่งออกเป็นสาม
โซนได้แกเ่ขตตอนบน เขตตอนกลาง และเขตตอนล่าง โดยแต่ละเขตจะมีจุดเน้นการพัฒนาแตกต่างกัน ดังนี้ 
1. อุตสาหกรรมหนัก พื้นที่ศูนย์กลางการพัฒนาคืออำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยรัฐบาล
วางนโยบายที่จะส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเหล็ก ภายใต้ความ
ร่วมมือระหว่างนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กับกลุ่มสหวิริยา ตามแผนการพัฒนาที่กำหนดไว้ 
พื้นที่นี้จะเปิดเป็นท่าเรือพาณิชย์รองรับการขนส่งทางทะเลเชื่อมโยงกับท่าเรือในประจวบคีรีขันธ์ -ชลบุรี-
มาบตาพุด-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช-และสงขลา 2. เขตเกษตรกรรม เน้นพื ้นที ่จังหวัดชุมพร 
ครอบคลุมเรื ่องการเกษตรไม้ผล ปศุสัตว์ ประมง ศูนย์กระจายผลผลิต และศูนย์วิจัยพืชผล  (สำนักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา, ม.ป.ป.) 

จากแผนและเป้าหมายดังกล่าว รวมถึงสถานการณ์ของประเทศไทยที่ยังไม่มีอุตสาหกรรมเหล็ก
ขั้นต้นและข้ันกลาง จึงต้องนำเหล็กสำเร็จรูปและก่ึงสำเร็จเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องสูญเสียเงินต่างประเทศ
สูง อีกทั้งสถาบันเหล็กและ เหล็กกล้าแห่งประเทศไทย คาดว่าความต้องการใช้เหล็กในอุตสาหกรรมต่าง  ๆ
ของไทย ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างยานยนต์และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ กระป๋อง ท่อ
เหล็กและอ่ืน จะเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในอัตราร้อยละ 5 - 6 ต่อปี ดังนั้นเพื่อรองรับการขยายตัวของความ
ต้องการใช้เหล็กในประเทศรัฐบาลจึงมีนโยบายสนับสนุนโครงการอุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กของไทยให้มีประสิทธิภาพ
และมีมาตรฐานระดับโลก 

เครือสหวิริยาจึงเป็นผู้ผลิตเหล็กรายแรกของประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลให้
ดำเนินการโครงการถลุงเหล็ก และผลิตเหล็กกล้าครบวงจรเพื่อผลิตเหล็กข้ันต้นและขั้นกลางขึ้นที่อำเภอบาง
สะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนำเข้าแร่เหล็กมาผลิตเป็นเหล็กแท่งประเภทต่าง ๆ แทนการนำเข้าจาก
ต่างประเทศ ทำให้ประเทศลดการขาดดุลทางการค้าลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศลดการผันผวนของ
ราคาเหล็กรวมทั้งช่วยลด ต้นทุนการผลิตของระบบเศรษฐกิจโดยรวมเพราะเหล็กจัดเป็นอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานที่เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เครือสหวิริยาจึงได้มีนโยบายก่อสร้างนิคม
อุตสาหกรรมโรงถลุงเหล็กขึ้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยกล่าวว่า มีสภาพภูมิประเทศ
เหมาะสมเพราะเป็นทำเลที่มีร่องน้ำลึกธรรมชาติสามารถสร้างท่าเรือน้ ำลึกได้และจะเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กครบวงจรเนื่องจากท่าเรือน้ำลึกสามารถรองรับเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ ซึ่งจะ
สนับสนุนให้อุตสาหกรรมเหล็กของไทยมีต้นทุนการขนส่งที่สามารถแข่งขันได้ (สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 
ม.ป.ป.) 
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ผู้ว ิจ ัยได้สร ุปลำดับเหตุการณ์ของบทบาทภาคประชาสังคมต่อการคัดค้านนโยบายนิคม
อุตสาหกรรมโรงงานถลุงเหล็กและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง กรณีศึกษาตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีรายละเอียดดังนี้ 

o พ.ศ. 2535 นายทุนใช้ในนามของบางสะพานการเกษตรกว้านซื้อที่ดินเพื่อทำอ่างเก็บน้ำใน
ภาคอุตสาหกรรมโรงงานถลุงเหล็กและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

o พ.ศ. 2537 เอกชนเริ่มลงทุนที่ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน ในการผลิตเหล็กแผ่นรีด
ร้อนชนิดม้วนและโครงการอ่ืน ๆ อย่างต่อเนื่อง 

o พ.ศ. 2539 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนดแผน
แม่บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันตก 

o พ.ศ. 2546 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองชุมชนบางสะพานเป็นพื้นที่สีม่วงคือเป็นที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 

o พ.ศ. 2547 เอกชนได้เริ่มทำการศึกษาโครงการอุตสาหกรรมเหล็กขั้นต้นเพื่อผลิตเหล็กขั้น
กลางและสนองความต้องการใช้เหล็กในการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในระยะยาว 

o พ.ศ. 2548   มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
หนักของไทยให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานระดับโลก 

o พ.ศ. 2550 เกิดการรวมตัวของภาคประชาสังคมเพื่อคัดค้านนโยบายนิคมอุตสาหกรรม
โรงงานถลุงเหล็กและอุตสาหกรรมต่อเนื่องส่งผลให้เกิดการรวมตัวประท้วงตามสถานที่
ราชการ ส่งผลให้แกนนำถูกจับกุมมีคนบาดเจ็บจากการปะทะระหว่างผู ้คัดค้านและ
สนับสนุนนโยบายนี้  

o พ.ศ. 2551 ความเข้มแข็งภาคประชาสังคมมีมากขึ้นมีการระบุวันประชุมที่ชัดเจนขึ้น แบ่ง
ฝ่ายทำงานเช่น ฝ่ายเอกสาร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

o พ.ศ. 2552 มติของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นชอบขึ้นทะเบียนรายนามพรุแม่
รำพึง ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่มีความสำคัญระดับชาติ
ตามมาตรการการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ำ 

o พ.ศ. 2558 ภาคประชาสังคมยื่นเรื่องต่อการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวง
อุตสาหกรรม ถึงการสนับสนุนอุตสาหกรรมโดยไม่เคารพเหตุผลของประชาชนในพื้นที่ เรื่อง
การถือโฉนดที่ดินในเขตป่าสงวน ป่าคลองแม่รำพึง ที่ดินสาธารณะของเอกชนและสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เพื่อคัดค้านการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม
เหล็กที่บางสะพาน 

o พ.ศ. 2562  ภาคประชาสังคมยื ่นเรื ่องคัดค้านต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื ่อคัดค้านรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของนโยบายนิคม
อุตสาหกรรมโรงงานถลุงเหล็กและอุตสาหกรรมต่อเนื่องเนื่องจากประชาชนได้รับผลกระทบ
ทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นอย่างมาก 

o พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 มีคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ผู้ฟ้องคือ บริษัท 
เครือสหวิริยา จำกัด และบริษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริยา จำกัด ผู้ถูกฟ้องคือคณะรัฐมนตรีใน
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เรื่องการจำกัดสิทธิหรือสร้างภาระในการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเหล็ก การกำหนดให้
พื้นที่พรุแม่รำพึงเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำนั้น ไม่ได้มีการกำหนดแผนและมาตรการย่อมเป็นมติที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการสร้างภาระให้กับบริษัท ศาลได้พิพากษายกฟ้อง เนื ่องจาก
มาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำเป็นมาตรการในการอนุรักษ์และยับยั้งให้เกิดความเสียหายของ
พ้ืนที่ชุ่มน้ำ 

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (2554) ได้รายงานการพิจารณาศึกษา เรื ่องกรณีนโยบายนิคม
อุตสาหกรรมโรงงานถลุงเหล็ก อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดังนี้ 

1. ประเด็นแผนการพัฒนา จากแผนพัฒนาชายฝั่งตะวันตก โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้วางแผนดังกล่าวเป็นเวลา 20 ปี เพื่อที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็ก โดย
กำหนดให้มีโรงงานแปรรูปเหล็ก 12 แห่ง พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถูกกำหนดให้เป็นเขตส่งเสริมการ
ลงทุนเขต 3 เดิมทีก่อนปี พ.ศ. 2530 อำเภอบางสะพานมีเพียง 6 ตำบล ตั้งแต่เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 
2530 มีการแยกตำบลกำเนิดนพคุณออกเป็นตำบลแม่รำพึงและมีการประกาศผังเมืองให้พื้นที่เกือบทั้ง
ตำบล เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ทั้ง ๆ ในความเป็นจริงเมื่อพิจารณาจากพ้ืนที่จริง ตำบลยัง
มีส่วนที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ วนอุทยาน พื้นที่ชุมชนอยู่อาศัย แหล่งท่องเที่ยว พื้นที่เกษตร และประมง 
แสดงให้เห็นว่าการกำหนดทุกอย่างเอาไว้ล่วงหน้าโดย ไม่ได้พิจารณา รายละเอียดความเป็นจริงของพื้นที่
และท่ีสำคัญอย่างยิ่งคือขาดความโปร่งใส ประชาชนในพื้นท่ีไม่ได้รู้เห็นและไม่เข้าใจแผนการพัฒนา 

2. ประเด็นที ่ดิน สภาพป่าบริเวณแม่รำพึงหมู ่ 1 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ที่ทางเอกชนเลือกให้เป็นพื้นที่สร้างโรงถลุงเหล็กเนื่องจากจะไม่ได้เป็นป่าเสื่อมโทรมดังที่ใช้
กล่าวอ้างแล้ว ในทางตรงกันข้ามจากการสำรวจพื้นที่ของมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกลับพบว่าพ้ืนที่
ป่าที่กินเนื้อที่กว่า 1,200 ไร่ เป็นพื้นที่ที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง มีนก
น้ำกว่า 70 ชนิด และนกอพยพอีกหลายชนิดมีพืชพันธุ์ไม้ที่หลากหลายและยังเป็นแหล่งอนุบาล เพาะพันธุ์
ปลา หรือสัตว์น้ำหลายชนิด การสร้างนิคมเช่นนี้สะท้อนให้เห็นถึงการขาดธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้องในการออกใบอนุญาตก่อสร้าง นอกจากนี้กลุ่มบริษัท ควรให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พื้นที่ป่า 
และสภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ดังนั้นรัฐบาลควรที่จะกำกับการทำงานของหน่วยงานรัฐให้ ปฏิบัติตาม
กฎหมายกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดไม่ให้เกิดปัญหาใช้พื้นที่คนละประเภททับซ้อนในพ้ืนที่เดียวกัน 

3. ประเด็นการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร กลุ่มชาวบ้านที่กังวลต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพไม่
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต่อการตัดสินใจโดยเฉพาะการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมซึ่งจะทำให้ชาวบ้านสามารถมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ ่นของตนเอง ประชาชนสอบถามไปยังสำนักงานนโยบายและแผนสิ ่งแวดล้อม (สผ.) เพื ่อขอ
รายละเอียดโครงการและรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) แต่สิ่งที่ สผ.ตอบมาคือมันเป็น
ความลับของโครงการไม่สามารถเปิดเผยได้ เรื่องนี้สร้างความมึนงงกับชาวบ้านเป็นอย่างมาก  

4. ประเด็นความรุนแรง ความแตกแยกและการแบ่งฝ่ายของชาวบ้านในชุมชนนอกจาก เกิดจาก
ความขัดแย้งของการใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่แล้วยังเป็นความขัดแย้งที่เกิดจากความตั้งใจของบางกลุ่มโดยหวัง
ให้เกิดฝ่ายตรงข้ามเพื ่อสร้างความหวาดกลัวและไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเพียงคำว่า
ผลประโยชน์  
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ดังนั้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะทำการวิจัยเพื่อทราบถึงบทบาทและความสำคัญของภาคประชา
สังคมในการคัดค้านนโยบายนโยบายนิคมอุตสาหกรรมโรงงานถลุงเหล็กและอุตสาหกรรมต่อเนื ่อง 
กรณีศึกษาตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่จะส่งผลต่อการกำหนดนโยบายของ
ภาครัฐในการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อลดความขัดแย้งและความคุ้มค่าในด้าน
เวลาและงบประมาณ 

 
2. วัตถปุระสงค์การวิจัย  
 

2.1 เพ่ือศึกษาบทบาทภาคประชาสังคมต่อการคัดค้านนโยบายนิคมอุตสาหกรรมโรงงานถลุงเหล็ก
และโครงการอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

2.2 เพ่ือศึกษาการก่อรูปของภาคประชาสังคมต่อการคัดค้านนโยบายนิคมอุตสาหกรรมโรงงานถลุง
เหล็กและโครงการอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

2.3 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการรวมตัวคัดค้านและนำไปสู่ผลกระทบต่อนโยบายภาครัฐ 
 

3. คำถามการวิจัย 
 

ภาคประชาสังคมมีบทบาทและการก่อรูปคัดค้านอย่างไรที ่มีผลต่อการกำหนดนโยบายนิคม
อุตสาหกรรมโรงงานถลุงเหล็กและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
 
4. ขอบเขตการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงบทบาทภาคประชาสังคมต่อการคัดค้านนโยบายนิคมอุตสาหกรรม
โรงงานถลุงเหล็กและโครงการอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ในการเก็บข้อมูลอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - พฤษภาคม 
พ.ศ. 2565 รวมเวลาทั้งสิ้น 5 เดือน โดยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และการรวบรวมข้อมูลภาคสนาม  

 
5. ทบทวนวรรณกรรม 
 

5.1 การก่อรูปภาคประชาสังคม 
ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ (2555: 46-51) ได้อธิบายทฤษฎีการก่อรูปภาคประชาสังคม 4 ทฤษฎีดังนี้ 
1. ทฤษฎีรัฐสวัสดิการ (Welfare State Theory) ทฤษฎีนี้เชื่อว่าสถานภาพและบทบาทขององค์กร

ประชาสังคมขึ้นอยู่กับการที่รัฐสามารถให้สวัสดิการสังคมแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด ถ้าสังคมใดมีการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจสูงและรัฐสามารถจัดสวัสดิการทางสังคมให้แก่ประชาชนได้ บทบาทภาคประชาสังคมก็
จะน้อยเพราะสังคมไม่มีความต้องการ ในขณะเดียวกันในสังคมที่พัฒนาแล้วและรัฐบาลจัดเก็บภาษีได้
รวมถึงประชาชนมีเงินเหลือใช้ ปัจเจกชนหลายคนก็ยังต้องการจะตอบสนองความต้องการของสังคมด้วย
ตนเอง มีการบริจาคให้ผู้ยากจนในกรณีนี้รัฐสวสดิการทางสังคมจะเห็นได้ทั้งในรูปแบบของภาครัฐและ
ภาคเอกชน แต่ในประเทศด้อยพัฒนาทีร่ัฐไม่สามารถตอบสนองความต้องการประชาชนได้ บางครั้งบทบาท
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และสถานภาพขององค์กรทางสังคมก็ไม่ได้รับการยอมรับเนื่องจากนโยบายของรัฐด้านอื่นที่เข้ามาสกัดกัน
การเติบโตขององค์กรทางสังคม 

2. ทฤษฎีพหุลักษณ์ (Heterogeneity Theory) ในสังคมที่ทีกลุ่มคนที่หลากหลายทางวัฒนธรรม 
โดยทัว่ไปรัฐไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและสังคมได้อย่างทั่วถึงเพราะมีความต้องการ
ที่แตกต่างกัน ส่วนในสังคมที่มีระบบเศรษฐกิจแบบตลาด กลไกตลาดควรทำหน้าที่ตอบสนองความต้องการ
ทางสังคมโดยการจัดบริการ แต่ถ้ากลไกตลาดล้มเหลวและรัฐก็ล้มเหลว องค์กรทางสังคมที่จัดตั้งขึ้นโดย/
หรือเพื่อกลุ่มทางสังคมนั้น ๆ จะช่วยตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่มได้ดี ถ้ารัฐให้อิสระให้องค์กรทาง
สังคมเกิดได้ องค์กรทางสังคมเหล่านี้จะช่วยเสริมงานที่รัฐพึ่งทำแต่ทำไม่ได้เป็นอย่างดี 

3. ทฤษฎีผู ้ประกอบการกิจการ(Social Entrepreneur Theory) ที่มีสำนึกทางสังคม ถ้าความ
ต้องการทางสังคมมีมากและรัฐไม่สามารถตอบสนองได้ ขณะเดียวกันองค์กรทางสังคมบางองค์กรไม่
สามารถดำเนินการในลักษณะการกุศลได้ การจัดตั้งองค์กรเพื่อให้บริการโดยคิดค่าบริการราคาต่ำก็เป็น
ทางเลือกได้  

4. ทฤษฎีประชาสังคม (Civil Society Theory) ในสังคมที่มีลักษณะเป็นประชาสังคม องค์กร
ประชาสังคมจะทำหน้าที่เป็นกลไกตรวจสอบหน่วยงานต่าง ๆ ประชาสังคมคือสังคมที่มีองค์ประกอบย่อม
แยกต่างหากจากกลไกรัฐ และกลุ่มย่อยหรือกลุ่มองค์กรสังคมเหล่านี้มีวิสัยทัศน์ในเรื่องการพัฒนาทางสังคม
ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องจริยธรรม คนในฐานะสมาชิกของสังคมเป็นปัจเจกบุคคลและสาธารณชนพร้อม ๆ 
กัน บางครั้งปัจเจกชนต้องเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนที่
เป้นสาธารณะและส่วนที่เป้นปัจเจกอาจส่งผลให้ปัจเจกเข้าร่วมกินกรรมสาธารณะ ในฐานนะสมาชิกของ
องค์กรประชาสังคมเพื่อตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ ไม่ให้เอารัดเอาเปรียบ 
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือค้าทำกำไรเกินควรได้ ความคิดเรื่องประชาสังคมกับธรรมรัฐและบทบาทองค์กร
ประชาสังคมมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด เพราะมีองค์ประกอบร่วมกันหลายองค์ประกอบที่เห็นได้ชัดคือการ
ยอมรับว่าสังคมมีความหลากหลาย ความซับซ้อนและองค์กรประชาสังคมควรเป็นตัวจักรช่วยสร้างพลวัตร
ให้เกิดการขับเคลื่อนเพื่อนำสังคมไปสู่สภาวะที่ดีกว่าเดิม องค์กรประชาสังคมเป้นรูปแบบหนึ่งของการรวม
พลังของปัจเจก เป็นกลุ่มย่อย ๆ อิสระจากภาครัฐและภาคธุรกิจทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ
และภาคธุรกิจเอกชน 
 ดังนั ้น การก่อรูปภาคประชาสังคมกล่าวโดยสรุปคือภาคประชาสังคมจะมีการก่อรูปขึ ้นเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของคนในสังคม ซึ่งภาครัฐไม่สามารถตอบสนองความต้องการกับสังคมได้ การก่อ
รูปของภาคประชาสังคมจะปราศจากการควบคุมจากภาครัฐและภาคเอกชน 
 
 5.2 ภาคประชาสังคม 

เอนก เหล่าธรรมทัศน์ (2541: 1-9) เสนอว่า ประชาสังคม หมายถึงเครือข่าย กลุ่ม ชมรม สมาคม 
มูลนิธิ สถาบัน และชุมชนที่มีกิจกรรมหรือมีการเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างรัฐกับปัจเจกชน โดยจุดเน้นของ
ประชาสังคม  คือ 1. ไม่ชอบและไม่ยินยอมให้รัฐครอบงำหรือบงการ แม้ว่าจะยอมรับความช่วยเหลือจากรัฐ
และมีความร่วมมือกับรัฐได้ แต่ก็สามารถชี้นำกำกับและคัดค้านรัฐได้พอสมควร 2. ไม่ชอบลัทธิปัจเจกชน
นิยมสุดขั้ว ซึ่งส่งเสริมให้คนเห็นแก่ตัว ต่างคนต่างอยู่ แก่งแย่งแข่งขันกันจนไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
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หากแต่สนับสนุนให้ปัจเจกชนรวมกลุ่มรวมหมู่ และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม โดยไม่ปฏิเสธการแสวงหา
หรือปกป้องผลประโยชน์เฉพาะส่วนเฉพาะกลุ่มฉะนั้น สังคมจึงต้องประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ รัฐ -ประชา
สังคม-ปัจเจกชน ที่ต่างต้องเป็นอิสระต่อกัน แต่ขณะเดียวกันต้องโยงใยเกี่ยวข้องกัน ต้องขัดแย้งคัดค้านกัน
ได้แต่ก็ต้องปรองดองประสานสามัคคีกันไปด้วยได้ ประชาสังคมจึงต้องเน้นที่การประสานสามัคคีและการ
ร่วมมือ หรือการรวมตัวของกลุ่มต่าง ๆ รวมทั้งกลุ่มผลประโยชน์ ชนชั้น และขบวนการทางสังคมเข้าด้วยกัน
เป็นประชาสังคม แต่ประชาสังคมที่สร้างขึ้นใหม่นี้ต้องเป็นประชาสังคมที่มุ่งเคลื่อนไหว รณรงค์ ผลักดันเพ่ือ
ลดอำนาจหน้าที่ และบทบาทของรัฐที่มีต่อสังคมลงไปด้วย โดยการให้กลุ่มหรือสถาบันต่าง ๆ ในสังคมเข้า
ไปมีบทบาทในงานของส่วนรวม โดยเข้าไปแทนรัฐหรือไปทำร่วมกับรัฐ มิใช่ประชาสังคมที่แก่งแย่งแข่งขัน
เอาสิทธิประโยชน์จากรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว ดังปรากฏในงานการศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มผลประโยชน์ ชนชั้น 
และขบวนการทางสังคมในอดีต ที่มุ่งศึกษาเฉพาะด้านของความขัดแย้ง การต่อสู้ การแข่งขันเป็นสำคัญ 

ธีรยุทธ บุญมี (2547: 19-23) มองว่า ประชาสังคม คือ สังคมที่สมาชิกกระตือรือร้น เอาการเอา
งาน ถกเถียงร่วมกัน ในประเด็นร่วมกันของสังคม ในสิ่งที่เป็นผลประโยชน์โดยรวมของภาคสาธารณะหรือ
ส่วนรวม ประชาสังคมจึงมีบทบาทสำคัญต่อการเมืองไทยในฐานะกลไกที่ค้านอำนาจระหว่างรัฐและสังคม 
รัฐกับกิจกรรมการรวมกลุ่ม และการแสดงความคิดเห็นของสังคม อย่างไรก็ตามในการดำเนินการดังกล่าวไม่
สามารถดำเนินการเพียงคนเดียวได้ จำเป็นต้องกระทำในลักษณะของกลุ่มหรือองค์กร อาจโดยแบบที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ประชาสังคมหรือภาคสาธารณะจึงจำเป็นต้องมีหน่วยหรือองค์รวมทางสังคมอยู่
หน่วยหนึ่งที่มีลักษณะที่มั่นคง ถาวร ดำรงอยู่เป็นพื้นฐาน อาจเป็นประชาคมโลก ประเทศ จังหวัด หมู่บ้าน 
หรือชุมชน จึงอาจมีประชาสังคมระดับโลก ระดับประเทศ หรือระดับท้องถิ่นได้ ในการดำเนินการต่าง ๆ 
สังคมการเมืองจะต้องมีพื้นที่เปิด เวที หรือโอกาสร่วมกัน เพื่อเป็นพื้นที่ให้ฝ่ายต่าง ๆ หรือองค์รวมได้มี
โอกาสพบปะสนทนาและสื่อสารกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ความต้องการ หรือบรรลุผลการประนีประนอม
เพื่อผลประโยชน์ของชุมชน จังหวัด ประเทศ หรือประชาคมโลก หรือก็คือ การมีพื้นที ่เปิดหรือพื ้นที่
สาธารณะหรือพ้ืนที่ประชาสังคมแห่งการช่วงชิงอำนาจ ผลประโยชน์ ทรัพยากร และความเชื่อของส่วนรวม
หรือของกลุ่มตน หรือผลประโยชน์จากการประนีประนอมของส่วนรวม นักวิชาการส่วนใหญ่มองว่า ประชา
สังคมเป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นในราวศตวรรษที่ 18 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ชนชั้นกลาง พ่อค้า นักธุรกิจ นายธนาคาร 
ปัญญาชน และศิลปิน ได้เริ่มสร้างพื้นที่เปิด หรือพื้นที่สาธารณะ เพื่อรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ชมรม สมาคม 
ฉะนั้น เมื่อประชาสังคมเป็นปรากฏการณ์ของโลกสมัยใหม่ ตัวแสดงที่เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วงชิงอำนาจ 
ทรัพยากร ผลประโยชน์ ความเชื่อ และวาทกรรม จึงประกอบไปด้วย รัฐหรือภาคการเมือง ภาคสังคม ภาค
ธุรกิจหรือตลาด และภาคบุคคลและครอบครัวการกล่าวถึงประชาสังคม สิ่งที่สำคัญมิใช่เพียงแค่กลุม่ องค์กร 
หรือสถาบัน หากแต่เป็นการปฏิบัติกิจกรรม เป็นประเด็นสาธารณะ เป็นปฏิสัมพันธ์ที่แทรกซึมซึ่งกันและกัน
ในฝ่ายต่าง ๆ ของประชาสังคม ที่มีความสำคัญยิ่งกว่า ด้วยนัยนี้ ประชาสังคมจึงรวมความถึงการที่เวที
ประชุมสหประชาชาติซึ่งเป็นประชาคมรัฐในโลก การพูดถึงประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชนใน
ประเทศสมาชิก ซึ่งเป็นประเด็นที่เป็นประเด็นที่มีประโยชน์กับส่วนรวมสาธารณะของประชาชน หรือการที่
มีการประชุมจำกัดอาวุธชีวภาพหรือนิวเคลียร์ การประชุมเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมโลก การประชุมสิทธิ
มนุษยชนโลก หรือการที่หน่วยงานระดับโลก ระดับภูมิภาค ประชุมหารือกันในประเด็นส่วนรวม ความ
เข้าใจและการนิยามประชาสังคมของธีรยุทธ บุญมี เป็นการมองประชาสังคมในลักษณะของการเป็นสังคม
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เข้มแข็ง ซึ่งหมายถึงการที่สังคมมีความเข้มแข็งจากการที่กลุ่มคนทุกกลุ่มอาชีพ รายได้ และภูมิภาค มา
รวมตัวกัน เพ่ือร่วมกันผลักดันให้สังคมพัฒนา และแก้ปัญหาต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ขึ้น และเป็นไปในแนวทางเดียวกับเจอร์เกน ฮาเบอร์มาส (Jurgen Habermas) 

นายแพทย์ประเวศ วะสี (ม.ป.ป.) ได้นิยาม Civil Society ว่าคือ ประชาคม ที่หมายถึง การที่
ประชาชนจำนวนหนึ่ง มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีอุดมคติร่วมกัน หรือมีความเชื่อร่วมกันในบางเรื่อง มีการ
ติดต่อสื่อสารกันหรือมีการรวมกลุ่มกัน มีความเอ้ืออาทรต่อกัน มีความรัก มีมิตรภาพ มีการเรียนรู้ร่วมกันใน
การปฏิบัติบางสิ่งบางอย่าง และมีการจัดการในระดับกลุ่ม ทั้งนี้เพื่อแก้และจัดการปัญหาทั้งทางเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การเมือง และจิตใจได้ การนิยามในลักษณะนี้เป็นการให้ความสำคัญกับ
ปฏิสัมพันธ์และเป้าหมายร่วมกันของผู้คนในสังคม โดยมองว่าในการจัดการและการรักษาดุลยภาพของ
สังคมเอาไว้ ปัจเจกชนเพียงคนเดียวที่แม้จะมีความเป็นพลเมือง แต่ไม่เพียงพอในการดูแลสังคมโดยรวมได้ 
การรวมกันเป็นกลุ่มหรือโครงสร้างที่มีขนาดใหญ่กว่า เพ่ือเป็นกลไกเชื่อมโยงระหว่างปัจเจกชนกับสังคมและ
รัฐ จึงเป็นที่มีความสิ่งจำเป็น 

ดังนั้น ภาคประชาสังคมกล่าวโดยสรุปคือการรวมตัวกันของกลุ่มคนเพื่อเรียกร้ องผลประโยชน์
ให้กับสังคม ทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง สิ่งแวดล้อม ซึ่งการรวมตัวนี้เป็นความ
เข้มแข็งจากการที่กลุ่มคนทุกกลุ่มอาชีพ รายได้ และภูมิภาค มารวมตัวกัน เพื่อร่วมกันผลักดันให้สังคม
พัฒนา และแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น การรวมตัวกันของภาคประชา
สังคมจะเป็นไปทั้งในรูปแบบท้องถิ่น จังหวัด ประเทศหรือระดับโลก 

 
5.3 ชุมชนเข้มแข็ง 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2544 : 46) ได้ให้ความหมายของ

ชุมชนเข้มแข็งไว้ว่า ชุมชนเข้มแข็งหมายถึงการที่ประชาชนในชุมชนมีการรวมตัวกันเป็นองค์กรชุมชน โดยมี
การเรียนรู้การจัดการและการแก้ไขปัญหาของชุมชนซึ่งทำให้ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลง หรือเกิดการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนตลอดจนมีผลกระทบสู่ภายนอกชุมชน สำหรับ
กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จะต้องเป็นการดำเนินงานแบบร่วมคิดร่วมทำและมีการ
เรียนรู้เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว 

วุฒิชัย สายบุญจวง (2561: 119) ได้ให้ความหมาย ชุมชนเข้มแข็ง หมายถึงการที่ชุมชนมีศักยภาพ
และเข้มแข็งในด้านต่าง ๆ ที่ประกอบด้วย 1) ความเข้มแข็งของชุมชนด้านเศรษฐกิจ การที่ชุมชนมีความกิน
ดีอยู่ดี  มีอำนาจต่อรองกับนายทุน มีอิสรภาพในการจัดการทรัพยากรของชุมชน การไม่เป็นหนี้ การมีทุน
สำรองสำหรับกิจการสาธารณะและสวัสดิการของชุมชนการที่ชุมชนมีทรัพยากรเพียงพอกับการบริโภค การ
มีโอกาสเข้าถึงและใช้ทรัพยากรในชุมชนเพ่ือประโยชน์ของคนในชุมชน สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสิ่งที่มี
ค่าน้อยหรือไม่มีค่าของคนในชุมชนการปลอดจากการพึ่งพิงตลาดทุน และปัจจัยในการผลิตจากภายนอก 
เพื่อลดการพึ่งพิงให้เหลือน้อยที่สุด ขายผลผลิตได้ในราคาเป็นธรรม มีความสามารถในการจัดระบบธุรกิจ
ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดจากความเสี่ยงในการผลิตหรือมีความเสี่ยงน้อย 2) การมีอำนาจใน
การผลักดันรัฐหรือ กลุ่มผลประโยชน์ ให้ดำเนินการเพื่อประโยชน์ของชุมชนได้ การมีสิทธิเหนือชุมชน การ
ไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของภายนอกอย่างเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือกลุ่มอำนาจ การมีความสามัคคี มี
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ความไว้วางใจกันระหว่างคนในชุมชน สามารถร่วมมือ ร่วมใจกันแก้ปัญหาของชุมชน มีจิตสำนึกต่อกันมี
ศีลธรรม มีความมั่นใจในศักยภาพของชุมชนในการแก้ปัญหาของชุมชน รู้จัก ช่วยเหลือแบ่งปันกันเสียสละ
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม พึ่งพาอาศัยกันและกันได้ในยามจำเป็น 3) มีกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของชุมชน มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความสามารถปรับใช้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชนเพื่อประโยชน์
ของชุมชน มีความปลอดภัยในชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สิน ชุมชนมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ดี มีการ
จัดระบบรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน คนในชุมชนมีจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 
มีวิถีชีวิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 

ตรีรพีภัทร์ สุขสมเกษม (2560: 2) ได้ให้ความหมาย ชุมชนเข้มแข็ง เป็นคำจำกัดความที่หมู่บ้าน
หรือชุมชนต่าง ๆ ต้องการที่จะพัฒนาชุมชนตนเองไปสู่สิ่งนี้เพ่ือแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคนในชุมชนว่ามี
ความสามารถบริหารจัดแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง โดยชุมชนเข้มแข็ง นั้นคือ ชุมชนที่ประชาชนมี
ความสามัคคี มีส่วนร่วมในการดำเนินการของชุมชน สมาชิกในชุมชนใช้ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง 
ประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือในการทำงานระหว่างชุมชนกับเทศบาล สมาชิกในชุมชนมีจิตอาสาและ
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เพราะทุกคนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีความรับผิดชอบร่วมกัน 

กล่าวโดยสรุป ชุมชนเข้มแข็ง หมายถึง ชุมชนที่ประชาชนมีความสามัคคี มีส่วนร่ วมในการ
ดำเนินการของชุมชน มีกระบวนการเรียนรู้ การจัดการและการแก้ไขปัญหาของชุมชนทำให้ชุมชนมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทั้งภายในและภายนอกชุมชน ซึ่ง
ความเข้มแข็งของชุมชนด้านเศรษฐกิจจะก่อให้เกิดการที่ชุมชนมีความกินดีอยู่ดี  มีอำนาจต่อรองกับนายทุน 
มีอิสรภาพในการจัดการทรัพยากรของชุมชน การมีอำนาจในการผลักดันรัฐหรือกลุ่มผลประโยชน์  ให้
ดำเนินการเพื ่อประโยชน์ของชุมชนได้และมีกระบวนการเรียนรู้ที ่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน มี
สิ่งแวดล้อมท่ีดี  

 
5.4 ภาวะผู้นำ 
สันเพชร ควรคำคง (2555) ได้กล่าวว่า คำว่า “ภาวะผู้นำ” เป็นคำผสมระหว่างคำว่า “ภาวะ” กับ 

“ผู้นำ” พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ไม่ได้บัญญัติคำว่า “ภาวะผู้นำ” แต่บัญญัติว่า “ภาวะ”
เป็นคำนาม แปลว่า “ความมี หรือ ความเป็น หรือ ความปรากฏ” ส่วนคำว่า “ผู้นำ” ไม่ได้บัญญัติไว้ ใน
พจนานุกรมโดยตรง แต่มีคำที่ใกล้เคียงกันมากคือคำว่า 

“หัวหน้า” เป็นคำนาม แปลว่า “ผู้ใหญ่ในหมู่หนึ่ง ๆ” และที่บัญญัติไว้อีกคำหนึ่ง คือ 
“ผู้จัดการ” เป็นคำนาม แปลว่า “บุคคลที่มีหน้าที่บริหารและควบคุมดูแลกิจการ” เมื่อพิจารณาจาก

รากศัพท์ที่กล่าวไปแล้วพอสรุปได้ว่า ภาวะผู้นำ หมายถึง ความเป็นหัวหน้าของกลุ่มหนึ่ง 
Stogdill (1974) ภาวะผู้นํา หมายถึง กระบวนการใช้อิทธิพลต่อกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม เพื่อการ

ต้ังเป้าหมายและการบรรลุเป้าหมาย  
Campbell, Corbally, and Nystrand (1983: 142) ภาวะผู้นํา หมายถึง กระบวนการซึ่งบุคคล

แสวงหาความร่วมมือจากบุคคลอื่น เพ่ือที่จะบรรลุเป้าหมายในสถานการณ์เฉพาะบางอย่าง  
Sergiovanni and Moore (1989: 213) ภาวะผู้นํา หมายถึง กระบวนการเกลี้ยกล่อม จูงใจของ

ผู้นําให้ผู้ตามประพฤติปฏิบัติ ซึ่งส่งเสริมจุดประสงค์ของผู้นํา หรือจุดประสงค์ร่วมกันของผู้นํากับผู้ตาม  
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Yukl (1989: 2) ภาวะผู้นํา หมายถึง 1) กระบวนการใช้อิทธิพลโน้มน้าวที่มีผลต่อการตัดสินใจของ
กลุ่มหรือวัตถุประสงค์ขององค์การหรือกระบวนการใช้อิทธิพล 2) กระบวนการกระตุ้นพฤติกรรมการทํางาน
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ 3) กระบวนการโน้มน้าวหรือใช้อิทธิพลต่อกลุ่ม และ 4) กระบวนการรักษาสภาพ
กลุ่มและวัฒนธรรมของกลุ่ม      

กล่าวโดยสรุป ภาวะผู้นำ หมายถึง กระบวนการแสดงอิทธิพลของบุคคล เพ่ือต้องการความร่วมมือ      
การสนับสนุน ผสานกับการสร้างความเชื่อมั่นและการโน้มน้าวสมาชิกในกลุ่ม ในการกระตุ้นพฤติกรรมของ
สมาชิก โดยเพื่อเป้าหมายร่วมกันทั้งผู้นำและผู้ตาม 

 
5.4 การมีส่วนร่วมของประชาชน 
ไพรัตน์ เตชะรินทร์ (2527) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประซาชนหมายถึงกระบวนการที่รัฐบาล

ส่งเสริมชักนำสนับสนุนการสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชนทั้งรูปแบบส่วนบุคคลกลุ่มคนชมรมสมาคม
มูลนิธิและองค์การอาสาสมัครรูปแบบต่างๆให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลาย
เรื่องรวมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายการพัฒนาที่กำหนดไว้คือ 1. ร่วมทำการศึกษาคันคว้า
ปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน 2. ร่วมคิดหาและสร้างรูปแบบและวิธีการพัฒนาเพื่อแก้ไข
และลดปัญหาของชุมชน 3. ร่วมวางนโยบายและแผนงานหรือโครงการเพื่อขจัดและแก้ไขปัญหาสนองต่อ
ความต้องการของชุมชน 4. ร่วมตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 5. ร่วม
จัดหรือปรับปรุงในระบบการบริหารงานพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 6. เรื่องการลงทุนใน
กิจกรรมของชุมชนตามขีดความสามารถของตน 7. ร่วมปฏิบัติตามนโยบายแผนงานโครงการและกิจกรรม
ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 8. ร่วมควบคุมติดตามประเมินผลและบำรุงรักษาโครงการและกิจกรรมที่ได้ทำ
จากบุคลากร ภายนอกหรือองค์กรต่าง ๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ต่อ 
 โกวิทย์ พวงงาม (2553) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการทำกิจกรรมต่าง  ๆ นั้น 
จะต้องมีรูปแบบและลักษณะที่สำคัญตามที่ ได้แบ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนออกเป็น 4 แบบ ดังนี้ 1. 
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision making) ซึ่งประกอบด้วยการริเริ ่มตัดสินใจ การดำเนินการ
ตัดสินใจ กำหนดนโยบายจากความต้องการ และการตัดสินใจปฏิบัติการ อาจจะเป็นการตัดสินใจ ในช่วง
ระยะเวลาเริ่มแรก การตัดสินใจในช่วงของกิจกรรม หรือการตัดสินใจในช่วงการดำเนินกิจกรรม 2. การมี
ส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม (Implementation) ซึ่งอาจเป็นในรูปแบบของการ เข้าร่วมโครงการโดยให้
การสนับสนุนด้านการบริหารการประสานความร่วมมือ รวมทั้งการลงมือ ปฏิบัติด้วยแรงงาน แรงเงิน และ
การสนับสนุนทรัพยากรอื่น ๆ 3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) เป็นการร่วมกันรับผิดชอบต่อผล
ที่จะเกิดขึ้น หรือการมีส่วนร่วมต่อผลประโยชน์ที่จะเกิดในทุกๆ ด้าน 4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
(Evaluation) เป็นการร่วมกันควบคุม ตรวจสอบผลการ ดำเนินงานตลอดจนเข้าไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
 ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ (2552) ได้ให้ความหมาย การมีส่วนร่วมของประชาชน ว่า การเปิดโอกาส
ให้ประชาชนมีสิทธิในกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในด้านการให้และรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การให้ความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การร่วมตัดสินใจ ทั้งในขั้นตอนการริเริ่มนโยบาย การจัดทำแผนงาน โครงการหรือ
กิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลตามนโยบาย
แผนงานโครงการหรือกิจกรรมนั้น 
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 อรทัย ก๊กผล และ ฉัตรระวี ปริสุทธิญาณ (2553) ได้ให้ความหมาย การมีส่วนร่วมของประชาชนว่า 
การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบถ้วนทุกขั้นตอน
เรียกได้ว่าเป็นการมีส่วนร่วม อย่างมีความหมาย เป็นกระบวนการที่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้มีโอกาส
แสดงทัศนะแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น เพื่อแสวงหาทางเลือกและการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการที่
เหมาะสม เป็นที่ยอมรับร่วมกัน ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง จึงควรเข้าร่วมในกระบวนการตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งถึงการ
ติดตามและประเมินผล เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและการรับรู้ - เรียนรู้ การปรับเปลี่ยนโครงการร่วมกันจะเป็น
ประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 

กล่าวโดยสรุป การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการประเมินผล ของการ
ดำเนินการภาครัฐตั้งแต่ริเริ่ม ทั้งในรูปแบบของแผนงาน โครงการและนโยบาย ซึ่งการดำเนินการนั้นอาจมี
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมของประชาชน เพ่ือแสวงหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด 
 
6. วิธีดำเนินการวิจัย  
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เป็นหลัก มีรายละเอียดดังนี้ 
6.1 ผู้ให้ข้อมูล 
ผู้ให้ข้อมูล จำนวน 6 คน ได้แก่ แกนนำเครือข่ายกลุ่มชาวบ้านอนุรักษ์ธรรมชาติ บ้านกรูด จำนวน 

4 คน ประชาชนผู้เข้าร่วมการคัดค้าน จำนวน 2 คน 
 
6.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร 2 วิธีหลักคือ การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและการรวบรวม

ข้อมูลภาคสนาม โดยมีรายละเอียดดังนี้ (1) แหล่งข้อมูลเชิงเอกสาร ผู้วิจัยได้ค้นคว้าจากเอกสาร งานวิจัย
และบทความที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลเบื้องต้นของอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรี ขันธ์ เพื่อทำความ
เข้าใจการศึกษาวิจัยในขั้นตอนแรก (2) แหล่งข้อมูลภาคสนาม เลือกสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลั ก ผู้วิจัยใช้
วิธีการเลือกข้อมูลแบบลูกโซ่ เป็นการเก็บข้อมูลที่ได้จาการแนะนำของผู้ที่ให้ข้อมูลก่อนหน้า ทำให้ข้อมูล
ต่อเนื่องตรงตามที่ต้องการศึกษา วิธีการสัมภาษณ์ทำโดยการพูดคุย จดบันทึก เพื่อเก็บรายละเอียดให้
ได้มากที่สุด 

 
6.3 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ลักษณะการสัมภาษณ์ใช้แบบการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ซึ่ง

เป็นการตั้งคำถามไว้แล้วล่วงหน้า เช่น กระบวนการเรียนรู้และตัดสินใจ การสร้างความเข้มแข็งของภาค
ประชาสังคมในการคัดค้านคัดค้านนโยบายนิคมอุตสาหกรรมโรงงานถลุงเหล็กและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  

แบบสัมภาษณ์การวิจัยประกอบการสัมภาษณ์มีประเด็นดังนี้ 
กระบวนการเรียนรู้และตัดสินใจ 

1. ความเป็นมาและการรับรู้ข่าวสารในการดำเนินการนิคมอุตสาหกรรมโรงงานถลุงเหล็กและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
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2. ความกดดันจากภาครัฐและภาคเอกชนในการดำเนินการนิคมอุตสาหกรรมโรงงานถลุงเหล็ก
และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

ชุมชนชนเข้มแข็ง 

3. การสร้างองค์ประกอบความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมเพื่อคัดค้านนิคมอุตสาหกรรม
โรงงานถลุงเหล็กและอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่นำไปสู่ความสำเร็จ 

ภาวะผู้นำ 
4. กระบวนการกระตุ้นพฤติกรรมและกระบวนการโน้มน้าวที ่มีผลต่อการตัดสินใจในการ

รวมตัวของภาคประชาสังคม 
5. กระบวนการรักษาสภาพของภาคประชาสังคม 
6. แนวทางการดำเนินการของผู้นำภาคประชาสังคม  
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
7. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในภาคประชาสังคม 
8. การสังเกตโดยใช้เครื่องมือประกอบเช่น เครื่องบันทึกเสียง สมุดจดบันทึก 

 
6.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการนำข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียง เพ่ือพรรณนา จากการบันทึกข้อมูล
และสรุปตามประเด็น การวิเคราะห์ข้อมูลรวม ทำการตรวจสอบข้อมูล ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อการ
เขียนที่ชัดเจน แก้ไขข้อสนอแนะจนได้ข้อสรุปเป็นประเด็นที่ต้องการ 
 

7. ผลการศึกษา  
 
 7.1 บริบทท่ัวไป 

ลักษณะทางกายภาพและข้อมูลพื้นฐานของชุมชน 
อำเภอบางสะพาน เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นที่มาของทองบางสะพาน ที่มี

ชื่อเสียง  มีการร่อนที่ตำบลร่อนทอง บางสะพานเป็นอำเภอที่มีเศรษฐกิจที่ดีในระดับหนึ่งขอประจวบคีรีขันธ์ 
เนื่องจากมีประชากรมาก และมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นชายทะเลบ้านกรูดหรือเกาะทะลุ 
นอกจากนั้นอำเภอบางสะพานมีความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากเป็นแหล่งวางไข่ปลาทูที่สำคัญของประเทศไทย 
มีป่าชายเลนคลองแม่รำพึงและป่ากลางอ่าว อำเภอบางสะพานตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัด  มีอาณาเขต
ติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอทับสะแก ทิศตะวันออก จรดอ่าว
ไทย ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบางสะพานน้อยและทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตะนาวศรี อำเภอบางสะพาน
แบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น 7 ตำบล คือตำบลกำเนิดนพคุณ ตำบลพงศ์ประศาสน์ ตำบลร่อนทอง ตำบล
ธงชัย ตำบลชัยเกษมและตำบลทองมงคล 
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ลักษณะภูมิประเทศของตำบลแม่รำพึง 
สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสำหรับทำการเกษตร การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง  มี

พื ้นที ่บางส่วนเป็นที ่ตั ้งของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  บางส่วนเป็นที่ตั ้งของวนอุทยาน  ป่าไม้  
ชายทะเลด้านทิศตะวันออกของตำบลติดทะเลอ่าวไทยประกอบด้วย  ป่าชายเลน  ชายหาด แหล่งท่องเที่ยว  
บางส่วนเป็นที่ตั้งของท่าเรือน้ำลึกขนาดใหญ่ สะพานปลา ท่าเทียบเรือประมง มีพื้นที่รวมทั้งหมด  36.08 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  22,550  ไร่ 

 
ความเป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที ่
มีสถานที่สำคัญทางธรรมชาติ/พืชพรรณและสัตว์ป่า ดังนี้ 
(1) อ่าวแม่รำพึง เป็นชายหาดที่ค่อนข้างเงียบสงบ มีถนนเลียบชายหาด มีร้านอาหารทะเล และ

สถานที่พักริมชายหาดเปิดบริการแก่นักท่องเที่ยว สังคมพืชบริเวณวนอุทยานแม่ มีลักษณะการขึ้นผสมของ
พรรณไม้ที่ปรากฏในเขตพฤกษภูมิศาสตร์ 2 ภูมิภาค คือ ภูมิภาคอินโดจีนและภูมิภาคอินเดีย - พม่า มีป่า
เพียงประเภทเดียวคือป่าไม่ผลัดใบ สามารถจำแนกออกได้เป็น 4 ชนิดป่า คือ ป่าดิบแล้ง ป่าพรุ ป่าชายหาด 
และป่าชายเลน ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละชนิดป่า ดังนี้ 1. ป่าดิบแล้ง บนพื้นที่วนอุทยานแม่รำพึง ปรากฏ
บนพื้นที่ที ่เป็นภูเขาลาดชัน โดยเฉพาะบริเวณเขาแม่รำพึง และบริเวณภูเขาเหนืออ่าวเทียน มีความ
เปลี่ยนแปลงของการปรากฏของชนิดพรรณไม้ตามระดับความสูงจากน้ำทะเลปานกลางที่เปลี่ยนไปโดยที่
ระดับที่ต่ำกว่าจะเป็นกลุ่มพรรณไม้ที่ทนความแห้งแล้งได้ยาวนานกว่าและที่สูงขึ้นไปจะเป็นโครงสร้างป่าที่
เริ่มมีพรรณไม้ที่ไม่ผลัดใบผสมอยู่ในสัดส่วนที่มากขึ้น โครงสร้างสังคมพืชทางด้านตั้งบริเวณนี้ โดยรวมแล้ว
ประกอบด้วยพรรณไม้ 3 ชั้นเรือนยอด เรือนยอดชั้นบนความสูง 10 – 15 เมตร ประกอบด้วย เมา อ้อยช้าง 
มะค่าแต้ มะกล่ำต้น ขึ้นกระจายห่างเรือนยอดชั้นกลางสูง 5 – 10 เมตร เช่น พะวา กาแร้งหิน พลองกิน 
เป็นต้น พรรณไม้ชั้นสามท่ีพบส่วนใหญ่เป็นพืชในสกุลพลอง เช่น พลองใหญ่ พลองข้ีควาย พลองใบเล็ก เป็น
ต้น สำหรับป่าดิบแล้งเหนืออ่าวเทียนพบว่ามีมหาพรหม ซึ่งเป็นไม้หายากปรากฏเป็นกลุ่ม 2. ป่าพรุ เป็น
พื ้นที่ชุ ่มน้ำ เพียงแห่งเดียวในอำเภอบางสะพาน ได้รับการประกาศเป็นพื ้นที ่ชุ ่มน้ำ ที ่มีความสำคัญ
ระดับชาติ ด้านความเป็นตัวแทนหรือมีเอกลักษณ์เฉพาะ เป็นพื้นที่พรุชายฝั่งที่ระบบน้ำได้รับอิทธิพลจาก
ทะเล จึงมีระบบน้ำกร่อยและน้ำจืดที่มีบทบาทสูงการเก็บกักน้ำฝนและน้ำท่ารวมทั้ งการป้องกันน้ำเค็มรุก
เข้าแผ่นดิน สังคมพืชป่าพรุที่วนอุทยานแม่รำพึง เกิดในพื้นที่ใกล้ชายฝั่งในบริเวณท่ีลึกเข้ามาจากป่าชายเลน 
โดยโครงสร้างป่าส่วนใหญ่ประกอบด้วยเสม็ดขาวเป็นไม้ นอกจากนี้ยังพบ ปรงทะเล ลำเท็ง เป้งทะเล 
ตานหม่อน สำมะงา หวายลิง 3. ป่าชายหาด สังคมพืชป่าชายหาดที่วนอุทยานแม่รำพึง มีพรรณไม้ที่ขึ้นได้
เฉพาะลักษณะนิเวศเช่นนี้ขึ้นอยู่กระจายห่าง ๆ หรือบางบริเวณเป็นหย่อมหรือเป็นแนวแคบ ๆ เป็นที่อยู่
ของพรรณไม้ทนเค็มหลายชนิด เช่น หมันทะเล โกงกางหูช้าง โพทะเล รักทะเล ส่วนจำพวกไม้พื้นล่างและ
ไม้เลื้อยที่พบ เช่น มะกล่ำตาหนู ตานหม่อน สำมะงา เถาวัลย์ด้วน เป็นต้น 4. ป่าชายเลน เป็นสังคมพืชที่
ประกอบด้วยพันธุ์ไม้หลายชนิดที่ไม่ผลัดใบหรือมีใบเขียวชอุ่มตลอดปี มีลักษณะทางสรีระและความต้องการ
สิ่งแวดล้อมที่คล้ายกันพันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ไม้สกุลโกงกาง มักพบขึ้นอยู่บริเวณปากอ่า วชายฝั่งทะเล
บริเวณเขตร้อนของโลก (สำนักอุทยานแห่งชาติ, 2558) 
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(2) อุทยานป่ากลางอ่าว เป็นอุทยานป่าไม้เบญจพรรณ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีป่าไม้ ยางขนาด
ใหญ่ ให้ความร่มรื่น บริเวณวนอุทยานป่ากลางอ่าว มีลักษณะพรรณไม้ที่ปรากฏในเขตพฤกษภูมิศาสตร์แบบ
ภูมิภาคมาเลเซีย มีป่าเพียงชนิดเดียวคือ ป่าดิบชื้น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ สังคมพืชที่พบมีโครงสร้างหลาย
ชั้นเรือนยอดและหลายขนาดขึ้นรวมกันพรรณไม้ที่โดดเด่นในพ้ืนที่คือยางนา และเป็นไม้ชั้นเรือนยอดบน มี
ความสูง 30 – 40 เมตรนอกจากนี้ยังมี เมา มะกล่ำต้น งาไซ ขึ้นกระจายทั่วไปไม้ในระดับรองลงมาได้แก่
ตาเสือ ยมหอม กะหนาย  กะอวม นอกจากนี้ยังหันลัด เรือนยอดชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 ส่วนใหญ่จะเป็นกล้า
ไม้ขนาดใหญ่และที่พบได้มากเป็นจำพวกมะเดื่อ มะปริง คำแสด ไม้พื้นล่าง เช่น เข็มทอง กำลังวัวเถลิง 
กะพ้อ มะไฟแรด เป็นต้น ไม้พื้นล่างที่พบจำพวกหวาย สำรวจพบ 2 ชนิด ที่เด่นและพบมาก คือ หวายขม 
จำพวกไม้เลื้อยและเถาวัลย์ที่พบ (สำนักอุทยานแห่งชาติ, 2558) 

(3) อ่าวบ่อทองหลาง อยู่ห่างจากอ่าวแม่รำพึงตามถนนเลียบชายหาดประมาณ 4 กิโลเมตร มีชายหาด
โค้งเป็นรูปวงกลมอยู่ริมเชิงเขา  

(4) เกาะรำร่า เป็นเกาะหินขนาดปานกลางอยู่ที่ตำบลธงชัย บริเวณรอบเกาะมีแนวปะการัง 
(5) เกาะทะลุ เป็นแหล่งดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นชั้น พรรณไม้มีลักษณะการขึ้นผสมในเขตพฤกษ

ภูมิศาสตร์ 2 ภูมิภาค คือ ภูมิภาคอินโดจีนและภูมิภาคมาเลเซีย มีป่าเพียงประเภทเดียวคือป่าไม่ผลัดใบ 
สามารถจำแนกออกได้เป็น 3 ชนิดป่า คือ 1. ป่าดงดิบชื้น เป็นแหล่งน้ำจืดที่สำคัญของผืนป่าบนเกาะ ถึงแม้
จะไม่สามารถให้น้ำในลักษณะลำห้วยลำธารได้เนื่องจากมีพื้นที่ค่อนข้างน้อย และบางบริเวณเสื่อมโทรมลง
ไป แต่ก็ยังให้น้ำในลักษณะน้ำซับที่สามารถเก็บไว้ในดินได้ดีสังคมพืชที่พบมีโครงสร้างหลายชั้นเรือนยอด
และหลายขนาดขึ้นรวมกันแต่ความสูงโดยรวมของพรรณไม้จะไม่สูงมากนัก เนื่องจากมีปัจจัยในเรื่องของลม
เข้ามาเกี่ยวข้อง 2. ป่าดิบแล้ง บนพื้นที่เกาะทะลุมีหลายลักษณะโครงสร้างป่า ขึ้นอยู่กับทิศทางรับลม ซึ่งมี
ทั้งส่วนที่มีสภาพโครงสร้างป่าหนาแน่น มีความสูงประมาณ 10 - 15 เมตร และบริเวณที่เป็นทิศรับลมซึ่งมี
สภาพพรรณไม้แคระแกร็น โดยเฉพาะพื้นที่ป่าบริเวณจุดชมวิวเกาะทะลุ 3. ป่าชายหาด สังคมพืชป่า
ชายหาดที่เกาะทะลุ พบตามชายฝั่งบริเวณที่เป็นหาดทราย มีพรรณไม้ที่ขึ้นได้เฉพาะลักษณะนิเวศเช่นนี้
ขึ้นอยู่กระจายห่าง ๆ เป็นที่อยู่ของพรรณไม้ทนเค็มหลายชนิด เช่น หูกวาง หมันทะเล โกงกางหูช้าง เป็นต้น 
ส่วนจำพวกไม้พ้ืนล่างและไม้เลื้อยท่ีพบ เช่น พลับพลึงทะเล ผักบุ้งทะเล มะกล่ำตาหนู ตานหม่อน เป็นต้น 

ชนิดพันธุ์พืชหายาก พืชเฉพาะถิ่น พืชถูกคุกคาม และชนิดที่มีคุณค่าต่อการอนุรักษ์ ถึงแม้พื้นที่
เกาะทะลุเป็นพื้นที่ขนาดเล็กมีลักษณะภูมิประเทศที่ไม่สลับซับซ้อนมากนัก แต่ด้วยปัจจัยแวดล้อมอันโดด
เด่น จึงพบว่าพรรณไม้บางชนิดที่เป็นพรรณพืชชนิดที่หายาก พืชเฉพาะถิ่น พืชถูกคุกคาม และมีบางชนิดมี
คุณค่าด้านการอนุรักษ์เป็นอย่างยิ่ง การจัดกลุ่มของพรรณไม้หายาก หรือพืชเฉพาะถิ่นในรายงานฉบับนี้ 
อ้างอิงตามเอกสารของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (2548; 2550), สำนักงานหอพรรณไม้ 
(2551) พบว่าพรรณไม้ในกลุ่มนี้ในพื้นที่เกาะทะลุ มีที่สำรวจพบและจำแนกชนิดแล้วอย่างน้อย 5 ชนิด 5 
วงศ์ บางชนิดอาจไม่ใช่พืชหายากแต่มีความสำคัญในด้านการอนุรักษ์เนื่องจากเป็นแหล่งพันธุกรรมไม้ที่ดี
แห่งหนึ่งในประเทศ (สำนักอุทยานแห่งชาติ, 2558) 

จากการสำรวจของสำนักอุทยานแห่งชาติ  ทำให ้ได ้ข ้อม ูลของส ัตว ์เล ี ้ยงล ูกด ้วยนม นก 
สัตว์เลื้อยคลาน ดังต่อไปนี้ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จากการสำรวจพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 2 วงศ์ 2 ชนิด คือ 
วงศ์ Pteropodidaeได้แก่ ค้างค้าวแม่ไก่เกาะ และวงศ์ Sciuridae จากการสำรวจนก ในพื้นที่เกาะทะลุ พบ
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นกทั้งหมด 8 อันดับ 8 วงศ์ 11 ชนิดเป็นนกประจำถิ่น 10 ชนิด นกอพยพ 1 ชนิด จากการสำรวจนกใน
พ้ืนที่เกาะพบว่านกยางทะเลนกกินปลีอกเหลืองนกกินปลีคอสีน้ำตาล นกตะขาบทุ่ง นกกระแตแต้แว้ด เป็น
นกที่มีค่าความถี่ของการพบเห็นมากที่สุดและนกนางนวลที่พบทั้งสองชนิดจะพบได้ในบริเวณเกาะสิงห์ 
เกาะสังข์ จากการสำรวจเพียงครั้งเดียวมีเวลาในการสำรวจค่อนข้างน้อย จึงอาจจะยังมีสัตว์ชนิดอื่นที่ยัง
ไม่ได้มีการสำรวจพบในครั้งนี้ และพบสัตว์เลื้อยคลาน 5 วงศ์ 6 ชนิด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 1 การสำรวจสัตว์ 
ลำดับ วงศ์ ชื่อสามัญ ลำดับ วงศ์ ชื่อสามัญ 

1 Coraciidae นกตะขาบทุ่ง 10 Nectariniidae นกกินปลีอกเหลือง 

2 Cuculidae นกกระปูดใหญ ่ 11 Sternidae นกนางนวลแกลบท้ายทอยดำ 

3 Cuculidae นกกาเหว่า 12 Sternidae นกนางนวลแกลบคิ้วขาว 

4 Apodidae นกแอ่นบ้าน 13 Agamidee กิ้งก่าหัวแดง 

5 Ardeidae นกยางทะเล 14 Colubridae งูสิงดง 

6 Ardeidae นกยางเขียว 15 Colubridae งูเขียวพระอินทร ์

7 Charadriidae นกกระแตแตแ้ว้ด 16 Pythonidae งูเหลือม 

8 Muscicapidae นกกระเบื้องผา 17 Scincidae จิ้งเหลนบ้าน 

9 Nectariniidae นกกินปลีคอสีน้ำตาล 18 Gekkonidae จิ้งจกหางหนาม 

ที่มา : สำนักอุทยานแห่งชาติ, 2556 
(6) เกาะสิงห์-เกาะสังข์ ที่นี่เป็นจุดที่สองสำหรับการดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นเป็นเกาะขนาดเล็ก อยู่

ใกล้กับเกาะทะลุไปทางด้านทิศใต้ ตัวเกาะคล้ายกับโขดหินที่ลอยอยู่ในทะเล ไม่มีชายหาด รอบเกาะอุดมไป
ด้วยปะการังสวย ๆ ชนิดต่าง ๆ คล้ายกับที่เกาะทะลุ  

(7) น้ำตกไทรคู ่น้ำตกไทรคู่แห่งนี้มีทั้งหมด 9 ชั้น แต่ละชั้นจะมีความสวยงามที่แตกต่างกันไป โดย
ชั้นที่มีความงามมากที่สุดคือชั้นที่ 5 ซึ่งน้ำตกในชั้นนี้จะมีลักษณะที่เป็นหน้าผาขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยัง
สามารถพบสัตว์ป่าหลายชนิดที่บริเวณน้ำตก 

(8) น้ำตกขาอ่อน หรือที่เรียกว่าน้ำตกทับมอญ ตลอดสองข้างทางขึ้นสู่น้ำตกขาอ่อน เป็นป่าไผ่และ
ต้นไม้น้อยใหญ่ที่ขึ้นปกคลุมผืนป่าจนร่มรื่น น้ำตกมีด้วยกัน 9 ชั้น แต่ละชั้นมีความสวยงามที่แตกต่างกนัไป 
ระหว่างทางมีพืชพันธุ์ไม้หลายชนิดขึ้นอยู่ริมลำธาร ไม่ว่าจะเป็นมอส เฟิร์นข้าหลวง เฟิร์นเจ้างู ความโดด
เด่นจะมีความเย็นเปรียบเสมือนห้องแอร์ธรรมชาติและ ระหว่างทางยังมีผีเสื้อแมลงปีกสวยบินวนเวียนอยู่
เป็นจำนวนมาก 

 
7.2 การสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม 
     กระบวนการเรียนรู้และตัดสินใจ 
1. ความเป็นมาและการรับรู้ข่าวสารในการดำเนินการนิคมอุตสาหกรรมโรงงานถลุงเหล็กและ

อุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
 ประชาชนในพื้นที่ได้มีการรวมตัวกันเพื่อคัดค้านนโยบายนิคมอุตสาหกรรมโรงงานถลุงเหล็กและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง ซึ่งการคัดค้านนี้เป็นการคัดค้านระหว่าง 2 ฝ่ายด้วยกันประกอบด้วย ฝ่ายคัดค้านคือ 
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ฝ่ายประชาชน ซึ่งใช้นามว่าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านกรูด อีกฝ่ายคือฝ่ายสนับสนุน
ให้เกิดโรงงานถลุงเหล็กและอุตสาหกรรมต่อเนื่องประกอบด้วยรัฐบาล เอกชนและนายทุน เพราะประชาชน
ไม่ยอมจำนนต่อการกำหนดนโยบายที่ส่งผลกระทบกับธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม การดำรงชีวิต การ
ประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นท่ี 
 จากการศึกษาพบว่า กระบวนการคัดค้านของประชาชนหรือภาคประชาสังคมเกิดขึ้นมาอย่าง
ยาวนานตั้งแต่ปี 2535 เริ่มต้นจากการได้รับข้อมูลว่ามีนายทุนเข้ามาซื้อที่ดินในพื้น ที่โดยใช้นามว่าบาง
สะพานการเกษตร หลังจากนั้น 2 - 3 ปี ประชาชนเริ่มรู้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นด้วยตนเองมีผลกระทบเกิดขึ้นคือ 
กระทบต่อที่ดินทำมาหากิน กระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมชายหาด กระทบต่อพ้ืนที่ป่าพรุแม่
รำพึง ท่าเรือน้ำลึกที่ก่อสร้างได้ปิดกั้นกระแสน้ำเกิดการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของชายหาดกระทบต่อ
สถานที่ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมต่อเนื่องทำให้เกิดมลพิษท้ังด้านอากาศ น้ำ เสียง การทำงานตลอดเวลาทำ
ให้เกิดเสียงดังตลอด 24 ชั่วโมง จึงมีการรวมตัวกัน จากคำบอกเล่าผู้ให้ข้อมูลดังนี้ 
 ...ปัญหาจะเกิดขึ้นและกระทบหลายด้าน เมื่อเขาไม่บอกเราก็ศึกษากันเองหรือหาคำตอบจาก

ผู้ที่มีความรู้ หลายคนไปทำความเข้าใจกัน จนได้คำตอบ หลังจากนั้นเกิดการรวมตัวเพ่ือพูดคุย
เรื่องผลที่จะเกิดขึ้น จึงได้ข้อสรุปผลกระทบว่า 1. กระทบต่อที่ดิน ทำมาหากินทางเกษตรและ
การประมงเนื่องจากการทำท่าเรือน้ำลึกส่งผลต่อแล้งวางไข่ของปลาทู ซึ่งเป็นแหล่งปลาทูที่
สำคัญของประเทศและทรัพยากรที่สำคัญในการทำมาหากินของชาวบ้านในพื้นที่ 2. กระทบ
ต่อความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมชายหาด ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
เกิดความขัดแย้งระหว่างอุตสาหกรรม และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 3. กระทบต่อ
พื้นที่ป่าพรุแม่รำพึงซึ่งเป็นป่าของต้นเสม็ด แหล่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีความสำคัญ
อย่างยิ่งในการเป็นแหล่งห่วงโซ่อาหารของชุมชนและสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ 4.ท่าเรือน้ำลึกที่ก่อสร้างได้ปิดกั้นกระแสน้ำเกิดการเปลี่ยนแปลง
ธรรมชาติของชายหาดกระทบต่อสถานที่ท่องเที่ยว และเมื่อเรือใหญ่เข้าออกได้ส่งผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศ 5. อุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่าง โครงการสังกะสี โครงการเมทัลชีท ทำให้เกิด
มลพิษทั้งด้านอากาศ น้ำ เสียง ขยะพิษริมคลอง การทำงานตลอดเวลาทำให้การเดินสายพาน
ลำเลียงเกิดเสียงดังตลอด 24 ชั่วโมง การปล่อยน้ำเสียลงคลอง การเกิดมลพิษจากควันพิษท่ี
ปล่อยสู่อากาศ... (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1, 7 พฤษภาคม 2565) 

การไม่ได้รับรู้ข่าวสารและไม่รู้ถึงผลที่จะเกิดขึ้นนั้นสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลในประเด็นนี้ดังนี้ 
 ...ทางเอกชนไม่ได้เข้ามาทำความเข้าใจอะไรกับประชาชนในพื้นที่ เมื่อปี พ.ศ. 2535 มีนายทุน

เข้ามาซื้อที่ดินใช้นามว่าบางสะพานการเกษตร ประชาชนเข้าใจว่าซื้อไปทำการเกษตรเลยทยอย
ขายที่ดินไปเรื่อย ๆ  สุดท้ายนำที่ดินไปขุดเป็นอ่างเก็บน้ำสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมโรงงานถลุง
เหล็กและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ประชาชนในพื้นที่จึงร่วมกันรวมตัวคัดค้าน... (ผู้ให้สัมภาษณ์
คนที่ 2, 7 พฤษภาคม 2565) 

 ...ทางเอกชนได้เข้ามากว้านซื้อที่ดินของประชาชน ในนามการเกษตร กว้านซื้อที่ดินเป็น
ร้อยไร่ ทยอยซื้อเรื่อย ๆ เขาก็ใช้หลายวิธี ด้วยการปิดกั้นทางน้ำ ทำให้ประชาชนไม่มีน้ำใช้
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ในการทำการเกษตรสุดท้ายก็ทยอยขายที่ดินผมก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ผมไม่ขายแม้ไม่มีน้ำใน
การทำนา... (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3, 7 พฤษภาคม 2565) 
2. ความกดดันจากภาครัฐและภาคเอกชนในการดำเน ินการโรงงานถลุงเหล็กและ

อุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
 การดำเนินการเพื่อให้เกิดนโยบายนิคมอุตสาหกรรมโรงงานถลุงเหล็กและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง          
ตามแผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันตก เป็นสิ่งที่ภาครัฐและเอกชนพยายามดำเนินเพื่อรองรับ
การขยายตัวของความต้องการใช้เหล็กในประเทศ ทุกการดำเนินการย่อมมีปัญหาและอุปสรรค ซึ่งต้อง
พยายามรับมือและจัดการกับอุปสรรคที่เกิดข้ึน เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย 

จากการศึกษาพบว่า มีอุปสรรคเกิดข้ึนทำให้ต้องมีการผลักดันเพ่ือให้เกิดนโยบายนิคมอุตสาหกรรม
โรงงานถลุงเหล็กและอุตสาหกรรมต่อเนื่องซึ่งอุปสรรคนั้นคือประชาชนทราบข้อเท็จจริงของการซื้อที่ดิน
และผลกระทบกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมาก บวกกับความรักในถิ่นฐานบ้านเกิดอยากอนุรักษ์
ธรรมชาติที่ล้ำค่าไว้ให้กับคนรุ่นหลัง ทำให้เกิดภาคประชาสังคมรวมตัวคัดค้าน ภาครัฐได้มีการเปิดเวทีการ
รับฟังความคิดเห็นและประกาศพื้นที่สีม่วง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมสำหรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายพิเศษตามนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ แต่การเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นนั้นไม่ได้ดึงภาคประชาสังคม
เข้าร่วมการแสดงความคิดเห็น ส่งผลให้ยิ่งเกิดการคัดค้านมากขึ้น ภาครัฐและเอกชนจึงมีการกดดันภาค
ประชาสังคมมากขึ้น นำไปสู่ความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จากคำบอกเล่าผู้ให้ข้อมูลดังนี้ 

... ภาครัฐได้มีการประกาศพ้ืนที่สีม่วง ให้เป็นที่ดินประเภทเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือ
กิจการอุตสาหกรรม ประชาชนก็เริ่มไม่พอใจมากขึ้น จากการรวมตัวกันไม่มากกลายเป็น
จำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อปี พ.ศ. 2550 จำนวนเป็นพันคนมารวมตัวกันเพื่อคัดค้าน มี
การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นแต่ก็ไม่เอาผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไป เอกชนได้ไปเกณฑ์
พนักงาน มีการหยุดงานเพ่ือให้เข้าประชุมเลย... (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1, 7 พฤษภาคม 2565) 
...เอาเรื่องกฎหมายมาข่มประชาชน ประกาศพ้ืนที่สีม่วง ยิ่งทำให้ภาคประชาสังคมยิ่งแน่นขึ้น
จะกดดันกันไปทำไม ทำไมไม่นึกถึงผลกระทบบ้าง ทุกคนที่รวมตัวก็ล้วนแต่รักในบ้านเกิดของ
ตัวเอง อยากเก็บธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่มีค่าไว้ให้ลูกหลาน... (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2, 7 
พฤษภาคม 2565) 
...เอกชนปิดกั้นทางน้ำ ทำประตูปิดน้ำตรงคลองหลักของบางสะพานชื่อคลองบางสะพาน 
เอกชนต่อท่อจากเขื่อนไปใช้ในอุตสาหกรรม ตรงคลองมีคนของเอกชนมาเฝ้า กลายเป็น
พื้นที่ส่วนบุคคล ประชาชนก็เริ่มไม่มีน้ำใช้ที่ดินทำการเกษตรก็ไม่มีน้ำ เอกชนทยอยซื้อใน
นามบางสะพานการเกษตร ที่ดินไหนไม่ขายก็อาศัยกดดันว่าซื้อรอบ ๆ ไปหมดแล้ว ทำให้
ประชาชนที่ขายไปหลัง ๆ ขายในราคาไร่ละหมื่นถึงสองหมื่นเอง ประชาชนไม่พอใจหนัก
ขึ้นไปอีกเพราะรัฐส่งทหารเข้ามาในพื้นที่เพื่อควบคุมการรวมตัว มีการประกาศเคอร์ฟิว 
เกดิกลุ่มสนับสนุน (พนักงานของเอกชน)   ทำให้เกิดการต่อสู้กันระหว่างภาคประชาสังคม
กับกลุ่มสนับสนุน ปลายปีพ.ศ. 2550 เกิดความรุนแรง มีการบาดเจ็บ และโดนยิงตาย... 
(ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3, 7 พฤษภาคม 2565) 
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ภาคประชาสังคมมีกระบวนการเรียนรู้และตัดสินใจอย่างความเข้มแข็ง มุ่งม่ันคัดค้านนโยบายนิคม
อุตสาหกรรมโรงงานถลุงเหล็กและอุตสาหกรรมต่อเนื่องเป็นอย่างมาก ประกอบไปด้วย 1. ผลกระทบคือ         
ความสมบูรณ์ของชายหาดและป่าพรุ อาชีพประมงของคนในพื้นที่และการวางวางไข่ปลาทูที่ สำคัญของ
ประเทศ 2. ความรักในถิ่นฐานบ้านเกิด 3. ความกดดันจากภาครัฐ คือ การที่ภาครัฐไม่รับฟังเสียงของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  การประกาศให้ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพานเป็นพื้นที่สีม่วง และการประกาศพื้นที่
ซับซ้อนกันของพื้นที่ป่าพรุและพื้นที่สีม่วง 4. เอกชนคือ ไม่ให้ข้อมูลกับประชาชนตั้งแต่เริ่มต้น ภาคประชา
สังคมมองว่าไม่มีความจริงใจ เอกชนใช้นามว่าบางสะพานการเกษตรกว้านซื้อที่ดินเพ่ือนำมาเป็นที่กักเก็บน้ำ
จากการทำประตูปิดน้ำคลองบางสะพาน การก่อสร้างของเอกชนปิดกั ้นทางน้ำและสุดท้ายคือเอกชา
พยายามกีดกัดเสียงของประชาชน โดยการนำเอาพนักงานในอุตสาหกรรมเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟัง
เสียงของประชาชนในพื้นท่ี  ผู้วิจัยได้สรุปเป็นแผนผังเพ่ือให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 1 สาเหตุการก่อตัวที่นำไปสู่ความรุนแรง 
ที่มา: ผู้วิจัย 
 

• ชุมชนชนเข้มแข็ง 
3. การสร้างองค์ประกอบความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมเพื ่อคัดค้านนโยบายนิคม

อุตสาหกรรมโรงงานถลุงเหล็กและอุตสาหกรรมต่อเนื่องท่ีนำไปสู่ความสำเร็จ 
 ความเข้มแข็งถือเป็นความสำคัญอย่างยิ่งในการต่อสู้จำเป็นต้องมีองค์ประกอบอย่างกระบวนการ
เรียนรู้ การจัดการและการแก้ไขปัญหาของชุมชนทำให้ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ ้น มี
อำนาจต่อรองกับนายทุน มีอิสรภาพในการจัดการทรัพยากรของชุมชน การมีอำนาจในการผลักดันรัฐหรือ
กลุ่มแอกชน 
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จากการศึกษาพบว่าภาคประชาสังคมมีการวางแผน โดยแบ่งหน้าที่ในการดำเนินการ ทั้งฝ่าย
เอกสาร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประสานงาน ฝ่ายข้อมูล ทุกฝ่ายต้องมีการประชุมร่วมกันโดยผ่าน
กระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งทุกคนที่มารวมตัวกันไม่ได้รับค่าจ้าง มาด้วยใจรักในถิ่นฐาน
บ้านเกิดและส่งเสริมให้ภาครัฐรับฟังประชาชนจริง ๆ เพ่ืออยากรักษาไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จากคำบอกเล่าผู้ให้ข้อมูลดังนี้ 
 ...ทุกคนมาด้วยความสมัครใจจริง ๆ เพราะรักในถิ่นฐานบ้านเกิด บางสะพานเป็นแหล่งที่

อุดมสมบูรณ์พื้นที่หนึ่งเลย เราต้องแบ่งฝ่ายแบ่งหน้าที่กันเพื่อให้สามารถต่อสู้กับสิ่งต่าง ๆ 
ได้ เราตกลงกันว่าฝ่ายหลัก ๆ จะมีการประชุมกันในวันศุกร์เมื่อทุกคนว่างจากงานหลัก 
เพื่อมาแสดงความคิดเห็นกัน พอรวบรวมประเด็นได้และจะมีการเคลื่อนไหว ในปี พ.ศ. 
2551 ฝ่ายเอกสารจะทำใบปลิวเพ่ือให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ปัจจุบันจะแจ้งผ่านไลน์หรือเพจ 
เพ่ือดำเนินการนัดสมาชิกมาเคลื่อนไหวกัน... (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 4, 7 พฤษภาคม 2565) 

สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลในประเด็นนี้ดังนี้ 
 ...ต้องคิดว่าเราจะต้องทำให้บางสะพานคงความอุดมสมบูรณ์ไว้ เชื่อมั่นว่าจะทำได้ การรวมตัว

กันของพลังมวลชนที่มีข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องจะทำให้สามารถต่อรองกับการดำเนินการของ
รัฐที่ร่วมมือกับเอกชนในการสร้างนิคมอุตสาหกรรมโรงงานถลุงเหล็กและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ได้และไม่เคยถอดใจเพราะเชื่อในความเข้มแข็งและตัวแกนนำ... (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 5, 7 
พฤษภาคม 2565) 

 
• ภาวะผู้นำ 

4. กระบวนการกระตุ้นพฤติกรรมและกระบวนการโน้มน้าวที่มีผลต่อการตัดสินใจในการรวมตัว
ของภาคประชาสังคม 
 การใช้ความพยายามที่จะเปลี่ยนความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม และการกระทำของบุคคลอื่นด้วย
กลวิธีที่เหมาะสม ให้มีผลกระทบใจบุคคลนั้นจนเกิดการยอมรับ การยอมเปลี่ยนตามที่ผู้โน้มน้าวใจต้องการ
และกระตุ้นพฤติกรรมในการเข้าร่วมการคัดค้านเพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอนั้น ถือเป็นกระบวนที่สำคัญ
เพราะจะได้พลังในการต่อรองต่อการดำเนินการคัดค้านนิคมอุตสาหกรรมโรงงานถลุงเหล็กและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

จากการศึกษาพบว่าการโน้มน้าวให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการรวมกลุ่ม เป็นการดึงเอา
ผลกระทบโดยตรงมาประชาสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอให้กับประชาชน โดยจะทิ้งประเด็นให้ประชาชนคนอ่ืน
ไปหาข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมและแกนนำผู้โน้มน้าวต้องมีทักษะการพูดที่ชัดเจน เข้าใจ จริงใจ ย่อมส่งผลต่อการ
โน้มน้าวในการรวมตัวกันของภาคประชาสังคมจากคำบอกเล่าผู้ให้ข้อมูลดังนี้ 

...เริ่มจากที่เราเชื่อมั่นต่อการรวมกลุ่มก่อน ถึงจะสามารถพูดให้คนอื่นเชื่อได้ว่ารวมกลุ่มดี
ยังไง เราไม่จำเป็นต้องยอมจำนนต่อการกำหนดในสิ่งที่เราไม่ต้องการและยิ่งกระทบกับ
ธรรมชาติด้วยแล้วยิ่งไปกันใหญ่ เราต้องรักษาไว้เพราะคืออาชีพ คือแหล่งอาหารที่คนใน
บางสะพานต้องช่วยกันรักษาไว้ พอเราได้รู้ข้อมูลที่แท้จริง เราต้องเอามาบอกความจริง
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ให้กับประชาชนในพื้นท่ีบางสะพานได้รู้และต้องอาศัยความสม่ำเสมอ พวกเราจะได้ร่วมมือ
ร่วมใจในการทำเพ่ือถิ่นฐานบ้านเกิด... (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1, 7 พฤษภาคม 2565) 

....การอาศัยข้อมูลเชิงวิชาการที่น่าเชื่อถือมาประชาสัมพันธ์จะทำให้เห็นภาพผลกระทบที่ชัดเจน
และเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่มของภาคประชาสังคม... (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2, 7 
พฤษภาคม 2565) 

 
5. กระบวนการรักษาสภาพของภาคประชาสังคม 

 การรวมกลุ่มต้องอาศัยองค์ประกอบให้หลายอย่างเพ่ือให้การรวมกลุ่มของภาคประชาสังคมมีความ
เข้มแข็ง ในส่วนของการกระบวนการักษาสภาพของภาคประชาสังคมให้ยังคงสภาพไว้เพื่อการคัดค้านกับ
นิคมอุตสาหกรรมโรงงานถลุงเหล็กและอุตสาหกรรมต่อเนื่องให้ยังคงสภาพที่เข้มแข็งก็เป็นสิ่งที่ น่าสนใจต่อ
การต่อสู้ของภาคประชาสังคมอย่างเป็นมหากาฬ 
 จากการศึกษาพบว่า กระบวนการรักษาสภาพของภาคประชาสังคมมีปัจจัยหลักคือผู้นำที่มีความ
เชื่อมั่นในการรวมกลุ่ม เชื่อมั่นที่จะสร้างอำนาจการต่อรองไม่ถอดใจ จนนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นส่งผลกับอาชีพ ส่งผลให้ทุกคนที่รวมตัวกันยังคงต่อสู้จากคำบอกเล่าผู้ให้ข้อมูลดังนี้ 
 ...ความเชื่อมั่นเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าสมาชิกไม่เชื่อไปต่อไม่ได้ แล้วจะทำไงล่ะให้สมาชิกเชื่อ ? 

ง่าย ๆ เลย ตัวแกนนำต้องเชื่อในตัวเอง เชื่อในความเข้มแข็งและความหวังดีต่อบาง
สะพานบ้านเรา ที่ผ่านมาเหนื่อยใจหลายครั้งแต่ไม่เคยที่จะถอดใจเลย... (ผู้ให้สัมภาษณ์คน
ที่ 1, 7 พฤษภาคม 2565) 

 ...การรวมกลุ่มของภาคประชาสังคมต่อการคัดค้านตรงนี้ เป็นสิ่งที่ทุกคนจะยังคงอยู่ต่อไป
เพราะมันกระทบกับอาชีพของพวกเรา กระทบปากท้องของประชาชน จะถอยได้อย่างไร 
ถอยก็ไม่มีกิน ลูกหลานจะอยู่กันยังไง ต่อไปจะอยู่กันอย่างไง...  (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 6, 7 
พฤษภาคม 2565) 

 
6. แนวทางการดำเนินการของผู้นำภาคประชาสังคม  

 บทบาทที่สำคัญในการกำหนดทิศทางการต่อสู้คัดค้านนิคมอุตสาหกรรมโรงงานถลุงเหล็กและ
อุตสาหกรรมต่อเนื ่องต้องมีแนวทางในการดำเนินการซึ ่งประกอบไปด้วยเป้าหมาย การวางแผน ให้
ความสำคัญกับการดำเนินงาน ดำเนินการสื่อสารทิศทางไปยังบุคลกรที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความร่วมมือ และ
กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือโดยการสร้างความเชื่อมั่น ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สร้างความพึงพอใจต่อ
สมาชิกภาคประชาสังคม 
 จากการศึกษาพบว่าผู้นำหรือแกนนำภาคประชาสังคมมีการวางแผนและมุ่งมั่น มีการวางแผน
สำรองอยู ่เสมอ วางตัวแกนรองเพื ่อกระจายตัวในการยื ่นหนังส ือคัดค้านต่อหน่วยงานรัฐ มีการ
ประชาสัมพันธ์ ทำใบปลิวเพื่อนัดการรวมตัว และสรุปการเคลื่อนไหว รวมถึงสรุปผลการดำเนินงาน อาศัย
ความร่วมมือจากสื่อมวลชนเพื่อให้เป็นที่น่าสนใจของคนส่วนใหญ่ เคารพในการต่อสู้ของตัวเองเป็นอย่าง
มาก นั้นคือการปฏิเสธการรับเงินหลักสิบล้านเพื่อหยุดการคัดค้านนิคมอุตสาหกรรมโรงงานถลุงเหล็กและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากคำบอกเล่าผู้ให้ข้อมูลดังนี้ 
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 ...วางแผนเป็นสิ่งสำคัญมากนะ วางให้มีแกนรองในการดำเนินการ เวลาจะยื่นหนังสือแกน
หลักไปอีกทาง แกนรองไปอีกทางจะได้ไม่พลาด เตรียมตัวตลอดเวลา รัฐไม่ชอบหน้าหรอก
เพราะเขาคิดว่าจะไปขัดขวางความเป็นไปของพวกเขาแต่เปล่าเลยเราต้องการแค่รับฟัง
ความคิดเห็นเราบ้าง ต้องการรักษาไว้ในธรรมชาติของบ้านเรา ทั้งแกนหลักและแกนรอง
ต้องคำนึงเสมอว่าเราจะใหญ่ในที่เล็ก เราจะอยู่ในที่ของตัวเอง อาศัยสื่อในการทำข่าวเรื่อง
สื่อสำคัญเพราะจะช่วยให้ได้รับความสนใจ เรื่องได้ไม่เงียบ ทำให้บ้านเมืองมีปากมีเสียง ไม่
ไปยุ่งกับเรื่องอื่น ไม่รับเงินจากฝ่ายใดแม้จะหลักสิบล้านก็ตาม หรือจะต้องนอนในเรือนจำ
ก็ไม่ใช่ปัญหาเพียงแค่เราเชื่อมั่น ทุกคนจะเชื่อมั่นไปด้วยกัน... (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1, 7 
พฤษภาคม 2565) 

 ...เราจะมีวางแผนตลอด ในการดำเนินการของเราคือจะมีการยื่นหนังสือตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ประชาสัมพันธ์ถึงความคืบหน้าผ่านการนัดรวมตัวทางใบปลิว เราไม่มีเงินกองกลางทุกคนที่เข้า
ร่วมจะทำป้ายคัดค้านและช่วยกันติดประกาศ ทุกการประชุมจะมีการสรุปการเคลื่อนไหว 
สรุปผลการดำเนินงาน โดยจะประชุมเมื่อว่างจากงานหลักและเป็นวันศุกร์... (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 
5, 7 พฤษภาคม 2565) 

 
 จากผลการศึกษาที่ได้ไปสัมภาษณ์ในประเด็นภาวผู้นำภายใต้ความจริงใจ เข้าใจ และเอาใจมาวาง 
ไปสู่การดำเนินการคือ 1. การวางแผนคือ วางแกนหลักและแกนรองในการดำเนินการต่าง ๆ สามารถเป็น
ตัวแทนกันได้ แบ่งฝ่ายกันทำงาน ทิ ้งประเด็นให้ประชาชนไปหาข้อมูลเพื ่อนำมาถกเถียงอย่างเป็น
ประชาธิปไตย และประชาสัมพันธ์ประกอบด้วย ใบปลิว สื่อมวลชน และช่องทางออนไลน์ 2.เรียกร้องให้รับ
ฟังเสียงประชาชนจริง ๆ ภายตึความเชื่อมั่นในตัวผู้นำและพลังของตนเอง หากมีคนใดรับเงินจากการเสนอ
เงินเพ่ือให้ยุติการคัดค้านจะถูกประจานและขับไล่ออกไปจากภาคประชาสังคม ผู้วิจัยไดส้รุปเป็นแผนผังเพ่ือ
ความเข้าใจมากยิ่งข้ึนดังภาพที่ 2   
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ภาพที่ 2  บทบาทภาคประชาสงัคมต่อการคัดค้านนโยบายนิคมอุตสาหกรรมโรงงานถลงุเหล็ก 

   และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
ที่มา: ผู้วิจัย 
 

• การมีส่วนร่วมของประชาชน 
7. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในภาคประชาสังคม 
การมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิด ริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ 

การร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ ซึ่งการมีส่วนร่วมมีหลาย
รูปแบบ เช่น การรับรู้ข่าวสาร การปรึกษาหารือ การร่วมในการตัดสินใจ ซึ่ งมีสาเหตุมาจากการได้รับ
ผลกระทบต่ออาชีพและการดำรงชีวิตของประชาชนความต้องการที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลง ความรักในถิ่น
ฐานบ้านเกิดของประชาชน 

จากการศึกษาพบว่า จากเดิมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมยังไม่มากนัก ด้วยผลกระทบที่
เกิดขึ้น ซึ่งกระทบโดยตรงต่อภาคประชาสังคมในด้านอาชีพเป็นหลัก การดำรงชีวิต เสียงและน้ำเสียงจาก
อุตสาหกรรม น้ำท่วม ธรรมชาติและระบบนิเวศที่จะหายไปในอนาคต ภาคประชาสังคมในพื้นที่บางสะพาน
เห็นถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจดำเนินการต่าง ๆ แม้จะเจอกับความกดดันต่าง ๆ ก็ไม่
กลัว ให้ความสำคัญกับรวมตัวกันและยังคงเชื่อมั่นถึงการต่อสู้นิคมอุตสาหกรรมโรงงานถลุงเหล็กและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากคำบอกเล่าผู้ให้ข้อมูลดังนี้ 
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...เด็กรุ่นใหม่ ๆ ก็เห็นความสำคัญตรงนี้นะ เพราะผลกระทบตรงนี้กระทบกับอาชีพพ่อแม่
เขา พ่อแม่เขาไม่มีรายได้ ถือเป็นเรื ่องดีมากเลยนะ การมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นเพื่อให้เกิดการพัฒนา เพื่อถิ่นฐานบ้านเกิดของเรา... (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 , 7 
พฤษภาคม 2565) 
...พอรับรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นก็อยากเข้าไปมีส่วนร่วม บ้านเราต้องช่วยกัน พอเอกชนเริ่ม
ขยับเริ ่มสร้างผลกระทบก็ยิ ่งหนักเริ ่มมีการดึงน้ำไปใช้ คนในบางสะพานก็ไม่มีน้ำใช้ 
ภาคเอกชนต้องการ การขนส่งเลยสร้างถนนท่าเรือขึ้นมาแต่ไปขวางทางน้ำ หลังจากนั้นน้ำ
ท่วมบางสะพานตลอด การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ียิ่งมากข้ึนเรื่อย ๆ ทุกคนก็หวัง
ว่ารัฐจะฟังเสียงประชาชนชนแบบจริง ๆ ... (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3, 7 พฤษภาคม 2565) 
 

8. อภิปราย 
 
 ในส่วนนี้เป็นการบทวิพากษ์และข้อถกเถียง จากการวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้นั้นภาคประชาสังคม
มีบทบาทที่เข้มแข็งต่อการคัดค้านนโยบายนิคมอุตสาหกรรมโรงงานถลุงเหล็กและโครงการอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องเป็นอย่างมาก มีการวางแผน แบ่งฝ่ายกันทำงาน ตั้งคำถามเพ่ือให้ช่วยกันหาคำตอบจนเกิดข้อมูลที่
เท็จจริง ผู้นำภาคประชาสังคมมีความเชื่อมั่นใตตัวเอง ไม่ล้มเลิกวามคิดในการคัดค้านและทุกคนในภาค
ประชาสังคมเชื่อมั่นในตัวผู้นำส่งผลให้ภาคประชาสังคมมีความเข้มแข็งในการคัดค้าน การก่อรู ปของภาค
ประชาสังคมประกอบไปด้วย 4 ปัจจัยหลัก คือ ผลกระทบที่เกิดขึ้นในอำเภอบางสะพาน ความรักในถิ่นฐาน
บ้านเกิด ความกดดันภาครัฐ และการดำเนินการของภาคเอกชน และปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการรวมตัวคัดค้าน
และนำไปสู่ผลกระทบต่อนโยบายภาครัฐนั้นก่อนการลงพื้นที่สัมภาษณ์ได้มีการศึกษาข้อมูลทำให้ทราบว่า
ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่มี 4 ประเด็นด้วยกันคือ (1) ประเด็นแผนการพัฒนา (2) ประเด็นที่ดิน 
(3) ประเด็นการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และ (4) ประเด็นความรุนแรงเกิดความแตกแยกและการแบ่งฝ่ายของ
ประชาชน เมื่อเข้าไปศึกษาภาคสนามและได้สัมภาษณ์อย่างตั้งใจแล้วนั้น มีประเด็นปัญหาที่เพิ่มขึ้นและมี
ความสำคัญอย่างมากอีก 2 ประเด็น คือ (5) ประเด็นเรื่องการใช้น้ำ กล่าวคือ ทางเอกชนร่วมกับภาครัฐทำ
ประตูปิดกั้นน้ำและเอกชนกว้านซื้อที่ดินเป็นร้อยไร่ นำมาทำเป็นที่เก็บน้ำเพ่ือนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม 
ทำให้ประชาชนในพื้นที่ไม่มีน้ำอุปโภคและใช้ในการเกษตร อีกประเด็นคือ  (6) การก่อสร้างของเอกชน 
กล่าวคือ เอกชนได้มีการดำเนินการสร้างอุตสาหกรรมต่อเนื ่องไปแล้วเพื ่อรองรับการเกิดขึ้ นของ
อุตสาหกรรมโรงงานถลุงเหล็ก ซึ่งอุตสาหกรรมโรงงานถลุงเหล็กอยู่ในระหว่างการทำประชาคม ในการ
ก่อสร้างที่เกิดขึ้นไปแล้วได้กระทบต่อแหล่งวางไข่ปลาทูที่สำคัญของประเทศไทย เป็นผลสืบเนื่องที่กระทบ
ต่ออาชีพการประมงในพ้ืนที่ ท่าเรือน้ำลึกที่ก่อสร้างขึ้นมาได้ปิดกั้นกระแสน้ำเกิดการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ
ของชายหาดกระทบต่อสถานที ่ท่องเที่ยว และเมื ่อเรือใหญ่เข้าออกได้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ 
อุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างโครงการสังกะสี โครงการเมทัลชีท ทำให้เกิดมลพิษท้ังด้านอากาศ น้ำ เสียง ขยะ
พิษริมคลอง การทำงานตลอดเวลาทำให้การเดินสายพานลำเลียงเกิดเสียงดังตลอด 24 ชั่วโมง การปล่อยน้ำ
เสียลงคลอง การเกิดมลพิษจากควันพิษที่ปล่อยสู่อากาศและสร้างถนนท่าเรือเพ่ือให้ในการขนส่งเหล็กนั้นได้
ขวางทางน้ำ น้ำไม่สามารถระบายลงสู่ทะเลได้ ส่งผลให้อำเภอบางสะพานมีน้ำท่วม 
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 จากผลการศึกษาที่ ได้ไปสัมภาษณ์ภาคประชาสังคมแบบมีโครงสร้างต่อการคัดค้านนโยบายนิคม 
อุตสาหกรรมโรงงานถลุงเหล็กและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง กรณีศึกษาตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน 
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นชุมชนเข้มแข็ง ภาวะผู้นำและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในอำเภอ บางสะพาน ทำให้เห็นถึงความรักในถิ่นฐานบ้านเกิด ไม่ยอมจำนนต่อนโยบายที่ภาครัฐ
กำหนดขึ้น ซึ่งนโยบายนั้นจะ ส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่โดยตรง ยิ่งไปกว่านั้นเห็นถึงความเข้มแข็ง
ของแกนนำในบทบาทการคัดค้าน 
 
9. สรุป 
 

จากการศึกษาทำให้สามารถสรุปประเด็นปัญหาและผลกระทบต่อประชาชนได้ดังนี้ 
ประเด็นที ่หนึ่ง แผนการพัฒนา กล่าวคือ การประกาศของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ตำบลแม่รำพึงเป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรมตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 ซึ่งมีความขัดแย้งกับ
สำนักอุทยานแห่งชาติ ว่าตำบลยังมีส่วนที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ วนอุทยาน พื้นที่ชุมชนอยู่อาศัย แห ล่ง
ท่องเที่ยว พ้ืนทีเ่กษตร และประมง  

ประเด็นที่สอง ที่ดิน กล่าวคือ ภาครัฐได้มีการออกใบอนุญาตให้เอกชนก่อสร้างการออกใบอนุญาต
มีความซ้ำซ้อนกัน ทั้งท่ีในพ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์จากการสำรวจพ้ืนที่ของมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์
พืชกลับพบว่าพื้นที่ป่าที่กินเนื้อที่กว่า 1,200 ไร่ เป็นพื้นที่ที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลาย
ทางชีวภาพสูง มีนกน้ำกว่า 70 ชนิด และนกอพยพอีกหลายชนิดมีพืชพันธ์ไม้ที่หลากหลายและยังเป็นแหล่ง
อนุบาล เพาะพันธุ์ปลา หรือสัตว์น้ำหลายชนิด  

ประเด็นที่สาม การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นได้
โดยเฉพาะการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งจะทำให้ชาวบ้านสามารถมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลกระทบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  

ประเด็นที่สี่ ความรุนแรงเกิดความแตกแยกและการแบ่งฝ่ายของประชาชน  เกิดฝ่ายตรงข้ามที่
ต้องการผลประโยชน์ในการเข้าไปทำงานและนายทุนที ่ต ้องการเข้าไปรับเหมาก่อสร้าง หากมีนิคม
อุตสาหกรรมโรงงานถลุงเหล็กและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

ประเด็นปัญหาที่ห้า การใช้น้ำ กล่าวคือ ทางเอกชนร่วมกับภาครัฐทำประตูปิดกั้นน้ำและเอกชน
กว้านซื้อท่ีดินเป็นร้อยไร่ นำมาทำเป็นที่เก็บน้ำเพ่ือนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม ทำให้ประชาชนในพ้ืนที่ไม่มี
น้ำอุปโภคและใช้ในการเกษตร  

ประเด็นปัญหาที่หก การก่อสร้างของเอกชน กล่าวคือ เอกชนได้มีการดำเนินการสร้างอุตสหกร
รมต่อเนื่องไปแล้วเพื่อรองรับการเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมโรงงานถลุงเหล็ก ซึ่งอุตสาหกรรมโรงง านถลุง
เหล็กอยู่ในระหว่างการทำประชาคม ในการก่อสร้างที่เกิดขึ้นไปแล้วได้กระทบต่อแหล่งวางไข่ปลาทูที่สำคัญ
ของประเทศไทย  เป็นผลสืบเนื่องที่กระทบต่ออาชีพการประมงในพื้นที่ ท่าเรือน้ำลึกที่ก่อสร้างขึ้นมาไดป้ิด
กั้นกระแสน้ำเกิดการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของชายหาดกระทบต่อสถานที่ท่องเที่ยว และเมื่อเรือใหญ่เข้า
ออกได้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ อุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างโครงการสังกะสี โครงการเมทัลชีท ทำให้เกิด
มลพิษทั้งด้านอากาศ น้ำ เสียง ขยะพิษริมคลอง การทำงานตลอดเวลาทำให้การเดินสายพานลำเลียงเกิด
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เสียงดังตลอด 24 ชั่วโมง การปล่อยน้ำเสียลงคลอง การเกิดมลพิษจากควันพิษที่ปล่อยสู่อากาศและสร้าง
ถนนท่าเรือเพ่ือให้ในการขนส่งเหล็กนั้นได้ขวางทางน้ำ น้ำไม่สามารถระบายลงสู่ทะเลได้ ส่งผลให้อำเภอบาง
สะพานมีน้ำท่วมกระทบต่อความเป็นอยู่และการดำรงชีวิตของประชาชนในอำเภอบางสะพาน 
 
10. ข้อเสนอแนะ 
 
10.1 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

การกำหนดและขับเคลื่อนนโยบายต้องให้ความสำคัญกับกลุ่ม เครือข่าย ภาคประชาสังคม ที่จะเข้า
มาร่วมสนับสนุนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเข้ามาคัดค้านต่อนโยบาย การลงพื้นที่สร้างความเข้าใจกับ
ประชาชนในพื้นที่และนำเสนอข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาเป็นสิ่งสำคัญ เปิดพ้ืนที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ และดำเนินการหาทางออกร่วมกัน เพ่ือยุติปัญหาโดยเร็วที่สุด 

 
10.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

การดึงเอาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจริง ๆ เข้าไปอยู่ในกระบวนการกำหนดนโยบายเป็นสิ่งสำคัญ โดย
อาจจะเป็นการเปิดพื้นที่แสดงความคิดเห็น ร่วมหารือและนำมาดำเนินการวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
ต่อประชาชนในพื้นที่ทั้งในด้านอาชีพ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและเชิงลึก เพื่อนำมาประกอบ
กระบวนการตัดสินใจการศึกษาหาข้อเท็จจริงและหาความเป็นไปได้ในการกำหนดนโยบาย จะช่วยให้ลด
ปัญหา ลดความรุนแรง ประหยัดงบประมาณ และทำให้การนำนโยบายไปปฏิบัติประสบความสำเร็จ ไม่
หยุดชะงัก สุดท้ายต้องทบทวนว่าภาคอุตสาหกรรมพัฒนาได้ในพื้นที่ป่าไม้ที่มีพืชพรรณและสัตว์หายากได้
หรือไม่ ผู้วิจัยได้สรุปเป็นแผนผังจากการศึกษาข้อมูลของบทบาทภาคประชาสังคมต่อการคัดค้านนโยบาย
นิคมอุตสาหกรรมโรงงานถลุงเหล็กและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง กรณีศึกษาตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้เห็นถึงการกำหนดนโยบายด้วยการกำหนดนโยบายแบบ Top – down ไม่
รับฟังเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ศึกษาข้อเท็จจริง และทำลายความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม 
นำไปสู่ความรุนแรงและสุดท้ายอาจทำให้นโยบายล้มเหลวได้ สรุปเป็นแผนผังเพ่ือให้เข้าใจมากยิ่งข้ึนดังภาพ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 สาเหตุที่ทำให้นโยบายล้มเหลว 
ที่มา: ผู้วิจัย 
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การศึกษาปัจจัยความสำเร็จของการนำนโยบาย Soft Power ไปปฏิบัติในประเทศเกาหลีใต้ 
 

A Study of Implementation Success Factors for The Soft Power Policy in South Korea 

สุวรรวิศา เจริญภักชุมพล* 
Suwanwisa Charoenpakdeechumpol 

 
บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการนำนโยบาย Soft Power ไป
ปฏิบัติ โดยทำการศึกษารวบรวมจากข้อมูลชั้นทุติยภูมิ ตามวิธีการเชิงคุณภาพ จากการศึกษาค้นคว้าจาก
เอกสาร ที่เผยแพร่ระหว่างปี 2560 – 2565 ของประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 10 เรื ่อง โดยสืบค้นจาก
ฐานข้อมูลออนไลน์ ที่สามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเลือกใช้ชื่อเรื่อง 
และคำสำคัญ เป็นเกณฑ์ในการสืบค้นประกอบด้วย ซอฟต์พาวเวอร์, อำนาจอ่อน , อำนาจละมุน และ Soft 
Power และใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา  

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบาย Soft Power ไปปฏิบัติ 
ได้แก่ วัตถุประสงค์ของนโยบาย ทรัพยากรของนโยบาย ความสามารถของผู้นำ ลักษณะขององค์การที่นํา
นโยบายไปปฏิบัติ เงื่อนไขสภาพแวดล้อมภายนอก (ปัจจัยด้านการเมือง ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้าน
สังคม และปัจจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยี) ความร่วมมือของผู้นํานโยบายไปปฏิบัติ และปัจจัยอื่น ๆ 
 
คำสำคัญ: การนำนโยบายไปปฏิบัติ, Soft Power, ประเทศเกาหลีใต้ 
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Abstract 

 
This Research aims to study the factors affecting the implementation success of the 

Soft Power policy by using the secondary data form Qualitative Research from Documentary 
or Library Method, from 10 Documents published between 2017 and 2022 were selected 
in South Korea. These papers were analyzed using the content analysis method.  

The research reveals that seven factors were conclusive: policy objectives, policy 
resources, leadership, characteristics of the organization, external environment (political, 
economical, social and technological), conditions cooperation and other factors. 

 
Keywords: Policy Implementation, Soft Power, South Korea 
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1. บทนำ  
 

ในอดีตหลังสิ้นสุดสงคราม ประเทศเกาหลีใต้เคยเป็นประเทศยากจนที่ติดอันดับโลก แต่ด้วยการที่
เกาหลีเน้นการฟื ้นฟูและพัฒนาประเทศ จากการให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลัก            
โดยผลักดันอุตสาหกรรมจากการใช้แนวทางรัฐพัฒนา เป็นกลไกในการพัฒนาประเทศ สู่การเป็นแนวหน้า
อุตสาหกรรมของโลก โดยในระยะแรกมีการใช้นโยบายฮาร์ดพาวเวอร์ (Hard Power) เพ่ือเสริมความมั่นคง
ของประเทศด้วยการเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกา ต่อมาหลังสิ้นสุดสงครามเย็น เกาหลีใต้ได้เริ่มผลักดัน
การใช้นโยบายซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านความร่วมมือกับประเทศอ่ืน 
ในรูปแบบพหุภาคีมากขึ้น ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกในด้านต่าง  ๆ เนื่องจากความตึงเครียดทาง
การเมืองเริ่มคลายตัวลง ทำให้มีประเทศเกิดใหม่มากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของ
เกาหลีใต้ (กิตติ ประเสริฐสุข, 2557 : 259 – 260) 

ในสมัยประธานาธิบดี อี มย็อง-บัก (Lee Myung-bak) ปี ค.ศ. 2008-2013 ประเทศเกาหลีใต้ได้
ให้ความสำคัญกับการใช้นโยบาย Soft Power อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเริ่มมีการใช้นโยบาย Soft 
Power มาใช้ในการดำเนินนโยบายต่างประเทศ โดยจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมารับผิดชอบโดยเฉพาะ เพ่ือ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดี พร้อมกับยกระดับสถานะของประเทศสู่การมีบทบาทนำบนเวทีระหว่างประเทศ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เกาหลีระดับโลก” โดยมีการแบ่งนโยบาย Soft Power ออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้าน
วัฒนธรรม ด้านค่านิยม และด้านนโยบายต่างประเทศ (กิตติ ประเสริฐสุข, 2557: 261 - 263) 
 ผู้ศึกษาเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการศึกษาแนวทางการจัดทำนโยบาย Soft Power ของประเทศ
เกาหลีใต้ที่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้รายได้ของประเทศไทยที่ส่วนมากมา
จากภาคบริการลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการที่ประเทศไทยมีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ เข้มแข็ง หากมี
การผลักดันอย่างถูกวิธีแบบประเทศเกาหลีใต้ ก็สามารถสร้างรายได้จากการส่งออกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับวัฒนธรรมทดแทนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ 
 
2. วัตถุประสงค์การศึกษา 
 

เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการนำนโยบาย Soft Power ไปปฏิบัติ 
 

3. คําถามการศึกษา 
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการนำนโยบาย Soft Power ไปปฏิบัติคือปัจจัยใด 
 

4. ขอบเขตการศึกษา 
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ขอบเขตด้านเนื้อหา งานวิจัยนี้ทำการศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับทฤษฎีการนำนโยบายไปปฏิบัติ 
และปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการนำนโยบาย Soft Power ไปปฏิบัติในประเทศเกาหลีใต้ 

ขอบเขตด้านเวลา งานวิจัยนี้ได้มีการศึกษาจากการวิเคราะห์เอกสาร หนังสือ วิจัยหรือวิทยานิพนธ์ 
ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการนำนโยบาย Soft Power ไปปฏิบัติในประเทศเกาหลีใต้   
ที่เผยแพร่ระหว่างปี 2560 – 2565  

 
5. ทบทวนวรรณกรรม  
 

5.1 ความหมายของการนำนโยบายไปปฏิบัติ 
Carl E. Van Horn & Donald S. Van Master (1976 อ้างถึงใน สมบัติ ธำรงธัญวงศ์, 2562: 454 

- 455) ให้ความหมายของการนำนโยบายไปปฏิบัติ ผ่านมุมมองความสัมพันธ์ระหว่างองค์ การว่า การนำ
นโยบายไปปฏิบัติเป็นกิจกรรมที่รัฐและเอกชน รวมถึงปัจเจกบุคคลและกลุ่มบุคคลกระทำ ซึ่งการกระทำ
ดังกล่าวเกิดจากการตัดสินนโยบายตามวัตถุประสงค์ที ่กำหนดไว้ รวมถึงปัจจัยต่าง  ๆ ที ่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการตัดสินใจสู่การปฏิบัติ (จากนามธรรมสู่รูปธรรม) และความพยายามที่จะบรรลุการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

Cheema & Rondinelli (1983, อ้างถึงใน สมบัติ ธำรงธัญวงศ์, 2562: 459- 460) ให้ความหมาย
ของการนำนโยบายไปปฏิบัติ ผ่านมุมมองสมรรถนะหน่วยบริหารท้องถิ่นว่า การนำนโยบายหรือแผนงานไป
ปฏิบัติให้สำเร็จ ตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของนโยบาย 

 
5.2 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินความสําเร็จหรือล้มเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

 Walter Williams (1971, อ้างถึงใน สมบัติ ธำรงธัญวงศ์, 2562: 539) ได้กำหนดแนวทางสำหรับผู้
กำหนดนโยบาย คือ 1. ผู้กำหนดนโยบายจะต้องกำหนดนโยบายให้มีความหมายและชัดเจน 2. ผู้ นำ
นโยบายไปปฏิบัติมีแนวโน้มจะปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ ซึ่งหากละเลยเงื่อนไขการนำนโยบายไป
ปฏิบัติดังกล่าว จะทำให้การนำนโยบายไปปฏิบัติล้มเหลว 

Andrew Dunsire (1990, อ้างถึงใน สมบัติ ธำรงธัญวงศ์, 2562: 539 - 540) สรุปว่าความล้มเหลว
จากการนำนโยบายไปปฏิบัติ เกิดจาก 1. การเลือกกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม สำหรับการนำนโยบายไปปฏิบัติ 
2. การเลือกหน่วยปฏิบัติและกลไกในการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม สำหรับการนำนโยบายไปปฏิบัติ แม้จะเลือก
กลยุทธ์สำหรับการนำนโยบายไปปฏิบัติเหมาะสม 3. การเลือกเครื่องมือและวิธีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม 
สำหรับการนำนโยบายไปปฏิบัติ แม้จะเลือกกลยุทธ์สำหรับการนำนโยบายไปปฏิบัติ หน่วยปฏิบัติ และกลไก
ในการปฏิบัติที่เหมาะสม 

 
5.3 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติ 
Carl E. Van Horn & Donald S. Van Master (1975, อ้างถึงใน วรรณอนงค์ ทรัพย์รวงทอง , 

2559:12 -13) ได้พัฒนาเป็นตัวแบบการศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยมองว่ามีปัจจัยหรือตัวแปรหลัก 
6 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีความสัมพันธ์เชื ่อมโยงกัน ระหว่าง
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นโยบายและสมรรถนะในการนํานโยบายไปปฏิบัติ (ณัฏฐา เกิดทรัพย์, 2562: 399) ได้แก่  1. มาตรฐาน 
และวัตถุประสงค์ของนโยบาย 2. ทรัพยากรของนโยบาย 3. การสื่อสารระหว่างองค์การ และกิจกรรม
ส่งเสริมการนํานโยบายไปปฏิบัติ 4. ลักษณะขององค์การที่นํานโยบายไปปฏิบัติ 5. เงื่อนไขและทรัพยากร
ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง และ 6. ความร่วมมือหรือการตอบสนองของผู้นํานโยบายไปปฏิบัติ 

พีระพงศ์ ภักคีรี (2555) และวรเดช จันทรศร (2540 , อ้างถึงใน ณัฏฐา เกิดทรัพย์, 2562: 400) 
อธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ คือ ปัจจัยต่าง ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ของผู้บริหาร ดังนั้นนโยบายควรอยู่บนพื้นฐานของแนวคิด ทฤษฎี โดยมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ที่มีความ
เที่ยงตรงและน่าเชื่อถือได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย นอกจากนี้งานที่ได้รับ
มอบหมายต้องมีความชัดเจน ทั้งการสื่อสาร การประสานงาน และต้องปราศจากการต่อต้านและคัดค้าน 

Paul A. Sabatier & Daniel A Mazmanian (1989, อ้างถึงใน วรรณอนงค์ ทรัพย์รวงทอง, 2559: 
14 - 16) มองว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ใน
กฎหมาย สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มตัวแปรความยากง่ายของปัญหา ประกอบด้วย 4 
ตัวแปรย่อย ได้แก่ 1) การมีทฤษฎี และวิทยาการที่สามารถใช้อธิบายปัญหา และแก้ปัญหาได้ถูกต้อง 2) 
ความหลายหลายของพฤติกรรมในกลุ่มเป้าหมายที่ต้องควบคุม 3) อัตราส่วนร้อยละของประชากร ที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และ 4) ระดับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ต้องการ 2. 
กลุ่มตัวแปรความสามารถกำหนดโครงสร้างการนํานโยบายไปปฏิบัติของนโยบาย ประกอบด้วย 7 ตัวแปร
ย่อย ได้แก่ 1) การมีวัตถุประสงค์ที่แน่นอน 2) นโยบายตั้งอยู่บนพื้นฐานทางทฤษฎีที่เกี ่ยวตรง 3) มี
ทรัพยากรให้เพียงพอ 4) มีความเป็นนําหนึ่งอันเดียวภายใน และระหว่างสถาบันที่นํานโยบายไปปฏิบัติ 5) 
มีกฎระเบียบสนับสนุนหน่วยงานผู้ปฏิบัติ 6) ผู้ปฏิบัติงานมีความ ผูกพันกับวัตถุประสงค์ของนโยบาย และ 
7) มีช่องทางให้บุคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการนำนโยบายไปปฏิบัติ และ 3. กลุ่มตัวแปรที่ไม่ใช่ข้อ
กฎหมาย ประกอบด้วย 6 ตัวแปรย่อย ได้แก่ 1) เงื่อนไขทางเศรษฐกิจสังคม และเทคโนโลยีของสังคม 2) 
การสนับสนุนของสาธารณชน 3) ทัศนคติและทรัพยากรของกลุ่มผู้เลือกตั้ง 4) การสนับสนุนจากผู้ทรง
อธิปัตย์ ซึ่งควบคุมทรัพยากรทางการเงินและกฎหมาย 5) ความสนใจของสื่อมวลชนต่อปัญหาที่นโยบายมุ่ง
แก้ไข และ 6) ความผูกพันและทักษะผู้นําของผู้ปฏิบัติงาน โดยความแตกต่างของปัจจัยเหล่านี้ จะมีผลต่อ
แรงสนับสนุนทางการเมือง แก่วัตถุประสงค์หรือผลผลิตของนโยบาย ซึ่งบางครั้งตัวแปรเหล่านี้เองบางครั้งก็
มีความสัมพันธ์กันด้วย  

สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ (2562: 460) ให้ความเห็นว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบาย
ไปปฏิบัติ ได้แก่ 1. ศักยภาพขององค์การที่รับผิดชอบการนำนโยบายไปปฏิบัติ 2. ผู้นำที่มีภาวะผู้นำสูง และ  
3. การประสานงาน  

 
5.4 Soft power 
ความหมายของ Soft Power 
Joseph S. Nye (1990 อ้างถึงใน รุยาภรณ์ สุคนธทรัพย์, 2561) ได้ให้คำนิยามว่า Soft Power 

คือ การใช้อำนาจ ในการดึงดูด ที่ทำให้ประเทศอื่นยินดีทำตามความต้องการของเราโดยชัดแจ้ง ปราศจาก
ข้อบังคับหรือข้อแลกเปลี่ยน ซึ่งต่างจากการใช้อิทธิพลที่อาศัยการใช้ Hard Power อยู่มาก 
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 Joseph S. Nye (2004, อ้างถึงใน พรภวิษย์ หล้าพีระกุล และปารมิตา แซ่เตียว , 2564) ได้ให้คำ
นิยามว่าอำนาจอ่อน คือ ความสามารถในการโน้มน้าวและจูงใจให้ผู้อื่น ต้องการหรือยอมรับในสิ่งที่เรา
ต้องการ โดยไม่มีการใช้กำลังบังคับ 

องค์ประกอบของ Soft Power 
Joseph S. Nye (1937-Present) นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ชาวอเมริกัน และอดีตคณบดี John F. 

Kennedy School of Government จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เสนอแนวคิด เกี่ยวกับเรื่อง “อำนาจอ่อน 
หรือ อำนาจละมุน หรือ Soft Power” ไว้ว่าประกอบด้วย ทรัพยากรสำคัญ 3 ประการ ที่สามารถชักจูงให้
ฝ่ายตรงข้ามค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ได้แก่ วัฒนธรรม (culture) ค่านิยมทางการเมือง (political 
values) และ นโยบายต่างประเทศ (foreign policies) กล่าวคือ 1. วัฒนธรรม (culture - in places 
where it is attractive to others) อำนาจที่มุ่งเน้นการใช้วัฒนธรรม โดยถือว่าวัฒนธรรมเป็นส่วนสำคัญ
ของ Soft Power ดังนั้น หากวัฒนธรรมของประเทศหนึ่งมีความสอดคล้องกับผลประโยชน์และค่านิยมของ
ประเทศอื่น ๆ โอกาสที่วัฒนธรรมดังกล่าวจะกลายเป็น Soft Power ของประเทศนั้น ๆ ก็จะมีมากขึ้น     
โดยวัฒนธรรมแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) วัฒนธรรมดั้งเดิม (traditional culture) และ 2) วัฒนธรรม
สมัยนิยม (popular culture) 2. ค่านิยมทางการเมือง (political values - when it lives up to them 
at home and abroad) อำนาจที่มุ่งเน้นการใช้ค่านิยม ดังนั้น หากประเทศดังกล่าวมีค่านิยมทางการเมือง
ที่สอดคล้องกับประเทศอ่ืน ๆ Soft Power ของประเทศนั้นจะเพ่ิมข้ึน ในทางกลับกันถ้าค่านิยมของประเทศ
ดังกล่าวขัดกับค่านิยมของประเทศอื่น ๆ อย่างชัดเจน Soft Power ของประเทศนั้นก็จะลดลง และ 3. 
นโยบายต่างประเทศ (foreign policies - when others see them as legitimate and having moral 
authority) อำนาจที่มุ่งเน้นการใช้นโยบายต่างประเทศ ดังนั้น หากประเทศใดดำเนินนโยบายที่รักสันติภาพ
และเคารพในสิทธิมนุษยชน โอกาสที่จะสร้าง Soft Power ให้เกิดขึ้นจะมีมาก กลับกันหากประเทศใด
ดำเนินนโยบายแบบหน้าไหว้หลังหลอก ก้าวร้าว และไม่แยแสต่อท่าทีของประเทศอื่น ๆ โอกาสที่จะสร้าง 
Soft Power จะมีน้อย (กิตติ ประเสริฐสุข, 2557:7; ชิษณุพงศ์ ด้วงสุข และปริลักษณ์ กลิ่นช้าง, 2563: 57-
58) 
 
6. แนวทางในการศึกษาวิจัย 
 
 ผู้วิจัยนำแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติของ 1. Carl E. 
Van Horn & Donald S. Van Master (1975) 2. พีระพงศ์ ภักคีรี (2555) & วรเดช จันทรศร (2540)      
3. Daniel A. Mazmaninan & Paul A. Sabatier (1989) และ 4. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ (2562) มาเป็น
แนวทางเบื้องต้นในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบาย Soft Power ไปปฏิบัติ แต่
เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนั้นแนวทางนี้จึงไม่ใช่กรอบการวิเคราะห์สำเร็ จรูป 
ระหว่างการวิเคราะห์อาจมีการเพิ่ม-ลด หรือเปลี่ยนแปลงปัจจัยตามข้อเท็จจริงที่ค้นพบ จากการทบทวน
ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น จึงนำมาสรุปเป็นแนวทางในการศึกษาดังนี้ 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
7. วิธีการศึกษา  
 

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับปัจจัยความสำเร็จของการนำนโยบาย Soft Power ไปปฏิบัติ    
ในประเทศเกาหลีใต้ สามารถสรุปเป็นสมมติฐานเบื้องต้นได้ว่า ปัจจัยต่าง ๆ ในการนำนโยบาย Soft Power 
ไปปฏิบัติในประเทศเกาหลีใต้ ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบาย Soft Power ไปปฏิบัติในประเทศ
เกาหลีใต้ โดยทำการรวบรวมข้อมูลชั้นทุติยภูมิ ตามหลักการเชิงคุณภาพ โดยค้นคว้าจากเอกสาร หนังสือ 
วิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย Soft power ที่เผยแพร่ระหว่างปี 2560 – 2565 ของประเทศ
เกาหลีใต้ จากการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ที ่สามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้ ทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยเลือกใช้ชื่อเรื่อง และคำสำคัญ เป็นเกณฑ์ในการสืบค้น ประกอบด้วย ซอฟต์ พาวเวอร์, 
อำนาจอ่อน, อำนาจละมุน และ Soft Power และทำการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการวิเคราะห์เนื ้อหา
(Content Analysis) เพื่อศึกษาปัจจัยความสำเร็จของการนำนโยบาย Soft Power ไปปฏิบัติในประเทศ
เกาหลีใต ้
 
8. ผลการศึกษา  
 
 จากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ที่เผยแพร่ระหว่างปี 2560 – 2565 โดยเลือกใช้ชื่อเรื่อง และคำ
สำคัญ เป็นเกณฑ์ในการสืบค้น พบเอกสารที่ผ่านเกณฑ์เป็นเอกสารภาษาไทยจำนวน 1 เรื ่อง และเป็น
เอกสารภาษาอังกฤษจำนวน 9 เรื่อง รวมทั้งหมด 10 เรื่อง หลังจากนั้นจึงนำเอกสารทั้งหมดมาคัดแยก
ประเภท สามารถแบ่งได้ 3 กลุ่ม ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์จำนวน 6 เรื่อง บทความวิจัยจำนวน 2 เรื่อง 
และบทความวิชาการจำนวน 2 เรื่อง พบว่า ปัจจัยความสำเร็จของการนำนโยบาย Soft Power ไปปฏิบัติ
ในประเทศเกาหลีใต้ ประกอบด้วย 7 ปัจจัย คือ ปัจจัยที่ 1 วัตถุประสงค์ของนโยบาย ปัจจัยที่ 2 ทรัพยากร
ของนโยบาย ปัจจัยที่ 3 ความสามารถของผู้นำ ปัจจัยที่ 4 ลักษณะขององค์การที่นํานโยบายไปปฏิบัติ 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสำเร็จ 
ของการนำนโยบายไปปฏิบัติ 

1. วัตถุประสงค์ของนโยบาย  
2. ทรัพยากรของนโยบาย 
3. ความสามารถของผู้นำ 
4. ลักษณะขององค์การที่นํานโยบายไปปฏิบัติ  
5. เงื่อนไขสภาพแวดล้อมภายนอก  
6. ความร่วมมือของผู้นํานโยบายไปปฏิบัติ  

 

ความสำเร็จในการนำนโยบาย 
Soft Power ไปปฏิบัตใิน

ประเทศเกาหลีใต ้
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ปัจจัยที่ 5 เงื่อนไขสภาพแวดล้อมภายนอก ปัจจัยที่ 6 ความร่วมมือของผู้นํานโยบายไปปฏิบัติ และปัจ จัย
อ่ืน ๆ โดยดำเนินการวิเคราะห์เนื้อหา ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1  การวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ นักวิชาการ 

ปัจจัยความสำเร็จของการนำนโยบาย Soft Power ไปปฏิบตัิ 

(1)
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(7)
 อ

ื่น 
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เอกสารภาษาไทย 
1 กิตติ ประเสริฐสุข, 2561 1 1 2 1 1 1  2   
เอกสารภาษาอังกฤษ 
1 Cho et al., 2020 1 1  1    1  2 
2 Silsupa Wiwatwicha, 2020 4   1   2  4 1 
3 Kenn Randall Gutierrez, 2021 3 3   2   1 2 1 
4 Min Jung Kim, 2020  1     2 1 1  
5 Stephen J. Malinosky, 2018       4   1 
6 Choi Bo-kyung, 2021 4 3  1 2 1 4 2 2 1 
7 Sandra Ang, 2017  1     1 1  1 
8 Sung Deuk hahm and 

Sooho Song, 2021 1 1 1   1    3 

9 Agapi E. Matosian, 2021 1  1    1  2  

สรุปรวม (เรื่อง) 7 7 3 4 
3 3 6 6 

5 7 
10 

 
จากตารางที่ 1 สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

 กิตติ ประเสริฐสุข (2561) เอกสารประเภทบทความวิจัย พบ 5 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยที ่ 1 
วัตถุประสงค์ของนโยบาย คือ เป้าหมายยุทธศาสตร์ชัดเจน ปัจจัยที่ 2 ทรัพยากรของนโยบาย คือ การมี
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่แพร่หลาย ปัจจัยที่ 3 ความสามารถของผู้นำ คือ ผู้นำมีวิสัยทัศน์ และผู้นำภูมิใจ
นำเสนอความสำเร็จจากการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจและประชาธิปไตย ปัจจัยที่ 4 ลักษณะขององค์การที่นํา
นโยบายไปปฏิบัติ คือ มีการจัดตั ้งคณะกรรมการขึ ้นมารับผิดชอบชัดเจน และปัจจัยที ่ 5 เงื ่อนไข
สภาพแวดล้อมภายนอก ด้านการเมือง คือ การพัฒนาประชาธิปไตย ด้านเศรษฐกิจ คือ การพัฒนา
เศรษฐกิจ และดา้นเทคโนโลยี คือ ช่องทางการสื่อสารสมัยใหม่ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
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Cho et al. (2020) เอกสารประเภทบทความวิจัย พบ 5 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยที่ 1 วัตถุประสงค์ของ
นโยบาย คือ ผู้นำสามารถใช้กลยุทธที่เหมาะสม ปัจจัยที่ 2 ทรัพยากรของนโยบาย คือ การมีทรัพยากร
เพียงพอในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ ปัจจัยที่ 4 ลักษณะขององค์การที่นํานโยบายไปปฏิบัติ คือ การมีองค์กรที่
มีประสิทธิภาพ ปัจจัยที่ 5 เงื ่อนไขสภาพแวดล้อมภายนอก ด้านเทคโนโลยี คือ การใช้นวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี และปัจจัยอื ่น ๆ คือ การเปลี ่ยนแปลงการรับรู ้ของสาธารณชนในเชิงบวก จากการรับรู้
ความสำเร็จของสาธารณชน และการจัดการโรคระบาดใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ 

Wiwatwicha (2020) เอกสารประเภทวิทยานิพนธ์ พบ 5 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยที่ 1 วัตถุประสงค์
ของนโยบาย คือ การวางกลยุทธ์ การใช้กลยุทธ์ที่ปรับให้เข้ากับท้องถิ่น การมีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจน 
และมีโครงการสนับสนุนเป้าหมาย ปัจจัยที่ 4 ลักษณะขององค์การที่นํานโยบายไปปฏิบัติ คือ การมี
หน่วยงานชัดเจน ปัจจัยที่ 5 เงื่อนไขสภาพแวดล้อมภายนอก ด้านสังคม คือ วัฒนธรรมมีเอกลักษณ์  และ
การมีเนื้อหาวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์ ปัจจัยที่ 6 ความร่วมมือของผู้นํานโยบายไปปฏิบัติ คือ ความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การมีองค์กรการระดับประเทศสนับสนุนองค์กรระดับภูมิภาค การให้
ความร่วมมือกันระหว่างหน่วยรัฐ และการประสานงานกันระหว่างหน่วยรัฐ และปัจจัยอ่ืน ๆ คือ การ
เปลี่ยนแปลงการรับรู้ของสาธารณชนในเชิงบวก  

Gutierrez (2021) เอกสารประเภทวิทยานิพนธ์พบ 5 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยที่ 1 วัตถุประสงค์ของ
นโยบาย คือ นโยบายมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของเกาหลี เป้าหมายชัดเจน และการใช้การ
ทูตสาธารณะเป็นกลยุทธ์สำหรับการสื่อสาร ปัจจัยที่ 2 ทรัพยากรของนโยบาย คือ การมีทรัพยากรทางการ
ทูต การมีทรัพยากรทางประวัติศาสตร์ และสำนักนายกรัฐมนตรีจัดสรรงบประมาณ ปัจจัยที่ 5 เงื่อนไข
สภาพแวดล้อมภายนอก ด้านการเมือง คือประชาธิปไตย และอุดมการณ์ทางการเมืองด้านเสรีภาพและ
สันติภาพ และด้านเทคโนโลยี คือ การแปลงเป็นดิจิทัล ปัจจัยที่ 6 ความร่วมมือของผู้นํานโยบายไปปฏิบัติ 
คือ การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐบาลระดับชาติ และระดับท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมนอกเหนือตัว
แสดงรัฐบาล และปัจจัยอื่น ๆ คือ โลกาภิวัตน์ 

Kim (2020) เอกสารประเภทวิทยานิพนธ์ พบ 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยที่ 2 ทรัพยากรของนโยบาย 
คือ คนดังเกาหลีได้กลายเป็นทรัพยากรอ่อนนุ่มที่สำคัญ ปัจจัยที่ 5 เงื่อนไขสภาพแวดล้อมภายนอก ด้าน
สังคม คือ นิทรรศการวงบีทีเอสเชื่อมโยงวัฒนธรรมเกาหลี และวัฒนธรรมร่วมสมัย และด้านเทคโนโลยีคือ 
ลักษณะทางเทคโนโลยีของงานศิลปะ และปัจจัยที ่ 6 ความร่วมมือของผู ้นํานโยบายไปปฏิบัติ คือ  
การรวมกันของตัวแสดงในภาครัฐและนอกภาครัฐ 

Malinosky (2018) เอกสารประเภทวิทยานิพนธ์ พบ 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยที ่ 5 เง ื ่อนไข
สภาพแวดล้อมภายนอก ด้านสังคม คือ ประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ 
Soft Power ทางวัฒนธรรม และการสร้างประสบการณ์ทางวัฒนธรรม และปัจจัยอื่น ๆ คือ โลกาภิวัตน์ 

Bo-kyung (2021) เอกสารประเภทวิทยานิพนธ์ พบ 6 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยที่ 1 วัตถุประสงค์ของ
นโยบาย คือ การมีวิสัยทัศน์ชัดเจน การมีแนวทางดำเนินการตามนโยบายชัดเจน การใช้แนวทางเชิงกลยุทธ์
ของรัฐบาล และการดำเนินการตามกลยุทธ์และแนวทางของรัฐบาล ปัจจัยที่ 2 ทรัพยากรของนโยบาย คือ
การสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล การมีทรัพย์สินที่เป็นพลังงานอ่อนนุ่ม การมีทรัพยากรเพียงพอ และ
การสนับสนุนจากรัฐบาล ปัจจัยที่ 4 ลักษณะขององค์การที่นํานโยบายไปปฏิบัติ คือ การมีที่ปรึกษาให้กับ
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องค์กรในเครือ ปัจจัยที ่ 5 เงื ่อนไขสภาพแวดล้อมภายนอก ด้านการเมือง คือ การปกครองแบบ
ประชาธิปไตย ด้านเศรษฐกิจ คือ การเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้านสังคม คือ การขยายตัวของวัฒนธรรมเกาหลี 
ในคำจำกัดความของคำว่าคลื ่นเกาหลี วัฒนธรรมของประเศเกาหลี วัฒนธรรมสมัยนิยม และการ
แพร่กระจายวัฒนธรรม และด้านเทคโนโลยี คือ การพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ และการใช้สื่อ
ดิจิทัล ปัจจัยที่ 6 ความร่วมมือของผู้นํานโยบายไปปฏิบัติ คือ การตอบสนองซึ่งกันและกันระหว่างรัฐบาล
และตัวแสดงนอกรัฐบาล และการส่งเสริมการดำเนินการภาครัฐและเอกชนและปัจจัยอ่ืน ๆ คือ โลกาภิวัตน์ 

Ang (2017) เอกสารประเภทวิทยานิพนธ์ พบ 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยที่ 2 ทรัพยากรของนโยบาย 
คือ การสนับสนุนจากรัฐบาล ปัจจัยที่ 5 เงื ่อนไขสภาพแวดล้อมภายนอก ด้านสังคม คือ การทูตทาง
วัฒนธรรม และด้านเทคโนโลยี คือ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และปัจจัยอื่น ๆ คือ รูปแบบการสร้างแบรนด์
ระดับประเทศเกาหลี (Nation Branding) ที่เปลี่ยนไป 

Hahm and Song (2021) เอกสารประเภทบทความวิชาการ พบ 5 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยที ่ 1 
วัตถุประสงค์ของนโยบาย คือ การมีวัตถุประสงค์ชัดเจน ปัจจัยที่ 2 ทรัพยากรของนโยบาย คือ รัฐบาลมีการ
อุดหนุนเงินทุน เพ่ือช่วยการเติบโตของอุตสาหกรรมวัฒนธรรม ปัจจัยที่ 3 ความสามารถของผู้นำ คือ ผู้นำมี
วิสัยทัศน์ ที่ตระหนักถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ปัจจัยที่ 5 เงื่อนไขสภาพแวดล้อม
ภายนอก ด้านเศรษฐกิจ คือ วิกฤตการณ์เศรษฐกิจ และปัจจัยอื่น ๆ คือ โลกาภิวัตน์ และการเปลี่ยนแปลง
การรับรู้ของสาธารณชนในเชิงบวก จากความสำเร็จในการส่งออกของผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมได้ส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของเกาหลีใต้ 

Matosian (2021) เอกสารประเภทบทความวิชาการ พบ 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยที่ 1 วัตถุประสงค์
ของนโยบาย คือ การมีเป้าหมายชัดเจน ปัจจัยที่ 3 ความสามารถของผู้นำ คือ ผู้นำตระหนักถึง Soft 
Power เป็นหนึ่งในสินทรัพย์การแข่งขันที่สำคัญ ปัจจัยที่ 5 เงื่อนไขสภาพแวดล้อมภายนอก ด้านสังคม คือ 
การขยายตัวทางวัฒนธรรม หรือคลื่นเกาหลีที่มีความเชื่อมต่อขององค์ประกอบต่าง ๆ และปัจจัยที่ 6 ความ
ร่วมมือของผู้นำนโยบายไปปฏิบัติ คือ สร้างและส่งเสริมความร่วมมือจากรัฐและเอกชน และความร่วมมือ
จากรัฐและเอกชน 

กล่าวโดยสรุป ปัจจัยที่ส่งผลตอ่ความสำเร็จในการนำนโยบาย Soft Power ไปปฏิบัติ ได้แก ่
1. ปัจจัยด้านวัตถุประสงค์ของนโยบาย จากการวิเคราะห์วรรณกรรม พบว่า ความสำเร็จของการ

นำนโยบาย Soft Power ไปปฏิบัติในประเทศเกาหลีใต้ เกิดจากประเทศเกาหลีใต้มีการกำหนดนโยบายที่มี
ความชัดเจน กล่าวคือ นโยบายมีวิสัยทัศน์ชัดเจน มีวัตถุประสงค์ชัดเจน และมีแนวทางการดำเนินนโยบาย
ชัดเจน ทั้งนี้นโยบายยังมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจน มีการวางกลยุทธ์ และดำเนินการ
ตามกลยุทธ์อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีโครงการที่สนับสนุนเป้าหมายเพ่ือให้เป้าหมายในการนำนโยบาย 
Soft Power ไปปฏิบัติบรรลุความสำเร็จ 

2. ปัจจัยด้านทรัพยากรของนโยบาย จากการวิเคราะห์วรรณกรรม พบว่า ความสำเร็จในการนำ
นโยบาย Soft Power ไปปฏิบัติในประเทศเกาหลีใต้ เกิดจากประเทศมีทรัพย์สินที่เป็นทรัพยากรอ่อนนุ่ม
จำนวนมาก เช่น ทรัพยากรทางวัฒนธรรม ทรัพยากรทางการทูต ทรัพยากรทางประวัติศาสตร์เป็นต้น 
ประกอบกับการสนันสนุนด้านงบประมาณ และด้านอื่น ๆ จากรัฐบาล ทำให้ประเทศเกาหลีมีทรัพยากร
เพียงพอในการนำนโยบาย Soft Power ไปปฏิบัติ 
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3. ปัจจัยด้านความสามารถของผู้นำ จากการวิเคราะห์วรรณกรรม พบว่า ความสำเร็จในการนำ
นโยบาย Soft Power ไปปฏิบัติในประเทศเกาหลีใต้ เกิดจากประเทศเกาหลีมีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ ที่เน้นการ
ส่งเสริมผลิตภัฒฑ์ด้านวัฒนธรรม 

4. ปัจจัยด้านลักษณะขององค์การที่นํานโยบายไปปฏิบัติ จากการวิเคราะห์วรรณกรรม พบว่า 
ความสำเร็จในการนำนโยบาย Soft Power ไปปฏิบัติในประเทศเกาหลีใต้ เกิดจากประเทศมีการจัดตั้ง
หน่วยงาน และคณะกรมการเพื่อรับผิดชอบนโยบายอย่างชัดเจน พร้อมมีการจัดตั้งที่ปรึกษาให้กับหน่วยงาน 
เพ่ือให้ได้องค์กรที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน 

5. ปัจจัยด้านเงื่อนไขสภาพแวดล้อมภายนอก จากการวิเคราะห์วรรณกรรม พบว่า ความสำเร็จใน
การนำนโยบาย Soft Power ไปปฏิบัติในประเทศเกาหลีใต้ เกิดจากประเทศเกาหลีมี 4 เงื่อนไขย่อย ได้แก่ 

เงื่อนไขทางการเมือง คือ ประชาธิปไตย และอุดมการณ์ทางการเมืองที่สามารถส่งเสริมการสร้าง
ภาพลักษณ์ของเกาหลีใต้ 

เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ ที่ประเทศเกาหลีใต้สามารถพลิกวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจให้เป็นโอกาส 
และได้พัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ของเกาหลี 

เงื่อนไขทางสังคม คือ การมีวัฒนธรรมมีเนื้อหาที่สร้างสรรค์ จากการที่วัฒนธรรมมีเอกลักษณ์ ของ
การผสมผสานวัฒนธรรมดั่งเดิมและวัฒนธรรมร่วมสมัยที่สามารถเป็นพื้นฐานของการทูตทางวัฒนธรรมได้ 
นอกจากนี้การขยายตัวทางวัฒนธรรม และการแพร่กระจายวัฒนธรรม ยังมีความเชื่อมต่อกับองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ภายในประเทศเกาหลี ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดย
รัฐบาลคาดหวังว่าจะใช้ Soft Power ทางวัฒนธรรม ที ่ใช้วัฒนธรรมเป็นแหล่งสร้างมูลค่า เพื ่อสร้าง
ภาพลักษณ์ของประเทศ 

สำหรับเงื่อนไขทางเทคโนโลยี โดยประเทศเกาหลีใต้สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และช่องทาง
การสื่อสารสมัยใหม่ อย่างการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ที่มีการพัฒนาจนได้รับการ
ยอมรับ ภายใต้ความท้าทายในการใช้สื่อ โดยการแปลงให้เป็นดิจิทัล  

6. ปัจจัยด้านความร่วมมือของผู ้นํานโยบายไปปฏิบัติ จากการวิเคราะห์วรรณกรรม พบว่า 
ความสำเร็จในการนำนโยบาย Soft Power ไปปฏิบัติในประเทศเกาหลีใต้ เกิดจากประเทศมีรูปแบบการ
สร้างความร่วมมือ ในรูปแบบของรัฐกับรัฐที่มีการทำงานที่สนับสนุนระหว่างหน่วยงานรัฐด้วยกัน และ
รูปแบบของรัฐกับเอกชน เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมนอกเหนือตัวแสดงรัฐ ทำให้ความร่วมมือดังกล่าวเกิดจาก
การรวมตัวกันของตัวแสดงทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือให้เกิดการตอบสนองซึ่งกันและกันระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชน นอกจากนี้ยังมีการสร้างและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนด้วย 
 ทัง้นี้ยังพบว่า นอกจากจะมีปัจจัยที่สำคัญดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังปรากฎปัจจัยอ่ืน ๆ ที่จะส่งผลต่อ
ความสำเร็จในการนำนโยบาย Soft Power ไปปฏิบัติในประเทศเกาหลีใต้ 3 ปัจจัย ได้แก่ 1. โลกาภิวัตน์         
2. รูปแบบการสร้างแบรนด์ระดับประเทศเกาหลี (Nation Branding) ทีเ่ปลี่ยนไป และ 3. การเปลี่ยนแปลง
การรับรู้ของสาธารณชนในเชิงบวก 
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9. อภิปรายผล  
 

จากการศึกษาปัจจัยความสำเร็จของการนำนโยบาย Soft power ไปปฏิบัติในประเทศเกาหลีใต้ 
ด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ จากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร พบปัจจัย 6 ประการที่ส่งผลต่อความสำเร็จใน
การนำนโยบาย Soft Power ไปปฏิบัติ ซึ ่งได้แก่ ว ัตถุประสงค์ของนโยบาย ทรัพยากรของนโยบาย 
ความสามารถของผู้นำ ลักษณะขององค์การที่นํานโยบายไปปฏิบัติ เงื่อนไขสภาพแวดล้อมภายนอก อัน
ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านเทคโนโลยี ความร่วมมือของผู้นํานโยบายไปปฏิบตัิ 
และปัจจัยอื่น ๆ 3 ปัจจัย ได้แก่ 1. โลกาภิวัตน์ 2. รูปแบบการสร้างแบรนด์ระดับประเทศเกาหลี (Nation 
Branding) ที่เปลี่ยนไป และ 3. การเปลี่ยนแปลงการรับรู้ของสาธารณชนในเชิงบวก ซึ่งสามารถอภิปราย
ผลการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

 
1) ปัจจัยด้านวัตถุประสงค์ของนโยบาย  
จากการวิเคราะห์วรรณกรรม พบว่า ความสำเร็จของการนำนโยบาย Soft Power ไปปฏิบัติใน

ประเทศเกาหลีใต้ เกิดจากประเทศเกาหลีใต้มีการกำหนดนโยบายที่มีความชัดเจน ทำให้สามารถกำหนด
แนวทางในการนำนโยบายไปปฏิบัติ เพื่อให้การนำนโยบายไปปฏิบัติสามารถบรรลุเป้าหมายได้ ซึ่งปัจจัย
ด้านวัตถุประสงค์ของนโยบาย สอดคล้องกับปัจจัยด้านที่ 1 ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายไป
ปฏิบัติ ของ Carl E. Van Horn & Donald S. Van Master (1975 อ้างถึงใน วรรณอนงค์ ทรัพย์รวงทอง, 
2559: 12 -13) และสอดคล้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการนํานโยบายไปปฏิบัติของ 
Paul A. Sabatier & Daniel A Mazmanian (1980 อ้างถึงใน ณฏัฐา เกิดทรัพย์, 2562: 399 - 400) ที่ได้
อธิบายไว้ประการที่ 2 ว่า ความสามารถของนโยบาย ที่ช่วยกําหนดโครงสร้างการปฏิบัติงาน ให้เกิดการ
บรรลุผลสําเร็จตามนโยบายที่กําหนด คือ นโยบายเกิดจากทฤษฎีที่มีเหตุผล และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน  

กล ่าวค ือ นโยบายม ีว ิส ัยท ัศน์ ช ัดเจน สอดคล ้องก ับงานของ Bo-kyung (2021)  และ  
Gutierrez (2021) ที่กล่าวว่า กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ ได้ระบุวิสัยทัศน์ทางการทูตของเกาหลี 
คือ ทำให้โลกหลงใหลในเสน่ห์ของเกาหลี ผ่านการสื่อสารโดยตรงกับชาวต่างชาติ โดยใช้การทูตสาธารณะ
เป็นเครื่องมือ คือ การส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการฑูตและภาพลักษณ์ของชาติโดยได้รับความไว้วางใจจาก
ประชาคมระหว่างประเทศและเพิ่มอิทธิพลในระดับโลก (Bo-kyung, 2021: 20) โดยการทูตสาธารณะถูก
กำหนดให้เป็นกลยุทธ์สำหรับการสื่อสารโดยตรงกับสาธารณชนต่างประเทศ ที่มุ่งเป้าไปที่การมีอิทธิพลต่อ
วิธีคิดและความรู้สึกของพวกเขา และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของชาติ (Gutierrez, 2021: 98) มีวัตถุประสงค์
ชัดเจน สอดคล้องกับงานของ Hahm and Song (2021) ที่กล่าวว่า รัฐบาลระดับชาติพยายามปรับปรุง
ภาพลักษณ์ ที่เรียกว่าการสร้างแบรนด์ระดับประเทศเกาหลี และมีวัตถุประสงค์บางส่วนของนโยบาย
ต่างประเทศและระเบียบข้อบังคับของรัฐบาล ใช้ให้ Soft Power ในการสร้างบทบาทสำคัญเพื่อเสริม
ภาพลักษณ์ของชาติ (Hahm and Song, 2021: 222) และมีแนวทางการดำเนินนโยบายชัดเจน สอดคล้อง
กับงานของ Bo-kyung (2021) ที่กล่าวว่า รัฐบาลดำเนินโครงการตามทิศทางนโยบายในการเสริมสร้างการ
ทูตสาธารณะโดยใช้ Soft Power และตัดสินใจส่งเสริมการทูตสาธารณะในบริบทการปรับปรุงแบรนด์



 
 

 

168 การน าเสนอผลงานหลกัสตูร รศ. 9000 การคน้ควา้อสิระ : การประยกุตค์วามรูสู้่การปฏบิตั ิ

ระดับประเทศเกาหลีที่สอดคล้องกับ Soft Power ของเกาหลี โดยการสร้างเกาหลีที่น่าดึงดูดทั่วโลก และ
ส่งเสริมผู้คนที่มีส่วนร่วมในการทูตสาธารณะเป็นภารกิจหลัก (Bo-kyung, 2021: 21) 

ทั ้งนี ้นโยบายยังมีความเชื ่อมโยงกับเป้ าหมายเชิงกลยุทธ์ที ่ช ัดเจน สอดคล้องกับงานของ  
Gutierrez (2021) ที่กล่าวว่า นโยบายของทหารผ่านศึกของเกาหลีมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายและกล
ยุทธ์ของเกาหลี ซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิสัมพันธ์ในระบบระหว่างประเทศ (Gutierrez, 2021: 60 - 61) 
ทั ้งนี ้การที ่ประเทศเกาหลีมีเป้าหมายที ่ช ัดเจน สอดคล้องกับงานของ  กิตติ ประเสริฐสุข (2561) ; 
Wiwatwicha (2020) ; Gutierrez (2021) และ Matosian (2021) ที ่กล ่าวว ่า เกาหลีได้ปรับเปลี ่ยน
ยุทธศาสตร์ครั้งสำคัญด้วยการนำ Soft Power มาใช้ในนโยบายต่างประเทศ โดยพยายามยกระดับสถานะ
ของประเทศ สู่การเป็นประเทศที่มีบทบาทนำบนเวทีระหว่างประเทศ (กิตติ ประเสริฐสุข, 2561 : 131) 
เกาหลีใต้มีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับ Soft Power ของตน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างภาพลักษณ์
ที่น่าเชื่อถือ และเอาใจใส่ในประชาคมระหว่างประเทศ (Wiwatwicha, 2020: 32) โดยมีการใช้การทูต
สาธารณะ เพ่ือดำเนินการตามเป้าหมายเฉพาะ 5 ประการ ได้แก่ การแบ่งปันวัฒนธรรมเกาหลี ความเข้าใจ
อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสาธารณรัฐเกาหลี การได้รับการสนับสนุนจากท่ัวโลกสำหรับนโยบายของเกาหลีใต้ การ
เสริมสร้างขีดความสามารถทางการทูตสาธารณะ และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 
(Matosian, 2021: 282) นอกจากนี้กิจการทหารผ่านศึกระหว่างประเทศของเกาหลีใต้ยังมุ่งสู่สองวาระคือ 
เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของเกาหลีในประชาคมระหว่างประเทศ โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาเสรีภาพและ
ประชาธิปไตย และเพ่ือส่งเสริมมิตรภาพกับประเทศที่เข้าร่วมสหประชาชาติ (Gutierrez, 2021: 62, 99) มี
การวางกลยุทธ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานของ Gutierrez (2021) และ Wiwatwicha (2020) ที่กล่าวว่า การทูต
สาธารณะถูกกำหนดให้เป็นกลยุทธ์สำหรับการสื่อสารโดยตรงกับสาธารณชนต่างประเทศ ที่มุ่งเป้าไปที่การมี
อิทธิพลต่อวิธีคิดและความรู้สึกของพวกเขา และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของชาติ Gutierrez (2021: 98) 
เพราะการทูตสาธารณะเป็นรูปแบบของการทูตที่สามารถขยายการมีส่วนร่วมนอกเหนือรัฐบาลไปสู่นักแสดง
พลเรือน Gutierrez (2021: 100) นอกจากนี้ยังมีการวางกลยุทธ์ด้วยเนื้อหาเคป็อป เพื่อเพิ่มความน่าดึงดูด
ใจ (Wiwatwicha, 2020: 80)  

การดำเน ินการตามกลยุทธ ์อย ่างเหมาะสม สอดคล้องกับงานของ Wiwatwicha (2020) 
Bo-kyung (2021) และงานของ Cho et al. (2020) ที่กล่าวว่า นิทรรศการยังเป็นช่องทางการสื่อสารอีก
ช่องทางหนึ่งที่หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวได้ให้ความสำคัญ โดยนิทรรศการในธีม “กิจกรรมหิมะและฤดู
หนาว” โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ เพื่อดึงดูดและนำเสนอประสบการณ์ใหม่แก่ประชาชน
ชาวไทย ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวมีการเน้นการจำลองฤดูหนาวที่มีหิมะตกและชั้นเรียนสกี ในขณะที่การ
รณรงค์ของสำนักงานในกรุงเทพฯ สะท้อนถึงกลยุทธ์ที่ปรับให้เข้ากับท้องถิ่น (Wiwatwicha, 2020: 52) 
และการทูตทางวัฒนธรรมและการทูตเชิงนโยบายในการทูตสาธารณะของเกาหลี ยังมีการดำเนินการตาม
กลยุทธ์และแนวทางของรัฐบาลกลางเป็นหลัก (Bo-kyung, 2021: 51) ทำให้ความสำเร็จส่วนบุคคลใน
อุตสาหกรรมวัฒนธรรม และแนวทางเชิงกลยุทธ์ของรัฐบาลเกาหลี ได้สร้างความสำเร็จของกระแสเกาหลี
ขึ ้น (Bo-kyung, 2021: 50) ซึ่งทำให้กลยุทธ์ของเกาหลีใต้ได้รับการพิจารณาว่าเป็นการให้บทเรียนแก่
ประเทศของตน (Cho et al. , 2020: 607) 
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นอกจากนี้ยังมีโครงการที่สนับสนุนเป้าหมาย สอดคล้องกับงานของ Wiwatwicha (2020) ที่กล่าว
ว่า โครงการมีเป้าหมาย เพื่อยกระดับการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ และ
เพื่อเน้นย้ำข้อดีของการท่องเที่ยวเกาหลีให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ  (Wiwatwicha, 2020: 45) เพื่อให้
เป้าหมายในการนำนโยบาย Soft Power ไปปฏิบัติบรรลุความสำเร็จ 

 
2) ปัจจัยด้านทรัพยากรของนโยบาย 
จากการวิเคราะห์วรรณกรรม พบว่า ความสำเร็จในการนำนโยบาย Soft Power ไปปฏิบัติใน

ประเทศเกาหลีใต้ เกิดจากประเทศเกาหลีใต้มีทรัพยากรเพียงพอต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งปัจจัยดา้น
ทรัพยากรของนโยบาย สอดคล้องกับปัจจัยด้านที่ 2 ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติ 
ของ Carl E. Van Horn & Donald S. Van Master (1975, อ้างถึงใน วรรณอนงค์ ทรัพย์รวงทอง, 2559: 
12 -13) 

กล่าวคือ ประเทศเกาหลีใต้มีทรัพย์สินที่เป็นทรัพยากรอ่อนนุ่มจำนวนมาก สอดคล้องกับงานของ 
Bo-kyung (2021) และ Kim (2020) ที่กล่าวว่า เกาหลีใต้มีทรัพย์สินที่เป็นพลังงานอ่อนนุ่มจำนวนมาก 
ได้แก่ คลื่นเกาหลี ซึ่งทรัพย์สินเหล่านี้กลายเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการทูตของเกาหลี (Bo-kyung, 2021: 26)  และวงบีทีเอส กลายเป็นตัวเร่งการเชื่อมโยงประสบการณ์
ส่วนบุคคลกับศิลปะและวัฒนธรรมเกาหลี ทำให้สามารถยืนยันไดว้่าคนดังเกาหลี (Korean celebrities) ได้
กลายเป็นทรัพยากร Soft Power ที่สำคัญสำหรับเกาหลี จากการขยายประสบการณ์ไปสู่ความสนใจใน
ศิลปะและวัฒนธรรมเกาหลี (Kim, 2020: 53) โดยตัวอย่างทรัพยากรทางวัฒนธรรม ทรัพยากรทางการทูต 
ทรัพยากรทางประวัติศาสตร์ ได้สอดคล้องกับงานของ กิตติ ประเสริฐสุข (2561) และ Gutierrez (2021) ที่
กล่าวว่า ทรัพยากรทางวัฒนธรรมถือเป็นทรัพยากรที่แพร่หลายมากที่สุดของ Soft Power เกาหลี เป็นที่
รู้จักในนามของ คลื่นเกาหลี (Korean Wave) หรือ ฮัลยู (Hallyu) ซึ่งได้รับการพัฒนาหลังเกาหลีมีความ
เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น (กิตติ ประเสริฐสุข, 2561: 127) นอกจากนี้ยังมีค่านิยมสากล ได้แก่ สันติภาพ
และเสรีภาพ ที่สามารถสนับสนุนนโยบายระหว่างประเทศสอดคล้องกับการกระทำภายในประเทศ เป็น
ทรัพยากรทางการทูต ที่เป็นผลพวงมากจากสงครามเกาหลี (Gutierrez, 2021: 110) และทรัพย์สินทางการ
ทูตของสาธารณะ ของกิจการทหารผ่านศึกระหว่างประเทศ ( International Veterans Affairs: IVA) ที่
ได้รับ Soft Power ทำให้มีรากฐานมาจากทรัพยากรทางประวัติศาสตร์ที่มีรากฐานจากค่านิยมสากลของ
สันติภาพและเสรีภาพ ทำให้กิจการทหารผ่านศึกระหว่างประเทศ เกิดขึ้นจากกระบวนการในการปรับปรุง
ทรัพยากรทางประวัติศาสตร์ให้เป็นทรัพย์สินทางการทูตที ่มุ ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายของประเทศ 
(Gutierrez, 2021: 99, 112, 114)  

ประกอบกับการสนันสนุนด้านงบประมาณ และด้านอื่น ๆ จากรัฐบาล สอดคล้องกับงานของ  
Gutierrez (2021) Bo-kyung (2021) และ Hahm and Song (2021) ที ่กล่าวว่า สำนักนายกรัฐมนตรี
จัดสรรงบประมาณ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในหมู่ลูกหลานทหารผ่านศึกในการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีของเกาหลี (Gutierrez, 2021: 87) และรัฐบาลยังได้ลงทุนใน Soft Power ของเกาหลีอย่าง
ต่อเนื่อง โดยรัฐบาลมีการอุดหนุนเงินทุน เพ่ือช่วยการเติบโตของอุตสาหกรรมวัฒนธรรม ให้สามารถแข่งขัน
ได้ทั่วโลกโดยใช้โอกาสจากกระแสเกาหลี ทำให้วัฒนธรรมสมัยนิยมของเกาหลีที่ได้รับแรงหนุนบางส่วนจาก
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รัฐบาลสามารถแพร่ไปได้ทั่วโลก (Bo-kyung, 2021: 25; Hahm and Song, 2021: 225) นอกจากนี้รัฐบาล
ยังสนับสนุนโครงการอื่น ๆ แม้ว่าโครงการนั้นจะไม่ใช่นโยบายที่รัฐดำเนินการ (Ang, 2017: 34) 

ทำให้ประเทศเกาหลีมีทรัพยากรเพียงพอในการนำนโยบาย Soft Power ไปปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้อง
กับความเห็นของ Bo-kyung (2021) และ Cho et al. (2020) ที ่กล ่าวว่า องค์กรและงบประมาณที่
เกี ่ยวข้องเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (Bo-kyung, 2021: 51) ทำให้ประเทศเกาหลีใต้มีความสามารถในการ
ทดสอบท่ีทำให้ประเทศอ่ืน ๆ ไม่สามารถใช้แนวทางหรือกลยุทธ์ของเกาหลีใต้ได้ (Cho et al, 2020: 609)  

 
3) ปัจจัยด้านความสามารถของผู้นำ  
จากการวิเคราะห์วรรณกรรม พบว่า ความสำเร็จในการนำนโยบาย Soft Power ไปปฏิบัติใน

ประเทศเกาหลีใต้ เกิดจากประเทศเกาหลีใต้มีผู ้นำที่มีวิสัยทัศน์ ซึ ่งปัจจัยด้านความสามารถของผู ้นำ 
สอดคล้องกับปัจจัยด้านที่ 2 ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติของ สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ 
(2562: 460) ที่ให้ความเห็นว่า ผู้นำควรเป็นผู้นำที่มีภาวะผู้นำสูง  

กล่าวคือ ประเทศเกาหลีมีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ ที่เน้นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านวัฒนธรรม สอดคล้อง
กับงานของ Matosian (2021) ; Hahm and Song (2021) และ กิตติ ประเสริฐสุข (2561) ที่กล่าวว่า ผู้นำ
เกาหลีใต้ได้ตระหนักถึง Soft Power ที่เป็นหนึ่งในสินทรัพย์การแข่งขันที่สำคัญ และใช้การทูตสาธารณะใน
การเจรจาระหว่างประเทศ (Matosian, 2021: 281) ทำให้เกาหลีพยายามที่จะผลักดันแนวทางการพัฒนา
ประเทศของตน โดยภูมิใจนำเสนอความสำเร็จจากการพัฒนาเศรษฐกิจและประชาธิปไตย รวมถึงการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (กิตติ ประเสริฐสุข, 2561: 125) โดยได้ปรับยุทธศาสตร์เศรษฐกิจของ
ประเทศใหม่ เน้นการส่งเสริมสินค้าวัฒนธรรมสมัยนิยมมากขึ้น เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ (กิตติ ประเสริฐสุข, 
2561: 129) ดังนั้นจึงเกิดการเปิดเสรีของตลาดวัฒนธรรมในเกาหลีใต้ จากการตระหนักถึงความสำคัญทาง
เศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและไล่ตามโลกาภิวัตน์ ทำให้อุตสาหกรรมวัฒนธรรมของเกาหลีใต้
เริ่มปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Hahm and Song, 2021: 225) 

 
4) ปัจจัยด้านลักษณะขององค์การที่นํานโยบายไปปฏิบัต ิ 
จากการวิเคราะห์วรรณกรรม พบว่า ความสำเร็จในการนำนโยบาย Soft Power ไปปฏิบัติใน

ประเทศเกาหลีใต้ เกิดจากประเทศเกาหลีใต้มี องค์การมีความพร้อม และสมรรถนะเพียงพอที่จะนำ
นโยบายไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจัยด้านลักษณะขององค์การที่นํานโยบายไปปฏิบัติ สอดคล้อง
กับปัจจัยด้านที่ 4 ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติ ของ Carl E. Van Horn & Donald 
S. Van Master (1975อ้างถึงใน วรรณอนงค์ ทรัพย์รวงทอง, 2559: 12 -13) 

กล่าวคือ ประเทศมีการจัดตั้งหน่วยงาน และคณะกรมการเพื่อรับผิดชอบนโยบายอย่างชั ดเจน 
สอดคล้องกับงานของ Wiwatwicha (2020: 45) ที่กล่าวว่า นโยบายการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้อยู่ภายใต้
การประสานงานของกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และงานของ กิตติ ประเสริฐสุข (2561 : 
125) ที่กล่าวว่า มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมารับผิดชอบการบูรณาการนโยบาย Soft Power ให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งมีการจัดตั้งที่ปรึกษาให้กับหน่วยงาน เพื่อให้ได้องค์กรที่มีประสิทธิภาพในการ
ทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานของ Bo-kyung (2021: 51) มีการจัดตั ้งคณะที่ปรึกษาถาวรของ “Korea 
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Public Diplomacy Forum” ให้กับองค์กรในเครือของมูลนิธิเกาหลี ส่งผลให้องค์กรและงบประมาณที่
สามารถส่งเสริมการจัดระบบเพ่ือจัดการและดำเนินการภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ในลักษณะบูรณาการ และ
งานของ Cho et al. (2020) ที่กล่าวว่า เกาหลีใต้มีองค์กรที่มีประสิทธิภาพและใช้มาตรการที่เป็นนวัตกรรม
เพ่ือจัดการกับวิกฤติอีกด้วย (Cho et al., 2020: 616) 

 
5) ปัจจัยด้านเงื่อนไขสภาพแวดล้อมภายนอก  
จากการวิเคราะห์วรรณกรรม พบว่า ความสำเร็จในการนำนโยบาย Soft Power ไปปฏิบัติใน

ประเทศเกาหลีใต้ เกิดจากประเทศเกาหลีเงื่อนไขทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
และสอดคล้องกับแนวทางการนำนโบายไปปฏิบัติ ซึ่งปัจจัยด้านเงื่อนไขสภาพแวดล้อมภายนอก สอดคล้อง
กับปัจจัยด้านที่ 5 ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติ ของ Carl E. Van Horn & Donald 
S. Van Master (1975, อ้างถึงใน วรรณอนงค์ ทรัพย์รวงทอง, 2559: 12 -13) ด้านที่ 5 คือ เงื่อนไข และ
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของ
การนำนโยบายไปปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ในกลุ่มตัวแปรที่ไม่ใช่ข้อกฎหมาย คือ เงื่อนไขทางเศรษฐกิจสังคม 
และเทคโนโลยีของสังคม ของ Paul A. Sabatier & Daniel A Mazmanian (1989) อ้างถึงใน วรรณอนงค์ 
ทรัพย์รวงทอง (2559: 14 - 16) กล่าวคือ ประเทศมีเงื่อนไขทางการเมือง คือ ประชาธิปไตย และอุดมการณ์
ทางการเมืองที่สามารถส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ของเกาหลีได้ สอดคล้องกับงานของ Bo-kyung (2021) 
กล่าวว่า การพัฒนาประเทศท่ีสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเป็นประชาธิปไตย ทำให้เกาหลีสามารถ
เป็นแบบจำลองการเติบโตของประเทศกำลังพัฒนา ที่ถ่ายทอดประสบการณ์การพัฒนา และเป็นสะพาน
เชื่อมระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศกำลังที่พัฒนา  Bo-kyung (2021: 23) ทำให้การประเมิน
ภาพลักษณ์ของเกาหลีที่มีต่อประเทศอื่น ๆ ประกอบด้วย 1) การเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ ปาฏิหาริย์แห่ง
แม่น้ำฮัน 2) คุณค่าทางการเมืองและเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการทำให้เป็นประชาธิปไตย และ 3) คลื่น
เกาหลี ที่เป็นวัฒนธรรมสมัยนิยมของเกาหลี (Bo-kyung, 2021: 52) และ กิตติ ประเสริฐสุข (2561) ยัง
กล่าวเพ่ิมเติมว่า ปัจจัยที่ทำให้การพัฒนาประชาธิปไตยเกาหลีมีความม่ันคง ได้แก่ 1) บทบาทท่ีเข้มแข็งของ
กลุ่มภาคประชาสังคม 2) ความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ ที่สามารถลดทอนการแทรกแซงจากทาง
การเมือง และ 3) การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ที่เปลี่ยนจากสังคมเกษตรมาเป็นสังคมอุตสาหกรรมและการ
บริการ (กิตติ ประเสริฐสุข, 2561: 130) นอกจากนี้ Gutierrez (2021) ยังได้กล่าวว่า จุดเปลี ่ยนใน
ประวัติศาสตร์เกาหลี เกี่ยวกับเสรีภาพและสันติภาพด้วย เพราะ อุดมการณ์เหล่านี้สามารถกลายเป็น
ข้อความที่น่าสนใจที่จะเสริมสร้างภาพลักษณ์ของเกาหลีและความร่วมมือที่มีอยู่กับพันธมิตรในช่วงสงคราม 
Gutierrez (2021: 110) ดังนั้น ความช่วยเหลือของกองกำลังสหประชาชาติในสงครามเกาหลีจึงได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นส่วนสำคัญของเสรีภาพ ประชาธิปไตย และการพัฒนาของประเทศ (Gutierrez, 2021: 56) 

เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ ที่ประเทศเกาหลีใต้สามารถพลิกวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจให้เป็นโอกาส 
สอดคล้องกับงานของ Hahm and Song (2021: 226) ที่กล่าวว่า วิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 1997 ได้
สร้างความยากลำบากให้กับชาวเกาหลีใต้ แต่ก็เปิดโอกาสให้อุตสาหกรรมวัฒนธรรม สามารถส่งออก
ผลิตภัณฑ์ได้เช่นกัน เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สูง ผลิตภัณฑ์ของเกาหลีใต้จึงมีความได้ เปรียบด้านราคา 
ทำให้สามารถแข่งขันในระดับสากลได้ และด้วยความดีผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงเหมาะกับราคาท่ีสมเหตุสมผล 
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และได้พัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานของ กิตติ ประเสริฐสุข (2561 : 130) ที่
กล่าวว่า การพัฒนาเศรษฐกิจได้กลายเป็นแรงผลักดันให้เกิดความตื่นตัวทางการเมืองและความ ต้องการ
เสรีภาพของประชาชน ก่อให้เกิดการรวมตัวทางประชาธิปไตย นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานของ Bo-
kyung (2021) ที่กล่าวว่า การประเมิน Soft Power ของเกาหลีในการเมืองระหว่างประเทศมีหลากหลาย 
ภาพลักษณ์ของเกาหลีที่มีต่อประเทศอื่น ๆ ประกอบด้วย 1) การเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ ปาฏิหาริย์แห่ง
แม่น้ำฮัน 2) คุณค่าทางการเมืองและเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากการทำให้เป็นประชาธิปไตย และ 3)  คลื่น
เกาหลี ที่เป็นวัฒนธรรมสมัยนิยมของเกาหลี (Bo-kyung, 2021: 52) 

มีเง ื ่อนไขทางส ังคม คือ  การมีว ัฒนธรรมมีเน ื ้อหาที ่สร ้างสรรค์ สอดคล้องกับงานของ  
Wiwatwicha (2020) ที่กล่าวว่า เนื้อหาวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์เป็นแหล่งยุทธศาสตร์หลักในการสร้างความ
น่าดึงดูดใจ (Wiwatwicha, 2020: 72) จากการที่วัฒนธรรมมีเอกลักษณ์ สอดคล้องกับงานของ Malinosky 
(2018) และ Wiwatwicha (2020) ยังกล่าวว่า ที่กล่าวว่า บ้านฮันอก(Hanok) มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสำหรับ
ตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และตลาดการท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา โดย
องค์ประกอบทางวัฒนธรรม จะสร้างความโดดเด่นที่จะหาทางเลือกอื่นในตลาดสหรัฐอเมริกา (Malinosky, 
2018: 31) โดยวัฒนธรรมเกาหลีมีว ัฒนธรรมเอกลักษณ์ จากการผสมผสานอย่างกลมกลืนระหว่าง
วัฒนธรรมดั้งเดิมและวัฒนธรรมสมัยใหม่ จากการเน้นใช้โลโก้ “K” เพื่อเป็นสัญลักษณ์ (Wiwatwicha, 
2020: 47) โดยงานของ Kim (2020) ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การทำความเข้าใจวงบีทีเอส ที่เป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมร่วมสมัยของเกาหลี ได้สร้างกระบวนการคิดที่ว่า วงบีทีเอสเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมร่วมสมัย
ของเกาหลี และได้สร้างภาพลักษณ์ของเกาหลีในฐานะผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก และทำให้เกิด
ความสนใจวัฒนธรรมเกาหลีร่วมสมัยมากขึ้น (Kim, 2020: 30-31) และ Bo-kyung (2021) ได้กล่าวว่า 
ภาพลักษณ์ของเกาหลีที่มีต่อประเทศอื่น ๆ ประกอบด้วย 1) การเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ ปาฏิหาริย์แห่ง
แม่น้ำฮัน 2) คุณค่าทางการเมืองและเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการทำให้เป็นประชาธิปไตย และ 3) คลื่น
เกาหลี ที่เป็นวัฒนธรรมสมัยนิยมของเกาหลี (Bo-kyung, 2021: 52) จนสามารถเป็นพื้นฐานของการทูต
ทางวัฒนธรรมได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานของ Ang (2017) ที่กล่าวว่า เกาหลีไม่ได้มีเพียงวัฒนธรรมสมัยนิยม
หรือวัฒนธรรมดังเดิมเท่านั้น แต่ด้วยทิศทางเชิงบวกของกลยุทธการสร้างแบรนด์ระดับประเทศเกาหลี จึง
สามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการทูตทางวัฒนธรรมได้ นอกจากนี้ยังการพัฒนาความสัมพันธ์ที่แน่น
แฟ้น และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เอ้ือต่อการทูตทางวัฒนธรรมมากขึ้น (Ang, 2017: 46) 

นอกจากนี้การขยายตัวทางวัฒนธรรม และการแพร่กระจายวัฒนธรรม ยังมีความเชื่อมต่อกับ
องค ์ประกอบต ่ าง  ๆ  ภายในประเทศเกาหล ี  สอดคล ้องก ับงานของ Matosian (2021)  และ  
Bo-kyung (2021) ที่กล่าวว่า การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ Soft Power ใน
เกาหลีใต้ โดยคลื่นเกาหลี หรือฮันรยู มีดนตรีของเกาหลี เป็นองค์ประกอบสำคัญ และสามารถสร้างความ
ดึงดูดใจไปสู่องค์ประกอบทางวัฒนธรรมด้านอื่น ๆ ดังนั้นการขยายตัวของคำจำกัดความของคำว่าคลื่น
เกาหลี จึงมีความครอบคลุมมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อประเภทขยายตัวตามความนิยมที่เพ่ิมขึ้นของ คลื่นเกาหลีก็
ครอบคลุมหมวดหมู่ต่าง ๆ มากมาย จึงสามารถสันนิษฐานได้ว่าส่วนประกอบเกือบทั้งหมดของซอฟต์พาว
เวอร์ของเกาหลีเชื ่อมต่อถึงกัน (Matosian, 2021: 282-284; Bo-kyung, 2021: 26) นอกจากนี ้ Kim 



 
 

 

173 การน าเสนอผลงานหลกัสตูร รศ. 9000 การคน้ควา้อสิระ : การประยกุตค์วามรูสู้่การปฏบิตั ิ

(2020) ยังกล่าวเสริมว่า แม้นิทรรศการที่ไม่มีความเชื่อมโยงยังประเทศเกาหลีอย่างชัดเจน แต่แฟน ๆ บาง
คนสร้างความเชื่อมโยงไปยังเกาหลีผ่านวงบีทีเอส (Kim, 2020: 47) 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับงานของ 
Malinosky (2018) กล่าวว่า การท่องเที ่ยวในบ้านฮันอก (Hanok) ถูกมองว่าเป็นประสบการณ์ทาง
วัฒนธรรมพวกเขารู ้ส ึกว ่าคุ ้มค่าที ่ส ุดในการพักอาศัยในฐานะประสบการณ์การเรียนรู ้ว ัฒนธรรม  
(Malinosky, 2018: 35) แม้ว่าประสบการณ์การเรียนรู้วัฒนธรรมดังกล่าวจะมีการจำกัดการแสดงทาง
วัฒนธรรมดั้งเดิม (Malinosky,2018: 26) โดยรัฐบาลคาดหวังว่าจะใช้ Soft Power ทางวัฒนธรรม ที่ใช้
วัฒนธรรมเป็นแหล่งสร้างมูลค่า เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ สอดคล้องกับงานของ Bo-kyung (2021) 
และ Malinosky (2018) ที่กล่าวว่า การแพร่กระจายวัฒนธรรมไปทั่วโลก ส่งผลต่อการส่งออกเนื้อหาทาง
วัฒนธรรม ทำให้คลื่นเกาหลีกลายเป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมในประเทศเกาหลี (Bo-kyung, 2021:24, 
28) เนื่องจากวัฒนธรรมได้รับการยอมรับว่าเป็นแหล่งสร้างมูลค่ามหาศาลและความสามารถในการแข่งขัน
ระดับโลก ดังนั้นคลื่นเกาหลีที่สร้างการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมครั้งใหญ่ของเกาหลี จึงได้รับความสนใจ
อย่างมาก การแพร่กระจายและอิทธิพลของกระแสเกาหลีได้รับการประเมินว่าเป็นความภาคภูมิใจของ
เกาหลีและเอกลักษณ์ที่เชื ่อมโยงวัฒนธรรมของชาติในอดีตและปัจจุบัน Bo-kyung (2021: 23) ทำให้
รัฐบาลเกาหลีคาดหวังที ่จะใช้ Soft Power ทางวัฒนธรรม เพื ่อเพิ ่ม Soft Power ของเกาหลีอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการสร้างอิทธิพลเชิงบวกต่อผู้มาเยือน (Malinosky, 2018: 36) 

และมีเงื่อนไขทางเทคโนโลยี โดยประเทศเกาหลีใต้สามารถใช้เทคโนโลยี และช่องทางการสื่อสาร
สมัยใหม่ ตัวอย่างเช่น การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต สอดคล้องกับงานของ กิตติ ประเสริฐสุข (2561) ที่กล่าวว่า
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้วัฒนธรรมสมัยนิยมเกาหลีแพร่หลายอย่างรวดเร็ว คือ การเพิ่มขึ้นของการแลกเปลี่ยน
ทางวัฒนธรรมด้วยการนำเข้าวัฒนธรรมจากต่างประเทศของชาติในเอเชีย พร้อมกับการมาของเทคโนโ ลยี
สมัยใหม่อย่างอินเตอร์เน็ต อีกทั้งเนื้อหาของสินค้าทางวัฒนธรรมเกาหลี ก็มีคุณภาพสูงขึ้นจนเป็นที่ยอมรับ
ในต่างประเทศ (กิตติ ประเสริฐสุข 2561: 127) โดยปัจจัยที่ส่งผลให้วัฒนธรรมสมัยนิยม (K-Pop) ประสบ
ความสำเร็จในต่างประเทศ คือ ช่องทางการสื่อสารสมัยใหม่ เช่น Youtube (กิตติ ประเสริฐสุข, 2561: 
128) ซึ่งสอดคล้องกับงานของ Ang (2017) ที่กล่าวว่า การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเกาหลี และได้เปลี่ยน
วัฒนธรรมไปสู่ประสบการณ์ส่วนตัว เกิดจากการใช้งาน SNS การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และข้อมูลผ่านโซเชียว
มีเดียที ่เพิ ่มขึ ้น (Ang, 2017: 32) และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ที ่มีการพัฒนาจนได้รับการยอมรับ 
สอดคล้องกับงานของ Cho et al. (2020) ที่กล่าวว่า โซลูชันทางเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมของเกาหลีใต้ มี
ความสำคัญต่อการต่อสู้กับการระบาดใหญ่ของ Covid-19 ที่สามารถสะท้อนการยอมรับในระดับสูงในยุโรป
สำหรับบทบาทของการใช้เทคโนโลยีของเกาหลีใต้ ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีของเกาหลี ใต้สำหรับการจัดการ
โรคระบาดใหญ่จึงเป็นที ่ยอมรับกันโดยทั่วไปในยุโรป  (Cho et al. , 2020: 604, 609) โดย Bo-kyung 
(2021) กล่าวเพิ ่มเติมว่า การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที ่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ ่งเป็นผลจากเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อใหม่ (Bo-kyung, 2021: 23) 

ภายใต้ความท้าทายในการใช้ส ื ่อ โดยการแปลงให้เป ็นสื ่อดิจ ิท ัล สอดคล้องกับงานของ  
Bo-kyung (2021) และ Kim (2020) ที่กล่าวว่า การใช้สื่อดิจิทัลมีอิทธิพลอย่างมากต่อการแพร่กระจาย
คลื่นเกาหลีไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว (Bo-kyung, 2021: 29) โดยลักษณะทางเทคโนโลยีของงานศิลปะได้
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กระตุ้นความอยากรู้ของผู้เข้าร่วมและท้าทายความคิดของพวกเขาเกี่ยวกับงานศิลปะ จากการใช้เป็น
เทคโนโลยีเป็นสิ ่งจุดประกายความสนใจ  (Kim, 2020: 32-33) นอกจากนี ้ย ังสอดคล้องกับงานของ 
Gutierrez (2021: 75) ที่กล่าวว่า การแลกเปลี่ยนโลจิสติก เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ มีการ
แปลงเป็นดิจิทัลเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการกับความท้าทายนี้  

 
6) ปัจจัยด้านความร่วมมือของผู้นํานโยบายไปปฏิบัติ  
จากการวิเคราะห์วรรณกรรม พบว่า ความสำเร็จในการนำนโยบาย Soft Power ไปปฏิบัติใน

ประเทศเกาหลีใต้ เกิดจาก องค์การในประเทศเกาหลีใต้สามารถประสานงาน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม 
ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ นอกจากนี้ยังไม้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ปัจจัยความร่วมมือของผู้นํานโยบายไปปฏิบัติ สอดคล้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ ของ พีระพงศ์ ภักคีรี (2555) และวรเดช จันทรศร (2540) อ้างถึงใน ณัฏฐา เกิดทรัพย์ (2562: 
400) ที่อธิบายว่า นโยบายควรอยู่บนพื้นฐานของแนวคิด ทฤษฎี โดยมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ที่มีความ
เที่ยงตรงและน่าเชื่อถือได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย นอกจากนี้งานที่ได้รับ
มอบหมายต้องมีความชัดเจน ทั้งการสื่อสาร การประสานงาน และต้องปราศจากการต่อต้านและคัดค้าน 

กล่าวคือ ประเทศมีรูปแบบการสร้างความร่วมมือ ในรูปแบบของรัฐกับรัฐ ที ่มีการทำงานที่
สน ับสน ุนระหว ่ างหน ่ วยงานร ั ฐด ้ วยก ัน  สอดคล ้องก ับงา นของ Wiwatwicha (2020)  และ  
Gutierrez (2021) ที่กล่าวว่า หน่วยงานการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานด้าน
ว ัฒนธรรม  เพ ื ่ อ ส ร ้ า งทร ั พยากรท ี ่ น ่ า ด ึ ง ด ู ด ใ จ  และ เอาชนะภาวะตกต ่ ำ ในช ่ ว ง ว ิ ก ฤต  
(Wiwatwicha, 2020 : 75) นอกจากนี้ แม้จะไม่มีการระบุโครงสร้างแบบลำดับชั้นระหว่างองค์กรการ
ท่องเทีย่วระดับประเทศและองค์กรระดับภูมิภาคอย่างชัดเจน แต่สำนักงาน KTO ในต่างประเทศก็มีบทบาท
ในการสนับสนุนด้านต่าง ๆ (Wiwatwicha, 2020: 53) และมีความร่วมมือระหว่างรัฐบาลระดับชาติ และ
ระดับท้องถิ่น ในกิจการทหารผ่านศึกระหว่างประเทศ ทำให้เกาหลีสามารถใช้อำนาจการทูตระดับกลางโดย
รวบรวมความเป็นผู้นำทางศีลธรรมและทางปัญญา (Gutierrez, 2021: 91) 

และร ู ป แบบของ ร ั ฐ ก ั บ เ อกชน  สอดคล ้ อ ง ก ั บ ง านขอ ง  Wiwatwicha (2020)  แ ล ะ  
Matosian (2021) ที่กล่าวว่า นโยบายการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้ ดำเนินการภายใต้การประสานงานของ
กระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (MCST) และองค์การการท่องเที่ยวเกาหลี ที่ได้มีการจัด
ระเบ ียบใหม ่ เพ ื ่ อสน ับสน ุน โครงการความร ่ วมม ื อระหว ่ างหน ่ วยงานภาคร ั ฐและเอกชน   
(Wiwatwicha, 2020: 45) โดยมีการฟื้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนภายใต้การสนับสนุนของ
คณะกรรมการ Visit Korea ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแผนส่งเสริมที่นี ่เน้นที่ผลิตภัณฑ์และบริการด้านการ
ท่องเที่ยว (Wiwatwicha, 2020: 75) นอกจากนี้ ปรากฏการณ์ฮันรยูที่พัฒนาขึ้นตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1990 
ยังได้รับความร่วมมือจากตัวแสดงทั้งภาครัฐและเอกชนในเกาหลีใต้ Matosian (2021: 282) เพื่อสร้างการ
มีส่วนร่วมนอกเหนือตัวแสดงรัฐ สอดคล้องกับงานของ Gutierrez (2021) ที่กล่าวว่า การทูตสาธารณะมี
ขยายการมีส่วนร่วมนอกเหนือรัฐบาลไปสู่นักแสดงพลเรือน (Gutierrez, 2021: 100) ทำให้ความร่วมมือ
ดังกล่าวเกิดจากการรวมตัวกันของตัวแสดงทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการตอบสนองซึ่งกันและ
กันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสอดคล้องกับงานของ Kim (2020: 58) ที่กล่าวว่า สาเหตุหลักที่ทำให้ผู้ที่
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ไม่ใช่แฟน ๆ ของวงบีทีเอส สนใจศิลปะและวัฒนธรรมเกาหลีเพิ่มขึ้น เพราะสิ่งเหล่านี้ได้รับการสนับสนุน
จากวงบีทีเอส ไม่ใช่รัฐบาล นอกจากนี้เมื่อภาพของตัวแสดงนอกภาครัฐเช่น วงบีทีเอส และรัฐบาลเกาหลี 
เกิดการรวมกันอย่างสร้างสรรค์ ทั้งสองฝ่ายได้สามารถสร้างด้านใหม่ของแบรนด์ระดับประเทศเกาหลีและ
การเข้าถึงผู้ชมที่กว้างขึ้น และ Bo-kyung (2021: 26) ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า (การตอบสนองซึ่งกันและกัน
ระหว่างรัฐบาลและตัวแสดงนอกรัฐบาล ระหว่างเอเจนซี่บันเทิง และรัฐบาล จากการเป็นผู้นำกระแสเกาหลี
ด้วยกรอบวาทกรรมที่คล้ายคลึงกัน ทำให้เกิดการขยายขอบเขตของคลื่นเกาหลี และแม้ว่ากระแสความนิยม
ของคลื่นเกาหลีจะนำไปสู่ความสนใจในขั้นต้นด้วยการสนับสนุนจากรัฐบาล แต่ก็ยากที่จะสรุ ปว่าเป็นผล
โดยตรงจากรัฐบาลเพียงลำพัง  

นอกจากนี้ยังมีการสร้างและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนด้วย ซึ่ง
สอดคล้องกับงานของ Bo-kyung (2021) และ Matosian (2021) ที่กล่าวว่า การส่งเสริมการจัดระบบ เพ่ือ
จัดการและดำเนินการในภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ผ่านบูรณาการ ทำให้องค์กรอาสาสมัคร และผู้เข้าร่วม
การทูตสาธารณะของเกาหลีมีความหลากหลาย (Bo-kyung, 2021: 511) ทั้งนี้จุดยืนของการทูตสาธารณะ 
ได้มีการดึงตัวแสดงทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในทุก ๆ ด้านเพื่อการ
กระจายความเสี่ยง ทำให้การทูตสาธารณะ มีการใช้ทรัพยากรทางวัฒนธรรมของประเทศเป็นตัวแสดงหลัก 
(Matosian, 2021: 282) 

ทั้งนี้ยังพบว่า นอกจากจะมีปัจจัยที่สำคัญดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังปรากฎปัจจัยอ่ืน ๆ ที่จะส่งผลต่อ
ความสำเร็จในการนำนโยบาย Soft Power ไปปฏิบัติในประเทศเกาหลีใต้ 3 ประการ ได้แก่ 

1. โลกาภิวัตน์ ซึ่งสอดคล้องกับงานของ Hahm and Song (2021) Gutierrez (2021) Malinosky 
(2018) และ Bo-kyung (2021) ที่กล่าวว่า ในปัจจุบันกระแสโลกาภิวัตน์ ทำให้รัฐบาลพยายามปรับปรุง
ภาพลักษณ์ของชาติอย่างจริงจัง เรียกว่าการสร้างแบรนด์ระดับประเทศเกาหลี เนื่องจากตระหนักถึง
ความสำคัญของการพัฒนาให้เท่าทันกระแสโลกาภิวัตน์ (Hahm and Song, 2021: 222, 225) เพราะใน
ปัจจุบันโลกที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและโลกาภิวัตน์มากขึ้นเรื่อย ๆ (Malinosky, 2018: 37) ทำ
ให้ภาคเอกชนสร้างคลื่นเกาหลีเพื่อสร้างการยอมรับทางวัฒนธรรมโดยสมัครใจ ในยุคโลกาภิวัตน์และ
วัฒนธรรมดิจิทัล (Bo-kyung 2021: 26-27) นอกจากนี้ Gutierrez (2021: 89) ยังมีกล่าวเสริมอีกว่า การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการประจำปีสำหรับกิจการทหารผ่านศึกระหว่างประเทศมา มีการระบุเหตุผลที่ 3 สำหรับ
การจัดประชุมเพื่อให้เกิดการพัฒนานโยบายทหารผ่านศึกที่มีคุณภาพที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์  

2. รูปแบบการสร้างแบรนด์ระดับประเทศเกาหลี (Nation Branding) ที่เปลี่ยนไป ซึ่งสอดคล้องกับ
งานของ Ang (2017) ที่กล่าวว่า การสร้างแบรนด์ระดับประเทศเกาหลีของชาวต่างชาติ เพื่อดึงดูดเพื่อน
ชาวต่างชาติคนอื่น เป็นแหล่งการใช้นโยบาย Soft Power มากกว่าการทูตทางวัฒนธรรม (Ang, 2017: 34)  

3.  การเปล ี ่ ยนแปลงการร ับร ู ้ของสาธารณชนในเช ิ งบวก ซ ึ ่ งสอดคล ้องก ับงานของ   
Cho et al. (2020) ที่กล่าวว่า การรับรู้ทางวัฒนธรรม สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระยะสั้น ทั้งนี้จากการ
จัดการโรคระบาดใหญ่ที่ประสบความสำเร็จของเกาหลีใต้ ทำให้เห็นว่าการรับรู้ความสำเร็จของสาธารณชน 
ต่อความสำเร็จของการจัดการโรคระบาด สามารถเป็นเครื่องมือทางการทูตสาธารณะที่ส่งเสริมการใช้
นโยบาย Soft Power และสามารถสร้างภาพลักษณ์ใหม่ต่อประเทศอ่ืน ๆ นอกเหนือจากความแตกต่างทาง
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วัฒนธรรมได้ (Cho et al., 2020: 601-616) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานของ ของ Hahm and Song 
(2021) และ Wiwatwicha (2020) ที่กล่าวว่า ความสำเร็จของการส่งออกผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมได้
ส่งเสริมภาพลักษณ์ของเกาหลีใต้ ในกลุ่มประเทศผู้รับวัฒนธรรม ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในกา รแข่งขัน
ระหว่างประเทศ (Hahm and Song, 2021: 229, 232 -233) นอกจากนี้ทัศนคติของกลุ่มเป้าหมาย ที่มี
มุมมองเชิงบวกต่อปรากฏการณ์คลื่นเกาหลี ได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ เนื่องจากมี
ภาพลักษณ์ที่ดี (Wiwatwicha, 2020: 33) 

 
10. ข้อเสนอแนะ  
 
10.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1) งานวิจัยนี้เป็นเพียงการศึกษาจากข้อมูลชั้นทุติยภูมิ จากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารเพียงอย่าง
เดียว เพื่อศึกษาปัจจัยในการนำนโยบาย Soft Power ไปปฏิบัติในประเทศเกาหลีใต้ ดังนั้นในการศึกษาครั้ง
ต่อไปจึงควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

2) งานวิจัยนี้เป็นเพียงการศึกษาในภาพรวมของนโยบาย Soft Power ของประเทศเกาหลีใต้ ดังนั้นใน
การศึกษาครั้งต่อไปจึงควรทำการศึกษาแต่ละองค์ประกอบของ Soft Power ทั้ง 3 ด้าน เพื่อให้ได้ทราบ
รายละเอียดเชิงลึกว่ามีปัจจัยใดที่สนับสนุนความสำเร็จของแต่ละองค์ประกอบในนโยบาย Soft Power เป็น
รายด้าน 

3) งานวิจัยนี้เป็นเพียงการศึกษานโยบาย Soft Power ของประเทศเกาหลีใต้ ดังนั้นในการศึกษาครั้ง
ต่อไปจึงควรทำการศึกษาประเทศอ่ืน ๆ ที่มีการนำนโยบาย Soft Power ไปปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จด้วย 

 
10.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งในต่อไป 

1) การศึกษาในครั้งต่อไปควรทำการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยในการนำนโยบายไปปฏิบัติระหว่าง
ประเทศเกาหลีและประเทศไทย เพื่อให้ทราบว่าปัจจัยในการนำนโยบายไปปฏิบัติระหว่าง 2 ประเทศ มี
ความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร หากประเทศไทยจะนำแนวคิด Soft Power มากำหนดเป็นนโยบาย
ในบริบทประเทศไทยจะสามารถประสบความสำเร็จดังประเทศเกาหลีหรือไม่ 

2) การศึกษาในครั้งต่อไปควรทำการศึกษาปัจจัยในการนำนโยบายไปปฏิบัติด้านอ่ืน ๆ เพื่อเป็นการ
ค้นพบในประเด็นที่น่าสนใจอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการศึกษาในครั้งนี้ 
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The Community Economic Development Model to Reduce Income Inequality in           
Pattani Province. 

กัลยกร  สังขชาติ*  
Kanyakorn Sangkhachat 

 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนของประชาชนในจังหวัดปัตตานี 2) ศึกษาระดับความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของประชาชนใน
จังหวัดปัตตานี และ 3) เพื่อนำเสนอรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้
ของประชาชนในจังหวัดปัตตานี การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน(Mixed Methods Research) 
รวบรวมข้อมูลโดยใช้ทั้งแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์  

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative study) มีกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี 
ซึ่งมีอายุระหว่าง 20-65 ปี โดยใช้สูตร Taro Yamane (1967) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน รวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ค่าแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative study) มีกลุ่มตัวอย่าง ทั้งสิ้น 10 คน โดยใช้เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัย
ความน่าจะเป็น (Non-Probability sampling) ด้วยวิธีสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) หลักเกณฑ์
การพิจารณาเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant) ด้วยวิธีสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

ผลการศึกษาพบว่า ระดับความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ในจังหวัดปัตตานีอยู่ในระดับมาก ด้านสภาพ
ปัญหา ความต้องการของประชาชน มีดังนี้ 1) ปัญหาด้านวัฒนธรรม 2) ปัญหาด้านการพัฒนาแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 3) ปัญหาด้านสาธารณูปโภค 4) ปัญหาด้านความเข้มแข็งของกลุ ่มประชาชน และ 
5) ปัญหาการไม่ตอบโจทย์ของโครงการพัฒนา ส่วนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยใช้ชุมชน 
เช ิงสร้างสรรค์เป็นแนวทางในการพัฒนา ตั ้งอยู ่บนพื ้นฐานสำคัญ 3 ส่วน ได้แก่ ส ่วนต้นน้ำ คือ  
1) การเข้าถึงแหล่งเงินทุน 2) การพัฒนาเมืองสร้างสรรค์  3) การเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ 
ส่วนกลางน้ำ คือ การพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์โดยอาศัยวิสาหกิจชุมชน และส่วนปลายน้ำ คือ การส่งเสริม
การจดทะเบียนและคุ้มครองทรัพย์ทางปัญญา  
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Abstract 
 

The aims of this research have a purpose 1) to study the Current Situation, Problems, 
and Community Economic Development Needs of the people in Pattani Province. 2 )  to 
study the level of income inequality of the people in Pattani Province.  And 3)  to present 
the community economic development model to Reduce Income Inequality in Pattani 
Province This research is mixed methods research. Questionnaires and interview forms were 
used as a tool for data collection. 

Quantitative study the sample population is the people in Pattani province, aged 
between 20-65 years. Samples were obtained using Taro Yamane's formula. The sample 
population consisted of 400 personnel. Questionnaires were used as a tool for data 
collection. The statistics used for data analysis were frequency distribution, percentage, 
mean and standard deviation. Qualitative study the sample population consisted of 10 
personnel. By a Non-Probability sampling technique Purposive Sampling. Key Informant by 
Purposive Sampling. 

The results of the study found of income inequality in Pattani have a high level. 
Problems People's needs are as follows: 1 )  cultural problems 2 )  community product 
development problems 3 )  public utilities problems 4 )  problems with the strength of the 
people's group, and 5) problems with non-responsiveness of development projects. As for 
the community economic development model, using creative communities as a 
development guideline It is based on 3  key; Upstream part 1)  Financial system 
development 2) Creative city development 3) access to financial resources, Middle Stream 
is the Creative business development by community enterprises, Downstream is 
Registration promotion and protect intellectual property.  

 
Keywords: Model, Development, Community Economy, Inequality, Pattani Province 
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1. บทนำ 
 

เมื่อกล่าวถึงประเด็นความเหลื่อมล้ำ (Inequality) ซึ่งถือเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่สำคัญของสังคม
โดยไม่เพ ียงแต่ส ังคมไทยแต่หมายรวมถึงส ังคมของทุก ๆ ประเทศทั ่วโลก  (ส ุรศ ักด ิ ์  ชะมารัมย์  
และคณะ, 2561) โดยความเหลื่อมล้ำ สื่อถึงความไม่เท่าเทียม ความแตกต่าง หรือความไม่เสมอภาคกันของ
คนภายในสังคม ทั ้งนี้ความเหลื ่อมล ้ำมีม ุมมองได ้หลากหลายด้าน ไม่ว ่าจะเป็นความเหลื ่อมล้ำ  
ด้านทรัพย์สิน ด้านรายได้ ด้านโอกาส และด้านคุณภาพชีวิต เป็นต้น ซึ่งระดับความเหลื่อมล้ำแต่ละด้านมีทั้ง
ด้านที ่เพิ ่มขึ ้นและด้านที ่ลดลง (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2562) โดยที ่ความเหลื ่อมล้ำทุก ๆ มิติ  
มีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกัน นั้นคือ ความเหลื่อมล้ำด้านหนึ่งอาจนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำในด้านอื่น ๆ 
ตัวอย่างเช่น ถ้าสังคมมีความเหลื่อมล้ำระหว่างพ้ืนที่เมืองชนบท และการเข้าถึงการศึกษา อาจส่งผลต่อการ
ได้งาน และทำให้ไม่ได้รับค่าจ้างที่เพียงพอ อาจทำให้ไม่สามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ
และท่ัวถึง 

หากพิจารณาความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ถือเป็นปัญหา  
ที่ถูกพิจารณาถึงเป็นอันดับแรก ซึ่งพบว่าการกระจายรายได้ของประเทศไทยแม้ในช่วงการเจริญเติบโต  
ทางเศรษฐกิจทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่รายได้ที่เพิ่มขึ้นตกอยู่กับกลุ่มคนที่มีรายได้สูงสุดเพียง  
ร้อยละ 20 เท่านั้น ซึ่งเป็นลักษณะความห่างของชั้นรายได้ของประเทศไทย ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้  
จึงนำมาสู่ความแตกต่างของคุณภาพชีวิตของประชากรไทยในด้านต่าง  ๆ ปัญหาหลักที่ทำให้เกิดความ
เหลื่อมล้ำทางสังคมจึงมาจากปัญหาความยากจนเนื่องจากผู้ที่มีความยากจนเป็นผู้ที่มีคุณภาพชีวิตต่ำกว่า
ระดับมาตรฐานซึ่งยากต่อการหาที่อยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก ยากที่จะเข้าถึง
ระบบการศึกษาที ่ดีเนื ่องจากมีความจำเป็นที ่ต้องมุ่ งทำงานเพื ่อหารายได้เลี ้ยงตนเองและครอบครัว                    
(อรรฆพร ก๊กค้างพล และคณะ, 2563)  

โดยปัจจัยที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ ประกอบด้วย ปัจจัยเชิงโครงสร้างทางด้าน
เศรษฐกิจจากการศึกษาพบว่าโครงสร้างของเศรษฐกิจมักเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มนายทุนมากกว่าแรงงานนั้น
คือ เศรษฐกิจถือเป็นในหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ในสังคม (อรรฆพร ก๊กค้างพล และ
คณะ, 2563) และปัจจัยที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้อีกปัจจัยหนึ่งจากการศึกษาของ นิวัตร ออก
เวหา (2546) พบว่า เทคโนโลยีสมัยใหม่มีผลกระทบต่อการกระจายรายได้ต่อครัวเรือน สอดคล้องกับ 
Berman and Machin (2000) ทำการศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ต้องการทักษะในประเทศ
กำลังพัฒนา ผลการศึกษาพบว่า อุปสงค์แรงงานที่มีทักษะเพ่ิมขึ้นในประเทศที่มีรายได้ปานกลางด้วยอัตราที่
สูงกว่าประเทศที่มีรายได้สูง แต่ในประเทศที่มีรายได้ต่ำกลับมีอัตราความต้องการแรงงานที่มีทักษะลดลง 
อุปสงค์ดังกล่าวก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำเกี่ยวกับค่าจ้างแรงงาน หรืออีกนัยหนึ่งคือความเหลื่อมล้ำของการ
กระจายรายในสังคมอีกทางหนึ่งหากตราบใดที่ไม่มีนโยบายในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีความทัดเทียมกัน
ในด้านทักษะฝีมือเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

จากการสำรวจทิศทางความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยโดยโครงการวิจัย Social Monitoring 
พบว่า ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้และทรัพย์สินของประเทศไทยในปี 2562 มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเล็กน้อยจาก
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ปี 2561 โดยค่าจีนีที่แสดงถึงความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ปี 2562 ปรับตัวลดลงจากปี 2561 และปี 2560  ใน
แง่ของปัจจัยที่มีผลทำให้ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ลดลง ส่วนหนึ่งมีความเห็นว่า มาจากบทบาทของเงิน
ช่วยเหลือและเงินโอนเป็นสำคัญ โดยเฉพาะเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ (ธร ปีติดล, 2564) อีกสภาพสำคัญที่
ส่งผลต่อการลดลงของความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ มาจากกลุ่มรายได้ระดับร้อยละ 20 (กลุ่มคนชนชั้นกลาง) 
มีรายได้ลดลงเนื่องจากสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับกลุ่มชนชั้นกลาง (เฉลิมพงษ์ คงเจริญ , 2564 
อ้างถึงใน ธร ปีติดล, 2564) ทั้งนีแ้ม้ตัวเลขทางเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำด้านรายได้จะปรับตัวลดลง แต่หาก
มองให้ลึกถึงสภาพพื้นฐานของสังคมในปัจจุบัน ปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ยังคงอยู่ในสภาวะค้างคา 
และยากที่จะแก้ไขให้หมดไปจากสังคม 

โดยจังหวัดที่ยังคงมีปัญหาเรื่องความยากจน ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้มักเป็นกลุ่มจังหวัดเดิม ที่
เคยประสบปัญหาดังกล่าว จากรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำของ
ประเทศไทย ปี 2562 ระบุว่า จังหวัดที่มีความยากจนเรื้อรังเป็นจังหวัดที่อยู่ห่างไกลจากความเจริญ มีเขต
พ้ืนที่ติดต่อกับชายแดน ชายฝั่ง ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ตาก ปัตตานี นราธิวาส ส่วนจังหวัดที่มีความยากจนน้อย
จะเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ หรือมีพื้นที่ติดกับศูนย์กลางความเจริญ เช่น นนทบุรี ปทุมธานี 
สมุทรปราการ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ได้อย่างชัดเจน โดย
สัดส่วนคนจนยังคงเป็นจังหวัดเดิมที่เคยมีสัดส่วนคนยากจนหนาแน่น ในปี 2562 พบว่า จังหวัดที่มีคน
ยากจนหนาแน่น ได้แก่ ปัตตานี นราธิวาส แม่ฮ่องสอน สอดคล้องกับข้อมูลข้างต้นเกี่ยวกับลักษณะพื้นที่ที่
เอื้อในเกิดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ในสังคม (สำนักงบประมาณของรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภ า
ผู้แทนราษฎร, 2564)  

จากรายงานเรื่องสถานการณ์ความยากจนความเหลื่อมล้ำปี 2563 ซึ่งสำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่า ในปี 2563 ภูมิภาคที่มีปัญหาความยากจนรุนแรง ได้แก่ ภาคใต้ 
โดยมีสัดส่วนคนจนร้อยละ 11.60 ของประชากรแต่ละภาค โดยสาเหตุส่วนหนึ่งเป็นปัญหาด้านโครงสร้าง 
นั้นคือ ส่วนหนึ่งมาจากปัญหาโครงสร้างการผลิตที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรและเป็นแรงงานนอก
ระบบ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาสถานการณ์ของครัวเรือนภาคเกษตร จากข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคม(SES) พบว่า ครัวเรือนภาคเกษตรมีระดับรายได้ที่ต่ำกว่าครัวเรือนนอกภาคเกษตรมาโดยตลอด  
รวมทัง้ยังเป็นครัวเรือนที่มีสภาพคล่องต่ำ เพราะรายได้เกินครึ่งไม่ได้เป็นตัวเงิน แต่อยู่ในรูปของการให้ที่อยู่
อาศัยหรือจากผลผลิตที่ปลูก ขณะเดียวกันในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 รายได้ของครัวเรือนภาคเกษตร 
ได้รับผลกระทบอย่างมากจากมาตรการควบคุมการระบาดของภาครัฐ อย่างไรก็ตาม จังหวัดในพ้ืนที่ภาคใต้
ที่ได้รับผลกระทบด้านความยากจนจนนำมาสู่ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้จะกระจุกตัวอยู่บริเวณสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่เข้ามาเป็น
ปัจจัยเสริม โดยในปี 2563 คนจนใน 3 จังหวัดซึ่งมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 48.8 ของคนยากจนในภาคใต้ 
และมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 23.5 ขณะที่จังหวัดที่เหลือในภาคใต้มีจำนวนคนจนลดลง ร้อยละ 10.12 
(สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2564ก) 

สำหรับภาคใต้ สาเหตุที่ความเหลื่อมล้ำรุนแรงอันเนื่องมาจากระดับการพัฒนาของแต่ละจังหวัด
แตกต่างกันเป็นอย่างมาก โดยรายได้ต่อหัวของประชากรในจังหวัดภูเก็ตและกระบี่สูงกว่าจังหวัดอื่น ๆ 
เนื่องจากทั้งสองจังหวัดเป็นจังหวัดที่มีรายได้จากภาคการท่องเที่ยว ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจขยายตัว
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ตลอดเวลา ขณะที่จังหวัดอื่น ๆ มีรายได้ใกล้ เคียงกัน โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส 
สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากผลกระทบจากความขัดแย้งในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (วรรณพงษ์ ดุรงค์เวโรจน์, 
2560) โดยเศรษฐกิจที่เป็นหัวใจสำคัญของประชาชนกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ภาคเกษตร ประมง 
ปศุสัตว์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความผันผวนและไม่คงที่ โดยเฉพาะราคายางพาราและปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็นหัวใจหลัก
ของเศรษฐกิจภาคใต้ ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยที่ประกอบอาชีพในกลุ่มบริการภาคการ
ท่องเที่ยว กับคนจนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รวมทั้งความเหลื่อมล้ำทางรายได้ระหว่างภาคอาชีพ
เกษตรกรรมด้วยกันเอง 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้เห็นได้ชัดว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงประสบกับปัญหาความยากจน 
เป็นผลสืบเนื่องให้เกิดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ เมื่อเทียบกับจังหวัดภาคใต้ด้วยกันเอง รวมถึงจังหวัดอ่ืน ๆ 
ในประเทศ เพ่ือขจัดปัญหาทั้งปัญหาความยากจน ปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยภาครัฐได้นำแนวทางการแก้ไขปัญหาเข้าสู่พ้ืนที่ อาทิ โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคน
ทุกช่วงวัย โดยบูรณาการการทำงานทุกหน่วยงาน เพื่อนำฐานข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai 
People Map and Analytic Platform : TPMAP) มาเป็นกลุ ่มเป้าหมายในการขับเคลื ่อนแผนงาน/
โครงการ โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความยากจน 5 มิติ ซึ่งประกอบด้วยด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ 
ด้านการศึกษา ด้านรายได้ และด้านการเข้าถึงบริการรัฐ (กรุงเทพธุรกิจ, 2565) ทั้งนี้ นอกเหนือจากความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐ ซึ่งถือเป็นกลไกการพัฒนาที่ไหลลงสู่เบื ้องล่าง (Trickledown effect) การกระทำ
เช่นนี้แม้จะทำให้ปัญหาความยากจนและการกระจายรายได้ดีขึ้น แต่ผลที่เกิดขึ้นมีเพียงภาวะความยากจนที่
ลดลง ในขณะที่การกระจายรายได้มีความเหลื่อมล้ำกันมากข้ึน (Positioning, 2551)   

ผู้วิจัยจึงมองว่านอกเหนือจากการรอรับมาตรการ แนวทางจากภาครัฐ ภาคชุมชนเองสามารถ
ร่วมกันผนึกกำลังสร้างเศรษฐกิจชุมชนภายในจังหวัดให้เข้มแข็ง โดยอาศัยรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเป็นสำคัญในการเข้ามาแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของพื ้นที ่ กล่า วคือ การพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศให้เกิดความเข้มแข็ง ให้เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง  เพ่ิม
ศักยภาพและอำนาจการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดสากลได้ และสามารถดำเนินธุรกิจชุมชนต่อไปได้ทั้งใน
ขณะที่เศรษฐกิจภาคใหญ่ของประเทศดำเนินไปตามปกติ หรือเมื่อเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในสภาวะวิกฤต 

ผู้วิจัยให้ความสำคัญกับพื้นที่จังหวัดปัตตานีซึ่งถือเป็นหนึ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประสบกับ
ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำด้านรายได้มาโดยตลอด ในการเป็นจังหวัดต้นแบบในการนำแนว
ทางการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้โดยอาศัยรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เนื่องจากผู้วิจัย
มีความเห็นว่าการแก้ไขปัญหาที่ถูกจุดกับพื้นที่ชุมชนใดชุมชนหนึ่ ง คือ การแก้ไขปัญหาโดยกระบวนการ
ระเบิดจากภายใน นั้นคือ ต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับ
การพัฒนาเสียก่อน แล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก มิใช่การนำเอาความเจริญหรือบุคคลจากสังคม
ภายนอกเข้าไปหาชุมชนที่ยังไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัว หรือตั้งตัว อย่าให้โดยที่ผู้รับยังไม่พร้อมที่จะใช้
ประโยชน์อย่างเต็มที่ รวมทั้งการแก้ปัญหาต้องให้เจ้าของปัญหาเข้ามามีส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ด้วยตนเองด้วย  
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ดังนั้น หากจะแก้ไขปัญหาความยากจนด้านรายได้ของคนในพื้นที่ปัตตานี ย่อมจำเป็นต้องพัฒนา
จากระบบฐานรากของชุมชน ซึ่งถือเป็นหน่วยรายได้ที่เล็กที่สุด โดยใช้การขับเคลื่อนผ่านรูปแบบเศรษฐกิจ
ชุมชน 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 

2.1 เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ำด้านรายได้ของประชาชนในจังหวัดปัตตานี 

2.2 เพ่ือศึกษาระดับความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี 
2.3 เพื่อนำเสนอแนะรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของ

ประชาชนในจังหวัดปัตตานี 
 
3. คำถามการวิจัย 
 
 รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งประกอบด้วย การพัฒนาธุรกิจสร้างสรรคโ์ดย
อาศัยวิสาหกิจชุมชน การพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ การเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ การเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน และการส่งเสริมการจดทะเบียน และคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ส่งผลต่อการลดความเหลื่อมล้ำ
ด้านรายได้ของจังหวัดปัตตานี 
 
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

4.1 เพื่อได้ทราบสภาพปัจจุบัน และปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้าน
รายได้ที่ดำเนินการอยู่ในจังหวัดปัตตานี 

4.2 เพื่อได้รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่เหมาะสม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ที่
ดำเนินการอยู่ในจังหวัดปัตตานี 

 
5. ขอบเขตการวิจัย 
 

5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตเนื้อหาในการศึกษาประเด็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อลด

ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษา จังหวัดปัตตานี  
1) รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่  การพัฒนา

ธุรกิจสร้างสรรค์โดยอาศัยวิสาหกิจชุมชน การพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ การเสริมสร้าง
ศักยภาพผู้ประกอบการ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการส่งเสริมการจดทะเบียน และ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
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2) ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านรายได้  ด้านเงินออม ด้าน
ภาระหนี้สิ้น และด้านอัตราการว่างงาน 

 
5.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ ประชาชนอายุระหว่าง 20 - 65 ปี โดยเป็นประชาชนที่

อาศัยอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดปัตตานี กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร Taro Yamane (1967) ได้จำนวน 400 คน 
ใช้การสุ ่มแบบเฉพาะเจาะจง(purposive sampling) โดยทำการศึกษาเฉพาะกลุ ่มตัวอย่างที ่เข้าร่วม
โครงการของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี 

กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant)  จำนวนทั้งสิ้น 
10 คน  

 
5.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา การศึกษาใช้ระยะเวลาในการทำการศึกษาวิจัย ตั้งแต่เดือนมกราคม

ถึงเดือนพฤษภาคม 2565 
 
5.4 ขอบเขตด้านพื้นที่วิจัย คือ จังหวัดปัตตานี 
 

6. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

รูปแบบ  หมายถึง รูปแบบเฉพาะในการพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี โดยใช้รูปแบบการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเชิงสร้างสรรค์ผ่านการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์โดยอาศัยวิสาหกิจ การพัฒนาเมือง
สร้างสรรค์ การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ การพัฒนาระบบการเงิน และการส่งเสริมการจดทะเบียน
และคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เป็นหลักในการดำเนินการ 

เศรษฐกิจชุมชน หมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจชุมชนที่ถือเป็นรูปแบบการดำเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่เริ่มตั้งแต่ในระดับฐานราก โดยคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบและ 
ได้ผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นธรรม โดยมีครอบครัวเป็นหน่วยการผลิตที่สำคัญของชุมชน 

เศรษฐกิจชุมชนเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง กล่าวโดยสรุป เศรษฐกิจสร้างสรรค์ หมายถึง  
การพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์บนฐานขององค์ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์ผลงาน การ
ใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมชุมชนนั้น ๆ  นั้นคือ การนำสินค้าหรือบริการใน
ชุมชนมาเพ่ิมมูลค่าโดยผ่านการคิดอย่างสร้างสรรค์และนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่  ๆ รวมถึงพื้นฐาน
ทางวัฒนธรรม สังคม เข้ามาช่วยในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการนำมาสู่
รายได้ตอ่ตัวเจ้าของผลิตภัณฑ์ 

ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้  หมายถึง ความแตกต่างของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวประชากร
ของ จังหวัดที ่ส ูงที ่ส ุดกับจังหวัดที ่ต ่ำสุด และบางสำนักเศรษฐศาสตร์ใช้ค่าส ัมประสิทธิ ์จ ีนี  (GINI 
Coefficient) ในการบอกระดับความเหลื่อมล้ำของรายได้ของแต่ละประเทศ 
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ด้านรายได้ หมายถึง ผลตอบแทนหรือสิ่งที่ได้มาจากการขายสินค้าและบริการในรูปของเงินสด
หรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด และรายได้ที่เกิดจากการสนับสนุนขององค์กรภาครัฐ หรือได้มาจากการบริจาคโดย
บุคคลและองค์กรต่าง ๆ 

ด้านเงินออม หมายถึง รายได้เมื่อหักรายจ่ายแล้วจะมีส่วนซึ่งเหลืออยู่ ส่วนของรายได้ท่ีเหลืออยู่ซึ่ง
ไม่ได้ถูกใช้สอยออกไปนี้เรียกว่าเงินออม โดยทั่วไปการออมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นมีรายได้มากกว่าการ
จ่าย ทางที่จะเพิ่มเงินออมให้แก่บุคคล อาจทำได้โดยการพยายามหาทางเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นด้วยการ
ทำงานมากขึ้น ใช้เวลาว่างในการหารายได้พิเศษ หรือการปรับปรุงงานที่ทำอยู่ให้มีประสิทธิภาพมีรายได้
สูงขึ้น เป็นต้น นอกจากนั้นการลดรายจ่ายลงด้วยการรู้จักใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมก็จะทำให้มีการ
ออมเกิดขึ้น 

ด้านภาระหนี ้สิน หมายถึง สภาพความเป็นหนี ้สินที ่ประชาชนจะต้องชำระคืนต่อเจ ้าหนี้  
ซึ่งมีความชอบธรรมที่จะบังคับอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ลูกหนี้ ให้ส่งมอบทรัพย์สิน หรือการกระทำเพ่ือ
ประโยชน์แก่เจ้าหนี้ จากแหล่งเงินกู้ที่คิดเป็นจำนวนเงินบาท 

ด้านอัตราการว่างงาน หมายถึง สัดส่วนของกำลังแรงงานที่ไม่มีงานทำ (unemployed civilian 
workforce) ซึ่งกำลังแรงงานในที่นี้หมายถึงผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป โดยการว่างงานเป็นปัจจัยที่มีผลต่อ
ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้  

การพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์โดยอาศัยวิสาหกิจ หมายถึง การสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์
ตามแนวทางเครือข่ายวิสาหกิจที ่มีการเชื ่อมโยงและทำงานร่วมกันอย่างมีทิศทางที ่ชัดเจนของธุรกิจ
สร้างสรรค์ โดยให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงระหว่างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ โดย
สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการใช้ความคิดสร้างสรรค์ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน การส่งเสริม
การแข่งขันของธุรกิจที่เป็นธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ ตลอดจนส่ งเสริมการปรับบทบาท
ของสถาบันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สนับสนุนเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย 

การพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ หมายถึง การพัฒนาเมืองซึ่งเป็นที่ตั้งหรือต้นกำเนิดของเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ที ่สามารถสะท้อนอัตลักษณ์ของพื ้นที ่หรือเมืองออกมาได้อย่างชัดเจน และสามารถดึ งดูด 
การลงทุนของภาคธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องเข้ามาในพื้น รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
ต่าง ๆ เพ่ือสร้างบรรยากาศและสภาวะที่เอ้ืออำนวยต่อการพัฒนา 

การเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ หมายถึง การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าของ
สินค้าและบริการภายในจังหวัด โดยพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการธุรกิจโดยเฉพาะใน
ระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยใช้ศิลปวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมและร่วมสมัยเป็นพื้น ฐานการ
พัฒนา ผสมผสานการใช้เทคโนโลยี เพื่อสร้างความแตกต่างและความโดดเด่นของสินค้าและบริการที่ตรงกับ
ความต้องการของตลาด รวมทั้งส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจสร้างสรรค์ให้สามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามความต้องการของสังคม 

การเข้าถึงแหล่งเงินทุน หมายถึง การอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับ
ผู้ประกอบการ เพ่ือนำมาใช้ในการสร้างสรรค์ ต่อยอดและพัฒนาสินค้าและบริการของตนเอง 

การส่งเสริมการจดทะเบียน และคุ ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  หมายถึง ปัจจัยขับเคลื่อน 
การเติบโตของธุรกิจสร้างสรรค์ โดยสร้างความตื ่นตัวและความตระหนักของธุรกิจและทุกภาคส่วน 
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ถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาที่มีผลต่อการสร้างมูลเพิ่ม ต่อยอดการเติบโตทางธุรกิจ ทำให้
ผู้ประกอบการสามารถยกระดับมาตรฐานของสินค้าและบริการได้ 

 
7. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

กรอบแนวคิดการวิจัยนี้ เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนโดยใช้รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ทำการประยุกต์ตัวแปรพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเชิงสร้างสรรค์จากกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 และกรอบยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ที่มีเป้าหมายสำคัญคือ ความเหลื่อม
ล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการ
เข้าถึงทรัพยากรการประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที ่ม ีค ุณภาพอย่างทั ่วถึงและเป็ นธรรม 
ประกอบด้วยตัวแปร 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์โดยอาศัยวิสาหกิจชุมชน ด้านการพัฒนา
เมืองสร้างสรรค์ ด้านการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ ด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ด้านการส่งเสริม
การจดทะเบียน และคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

โดยใช ้ร ูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเชิงสร ้างสรรค์ เข ้ามาเพื ่อลดความเหลื ่อมล้ำ 
ด้านรายได้ของประชาชนในจังหวัดปัตตานี ครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่  ด้านรายได้ ด้านเงินออม ด้านภาระ
หนี้สิน และ ด้านอัตราการว่างงาน ดังนั้น การเสริมสร้างความเข้มแข็งดังกล่าวจำเป็นต้องดำเนินการอย่าง
เป็นระบบและมีรูปแบบที่ชัดเจน จนสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  

 
                        ตัวแปรต้น          ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้  
1. ด้านรายได ้
2. ด้านเงินออม 
3. ด้านภาระหนีส้ิน 
4. อัตราการว่างงาน 

รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน            
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ 

จังหวัดปัตตานี 

รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ 

ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้านสำคัญ ดังนี้ 
1. ด้านการพัฒนาธุรกิจสรา้งสรรค์โดยอาศัย

วิสาหกิจชุมชน 
2. ด้านการพัฒนาเมืองสร้างสรรค ์
3. ด้านการเสรมิสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ 
4. ด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
5. ด้านการส่งเสริมการจดทะเบียน และ

คุ้มครองทรัพยส์ินทางปัญญา 
 

ที่มา : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
        พ.ศ. 2560-2564 



 
 

 

188 การน าเสนอผลงานหลกัสตูร รศ. 9000 การคน้ควา้อสิระ : การประยกุตค์วามรูสู้ก่ารปฏบิตัิ 

8. วิธีดำเนินการวิจัย 
 

การวิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Mixed Methods Research) โดยนำผลการวิจัยเชิงปริมาณมา
ใช้เป็นข้อมูลดโดยใช้แบบสอบถามผ่านการสุ่มแบบเจาะจง และเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก  
(In-depth interview) กับผู้ที่เก่ียวข้อง และวิเคราะห์ศักยภาพด้านต่าง ๆ ของจังหวัดปัตตานี รวมทั้งศึกษา
เชิงเอกสาร (Documentary research) มีรายละเอียดดังนี้ 

 
8.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร ได ้แก ่  ได ้แก ่  ประชาชนในพ ื ้นท ี ่ จ ั งหว ัดป ัตตาน ี  แบ ่ ง เป ็น 12 อำเภอ  

115 ตำบล 642 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 726,015 คน (สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน ตรวจสอบข้อมูลแยก
รายพื้นที่ ระดับจังหวัด) ข้อมูล ณ ธันวาคม 2563  (สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง , 2563) 
และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำทางศาสนา ผู้นำชุมชน บุคลากรด้านการศึกษา 
ปราชญ์ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่รัฐผู้ปฏิบัติงานในโครงการ กิจกรรมที่เก่ียวข้อง  

2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ได้แก่ การวิจัยเชิงปริมาณ ประชาชนอายุระหว่าง 20 - 65 ปี โดยเป็น
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) 
ได้จำนวน 400 คน ใช้การสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยทำการศึกษาเฉพาะกลุ่ม
ตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี  การวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ทั้งหมด 10 คน โดยใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ดังตารางที่ 1 

 

ตารางท่ี 1 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

ที ่ ผู้ใหข้้อมูลสำคัญ 
จำนวน 
(คน) 

1. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ
ผู้บริหารที่ได้มอบหมาย  

1 

2. ผู้นำท้องที่ คือ กำนันในพ้ืนที่ 1 
3. ผู้นำทางศาสนา คือ อิหม่าม และ เจ้าอาวาสหรือรองเจ้าอาวาส 2 
4. ผู้นำชุมชน หลักเกณฑ์ในการพิจารณา คือ ผู้นำโดยธรรมชาติ เช่น ประธานชมรม 

ประธานกลุ่ม 
1 

5. คณาจารย ์จากสาขาว ิชาพ ัฒนาส ังคม คณะมน ุษย ์ศาสตร ์และส ังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

1 

6. ปราชญ์ชาวบ้าน หลักเกณฑ์ในการพิจารณา คือ บุคคลในพื้นที่ผู้ที่นำรูปแบบการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนเข้ามาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตจนประสบผลสำเร็จ  

1 

7. เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี และเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานใน
โครงการกิจกรรมที่สำคัญที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนที่ 

2 

8. ประชาชนในพื้นท่ี หลักเกณฑ์ในการพิจารณา คือ ประชาชนที่เป็นจิตอาสาในชุมชน  1 
รวมกลุ่มตัวอย่าง 10 
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1.2 ด้านข้อมูล  
1) ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ การสืบค้นข้อมูลของกลุ่มตัวแทนผู้ให้คำสัมภาษณ์ ประกอบด้วย เพศ อายุ 

การศึกษา ประสบการณ์การทำงาน โดยการจดบันทึก ประกอบกับการสัมภาษณ์เชิงลึก 
2) ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ การสืบค้นเบื้องต้นเกี่ยวกับบริบทของจังหวัดปัตตานี ข้อมูลเกี่ยวกับความ

เหลื่อมล้ำทางรายได้ และรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเชิงสร้างสรรค์ โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 

8.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1) เครื่องมือเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 2 ตอน คือ 1) สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม จำนวน 9 ข้อ โดยใช้สถิติวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี ่ (Frequency) และร้อยละ 
(Percentage) มีค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถาม (Validity) อยู่ที่ .310 2) ระดับความเหลื่อมล้ำด้านรายได้
ของประชาชนในจังหวัดปัตตานี จำนวน 36 ข้อ มีค่าความเชื่อม่ันแบบสอบถาม (Validity) อยู่ที่ .926 

2) เครื ่องมือเชิงคุณภาพ (1) ใช้การสำรวจเอกสาร (Documentary Survey) และ (2) ใช้การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) โดยการใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างแบบสัมภาษณ์โดยใช้ข้อ
คำถามท่ีมีลักษณะปลายเปิด จำนวน 1 ฉบับ มี 3 ตอน  

 
8.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ด้วยตนเอง โดยแบ่งวิธีการ

เก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น การวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ มีรายละเอียด ดังนี้ 
วิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลแบบสอบถามโดยวิธีแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง 

รวมทั้งอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของงานวิจัย และวิธีการตอบแบบสอบถามด้วยตนเองโดยละเอียด 
วิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลสมภาษณ์ 2 วิธี ได้แก่ 1) การนัดพบกลุ่มตัวอย่างเพื่อสัมภาษณ์ด้วย

ตนเอง 2) สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างโดยใช้การประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยผู ้ว ิจัยเป็นผู้
สัมภาษณ์ด้วยตนเอง 

 
8.5 ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลที ่ได้จาก

แบบสอบถามด้วยสถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเชิงคุณภาพด้ว ยการ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) หาค่าความถี่ของข้อมูลแล้วสรุปเนื้อหาซึ ่งตัวแปรที่ศึกษามี
ทั้งหมด 9 ตัวแปร  

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ ด้วยการวิเคราะห์สรุป
อุปนัย (Analytic Induction) คือ การตีความสร้างข้อสรุปข้อมูลจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่ได้จากการเก็บ
รวบรวมจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ โดยมีข้อมูลทั้งสิ้น 10 ชุด จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 10 
ท่าน จากนั้นผู้วิจัยจะนำข้อมูลที่ได้รับมาแยกแยะตามหมวดหมู่ข้อมูล เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง และ
สรุปข้อมูลที่ได้รับให้เป็นรูปธรรม 
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9. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 9.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างจำนวน                   
400 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 50.3 อายุของประชาชนส่วนใหญ่ 
มีอายุ 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.3 ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 70 ประชาชน
ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช./ปวส. คิดเป็นร้อยละ 51.8 ประชาชนส่วนใหญ่มี
สถานภาพสมรส คิดเป็น ร้อยละ 66 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 29.3 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ที่ 5,000-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.8 รายจ่าย
ในครัวเรือนของประชาชนส่วนใหญ่ อยู่ที่ 5,000-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40 และประชาชนส่วนใหญ่มี
สภาพความเป็นอยู่ในครอบครัว คือ มีที่อยู่อาศัยแต่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 50.5   
 

9.2 ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณเกี่ยวกับระดับความเหลื ่อมล้ำด้านรายได้ในพื้นที ่จังหวัด
ปัตตานี 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ ได้แก่  ด้านรายได้ 
ด้านเงินออม ด้านภาระหนี้สิน และด้านอัตราการว่างงาน โดยความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี ่ย 3.89 เมื ่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที ่มีค่าเฉลี ่ยมากที่สุด คือ ด้านรายได้  
มีค่าเฉลี่ย 3.92 รองลงมาคือ ด้านอัตราการว่างงาน มีค่าเฉลี่ย 3.91 ด้านภาระหนี้สิน มีค่าเฉลี่ย 3.87 และ
ด้านเงินออม มีค่าเฉลี่ย 3.87  

 
9.3 รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี 
1) การพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์โดยอาศัยวิสาหกิจชุมชน ด้านการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์โดย

อาศัยการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี พบว่า ประชาชนในพื้นที่มีการรวมกลุ่มกันเป็น
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีการจดทะเบียนชัดเจน มีเป้าหมายของกลุ่ม ตลอดจนมีการขับเคลื่อนหน่วยงานที่
ชัดเจนค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่ประชาชนในพื้นที่มักจะรวมกลุ่มกันเอง ในลักษณะ “กลุ่มธุรกิจครัวเรือน” 
มากกว่าการรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งการรวมกลุ่มวิสาหกิจประสบกับปัญหาการรวมกลุ่ม
ที่ไม่เข้มแข็ง กล่าวคือ มีการรวมกลุ่มเกิดขึ้น แต่เพียงไม่นาน การรวมกลุ่มดังกล่าวก็จะสลายตัวไป เมื่อการ
ดำเนินกิจกรรมของกลุ่มนั้นแล้วเสร็จ อาทิเช่น ชาวบ้านในท้องถิ่น รวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อทำกลุ่มแปรรูป
สินค้า เมื่อจำหน่ายสินค้าได้ตามความต้องการ กลุ่มนี้ก็จะสลายไป เมื่อเกิดความต้องการจะรวมกลุ่มกันเพ่ือ
ผลิตสินค้าและบริการชิ้นใหม่ ก็จะกลับมารวมตัวกันใหม่อีกครั้ง ทำให้การรวมกลุ่มกันของชาวบ้าน เป็น
เพียงการรวมกลุ่มแบบ “เฉพาะกิจ” ไม่เน้นความยั่งยืน หรือถาวรของกลุ่ม เน้นการสร้างกลุ่มเพื่อสร้าง
สินค้าเฉพาะบางช่วง บางเวลาเท่านั้น กล่าวได้ว่า การรวมกลุ่มของประชาชนในพื้นที่ทำได้ยากที่จะพัฒนา
ไปสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เนื่องด้วยปัญหาจากมุมมองที่ว่า “ต่างคนต่างทำ” “ช่วงเวลาของแต่ละคนว่างไม่
ตรงกัน” “คนส่วนใหญ่ที่รวมกลุ่มกันคือคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ เยาวชนไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการรวมกลุ่มในจุด
นี้” จึงเป็นสาเหตุทำให้การรวมกลุ่มไม่ยั่งยืน โดยการรวมกลุ่มในลักษณะเช่นนี้ เกิดข้ึนเป็นส่วนใหญ่  
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นอกจากนั้น การรวมกลุ่มในพื้นที่ไม่ได้เกิดการบูรณาการร่วมกันมากนัก เป็นการรวมเฉพาะกลุ่ม 
กล่าวคือ กลุ ่มเกษตร ก็รวมตัวเฉพาะกลุ ่มกันเอง กลุ่ มปศุส ัตว ์ก ็รวมกลุ ่มเฉพาะของกลุ ่มกันเอง  
ขาดการบูรณาการร่วมกันของกลุ่ม หากกลุ่มไหนแข็งแรง เข้มแข็ง สามารถต่อยอดมูลค่าผลิตภัณฑ์ได้  
ก็จะเป็นการเติบโตเฉพาะกลุ่ม เฉพาะบุคคล ตัวอย่างเช่น ในหนึ่งตำบลจะมีการแบ่งโซนพื้นที่ออกเป็น 3 
โซน คือ โซนที่หนึ ่งเป็นพื ้นที ่ประมงพื้นบ้าน โซนที่สองเป็นพื ้นที ่ปศุสัตว์ และโซนที่สามเป็นพื ้นที่
เกษตรกรรม ข้อดีของการแบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนต่าง ๆ คือสามารถระบุความเฉพาะของพื้นที่นั้น ๆ และ
งานต่อการนำโครงการต่าง ๆ เข้าไปพัฒนาพ้ืนที่ แต่ในกรณีบางพ้ืนที่ของจังหวัดปัตตานี คือ การพัฒนานั้น 
เข้าไปพัฒนาเฉพาะพื้นที่ โดยพัฒนาเฉพาะในโซนที่สาม นั้นคือโซนเกษตรกรรม โดยเอาโครงการเกษตร
แปลงใหญ่เข้าไปในพ้ืนที่พัฒนา ผลตอบรับการพัฒนาสำหรับคนในพ้ืนที่มองว่า โครงการพัฒนาดังกล่าวมัน
สามารถใช้ได้จริงในพื้นที่โซนที่สาม ทั้งนี้มันเป็นการพัฒนาเฉพาะบางพื้นที่ เพราะใน พ้ืนที่โซนที่หนึ่งและ
โซนที่สอง โครงการการพัฒนายังเข้าไม่ถึง ทำให้ระดับรายได้ของประชาชนในพื้นที่ไม่สมดุลกัน ประชาชน
ในกลุ่มพื้นที ่โซนที่หนึ่ง นั้นคือโซนประมงพื้นบ้าน ในด้านปัญหาอุปสรรคมีส่งผลต่อการพัฒนาธุรกิจ
สร้างสรรค์โดยอาศัยวิสาหกิจชุมชน มองไปในทิศทางเดียวกันว่า ปัญหาและอุปสรรคคือ “ความเปราะบาง” 
“ความไม่เหนียวแน่นของกลุ่ม” 

2) การพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ ในด้านการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี พบว่า ใน
ภาพรวมยังไม่ปรากฎการพัฒนาเมืองในเชิงเมืองสร้างสรรค์เท่าที่ควร แต่ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานีรวมทั้งพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้มีต้นทุนที่สามารถนำไปสู่การต่อยอดในเกิดเป็นเมืองสร้างสรรค์ได้ โดยต้นทุนที่
จังหวัดปัตตานีมีนั้นคือ ต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมของไทย พุทธ มุสลิม จีน ได้อย่าง
กลมกลืน ต้นทุนทางผู ้คน ต้นทุนทางกิจกรรมที ่เป็นกลไกการขับเคลื ่อนบนฐานวัฒนธรรมให้เกิด
อุตสาหกรรมและสร้างรายได้ และต้นทุนด้านเมืองที่มีสภาพแวดล้อมเอ้ือที่ต่อการลงทุน ผลิต และจำหน่าย 
ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ 

ด้านของเอกลักษณ์สำคัญของพื้นที่จังหวัดปัตตานี พบว่า เอกลักษณ์ของพื้นที่มีความหลากหลาย
และแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นมองว่า เอกลักษณ์ที่แตกต่างกันนี้มาจากต้นทุนทาง
วัฒนธรรมที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมของไทย พุทธ มุสลิม จีน ทำให้เกิดความหลากหลายของวิถีชีวิตของ
ผู้คนในพื้นที่ ทั้งความหลากหลายของสถาปัตยกรรม อาคาร บ้านเรือน อาหาร ภาษา เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้
ถือเป็นต้นทุนสำคัญที่ทำให้เกิดเมืองสร้างสรรค์ได้ เพียงแต่จะต้องมีการดึงอัตลักษณ์เหล่านี้มาแปรรูปให้
สังคมภายนอกเห็นและสัมผัสได้ 

นอกจากมรดกวัฒนธรรมทางสถาปัตยกรรม จังหวัดปัตตานียังมีมรดกวัฒนธรรมด้านอื ่น ๆ  
ที่โดดเด่น หนึ่งในนั้นคือ มรดกวัฒนธรรมในเรื่องของผ้าโบราณ โดยในปัจจุบันได้มีหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องเข้ามาบูรณาการร่วมกันกับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ในการพลิกฟื้น พัฒนาและต่อ
ยอดมูลค่าในกับผ้าทอปัตตานี  

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานของพื้นที่จังหวัดปัตตานี พบว่า ในบางพื้นที่ของจังหวัดปัตตานี 
ประสบกับปัญหาเรื่องน้ำ ในการอุปโภค บริโภค ปัญหาน้ำไม้เพียงพอในการทำเกษตรกรรม คุณภาพของน้ำ
ในการอุปโภค บริโภค โดยในปัจจุบันภาคส่วนหรือบางพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีมีการขับเคลื่อนธุรกิจใน
พื้นที่ที่เริ่มแตกต่างไปจากในอดีต โดยมีความพยายามในการนำเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้ามาบูรณาการ
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ร่วมกับอัตลักษณ์ วัฒนธรรมในพื้นที่ โดยอาศัยการใช้ตึกเก่าที่มีความโดดเด่น หรือการปรับปรุ งอาคารโดย
อิงรูปแบบสถาปัตยกรรมของพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี เพ่ือสร้างจุดขายให้กับสินค้าและบริการเพิ่มมากข้ึน 

3) การเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพในกับประชาชน
ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี พบว่า โครงการในการพัฒนาอาชีพให้กับคนในพ้ืนที่เป็นไปในลักษณะนโยบายจากบน
ลงล่าง (Top - Down) โดยโครงการที่มาในแต่ละปี หรือรอบงบประมาณจะมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป 
ขาดความต่อเนื่องของโครงการพัฒนา หากกล่าวถึงความต้องการในของประชาชนในพื้นที่ว่า ต้องการ
โครงการพัฒนาในรูปแบบใดเป็นพิเศษหรือไม่ จะปรากฏความต้องการที่หลากหลาย โดยส่วนใหญ่จะเน้น
การพัฒนาที่จะสามารถนำมาต่อยอด หรือพัฒนาอาชีพดั้งเดิมของคนในพื้นที่  

ในแง่ของปัญหาและอุปสรรคที่อาจเข้ามาขัดขว้างการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ 
ในการประกอบอาชีพ มองว่า ปัญหาใหญ่อยู ่ท ี ่โครงการในการพัฒนาทักษะอาชีพของประชาชน  
“ขาดความต่อเนื่อง” รวมทั้ง “ขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชน” ในพื้นที่ในการเสนอความต้องการ 
ในการพัฒนา รวมทั้งความตื่นตัวของประชาชนในการกลับไปต่อยอดสินค้าและผลิ ตภัณฑ์ของตนเอง 
ภายหลังจากการจบจากการเข้าโครงการอบรม 

4) การพัฒนาระบบการเงิน ภาพรวมของการพัฒนาระบบการเงินในพื้นที่จังหวัดปัตตานี พบว่า 
ส่วนใหญ่ประชาชนในพื้นที่มีวิธีการจัดการด้านระบบการเงินกันเองภายในครัวเรือนเป็นลักษณะเงินตรง 
กล่าวคือ ชาวบ้านทำการเกษตร ประกอบธุรกิจ พ่อค้าคนกลางมารับซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่หน้าฟาร์ม 
โดยในบ้างครั้งอาจมีความช่วยเหลือจากทางหน่วยงานภาครัฐในการเข้ามาช่วยกระจายสินค้าและผลิตภัณฑ์
ภายในพื้นที่ มีการหาช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลายมากขึ้น โดยหนึ่งในหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามา
ช่วยกระจายสินค้าและผลิตภัณฑ์ เช่น บริษัทประชารัฐ ทั้งนี้ ยังคงติดปัญหาในด้านทัศนคติและคุณภาพ
ของสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลาดภายนอก กล่าวคือ ผู้รับซื้อผลผลิตบางรายมองว่า เกษตรกรหรือ
เจ้าของสินค้าและผลิตภัณฑ์ขาดการใส่ใจเรื่องคุณภาพของสินค้า ความเที่ยงตรงในการจัดส่งสินค้า เป็นต้น 

5) การส่งเสริมการจดทะเบียน และคุ ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  ด้านการส่งเสริมการจด
ทะเบียน และคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่จังหวัดปัตตานี พบว่า ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี รวมถึง
จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความเฉพาะตัวในเรื่องความเป็นพหุวัฒนธรรม ในด้านของสินค้า และผลิตภัณฑ์ใน
พื้นที่จังหวัดปัตตานีนั้น ยังพัฒนาไม่ถึงจุดที่จะสามารถเข้ าสู่กระบวนการจดทะเบียนทางทรัพย์สินทาง
ปัญญาได้ กล่าวคือ ยังเป็นสินค้าประเภทและรูปแบบเดิม ไม่ได้มีการพัฒนาให้มีความแปลกใหม่ เป็นเพียง
การยกระดับและพัฒนาการบรรจุภัณฑ์ (Packaging) ให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์มีความทันสมัย ดึงดูดความ
ต้องการของผู้บริโภค โดยการยกระดับและพัฒนาการบรรจุภัณฑ์ (Packaging) จึงเสมือนการพัฒนาที่ปลาย
น้ำ นั้นคือ การพัฒนาที่กระบวนการสุดท้ายของสินค้าและผลิตภัณฑ์ แต่ไม่ได้มีการพัฒนาตัวสินค้าในเกิด
ความแตกต่างจากในอดีต ตัวสินค้ายังคงเป็นสินค้าชนิดเดิม การแปรรูปแบบเดิม เช่น สินค้าภาคการเกษตร
ด้านการแปรรูปข้าวสาร เปลี ่ยนแปลงเพียงแค่การบรรจุภัณฑ์ภายนอก (Packaging) มันจึงเป็นการ
เปลี่ยนแปลงแบบฉาบฉวย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสามารถเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์  นั้น ๆ ได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น 
ทั้งนี ้การส่งเสริมการจดทะเบียน และคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในพ้ืนที่ ยังคงมีการจัดอบรมความรู้ด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่บุคลากรภาครัฐ 
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
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9.4 ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี 
1) ด้านรายได้ การรวมกลุ่มกันของประชาชนในพ้ืนที่เพื่อรวมกันสร้างสรรค์สินค้าและผลิตภัณฑ์

บางอย่าง ถือว่าเป็นแนวทางสร้างรายได้ที่ปรากฎในพื้นที่จังหวัดปัตตานีแนวทางหนึ่ง โดนในพื้นที่มีการ
รวมกลุ่มกันของชาวบ้านกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มประมง (ประมงพ้ืนบ้าน ประมงพาณิชย์) และ
กลุ่มปศุสัตว์ ซึ่งเราไม่อาจปฏิเสธได้ว่า กลุ่มเหล่านี้นำพารายได้บางส่วนเข้ามาสู่ประชาชนที่เข้าร่วมกลุ่มได้ 
เพียงแต่เป็นการรวมกลุ่ม หรือสร้างรายได้ในลักษณะ “ทำเสร็จ ขายได้ ยุติ” กล่าวคือ มีการรวมกลุ่มกัน
เพ่ือผลิตสินค้าและบริการ จากนั้นนำออกจำหน่าย เปลี่ยนสินค้าเป็นเงิน เมื่อขายเสร็จสิ้น ก็ยุติการผลิตหรือ
เกิดการแตกสลายของกลุ่ม เมื่อมีความต้องการอยากสร้างรายได้หรือแปรรูปสินค้าขึ้นมาใหม่ ก็จะกลับมา
รวมกลุ่มกันอีกครั้ง ส่วนนึงที่เป็นเช่นนี้ พบว่า มาจากความไม่จริ งจังของหน่วยงานภาครัฐที่นำโครงการ 
หรือนโยบายการพัฒนาเข้ามาในพ้ืนที่ การรวมกลุ่มของประชาชนในพ้ืนที่ที่มองว่า เป็นการรวมกลุ่มที่สร้าง
ได้ได้ตรงกับบริบทของพื้นที่ ตลอดจนมีการผสานความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนได้
เข้มแข็งในระดับนึง คือ “กลุ่มเกษตร” การรวมกลุ่มเพื่อสร้างรายได้ของภาคการเกษตร 

2) ด้านเงินออม จากการสัมภาษณ์พบว่า ด้านการออมของประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี มอง
ว่าความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรม รวมทั้งความเพียงพอของรายได้ครัวเรือน ตลอดจนระดับการศึกษา
ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการออมของประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยในภาพรวมพบว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยมีการออมเงินมากนัก ส่วนนึงมาจากความเชื่อส่วนบุคคลบางอย่างของ
ประชาชน เพราะฉะนั้นเมื่อไม่เกิดการออมเงิน เงินที่ประชาชนได้มาจึงเป็นไปในลักษณะ “หามา ใช้ไป” 
ดังนั้น การออมของประชาชนในพื้นที่จึงเป็นไปในลักษณะ การประกอบอาชีพเพื่อหารายได้เพ่ือจับจ่ายใช้
สอยในชีวิตประจำวัน เน้นหารายได้เพื่อเลี้ยงปากท้องครัวเรือน และบางส่วนมองว่า หากนำเงินไปออมกับ
สถาบันการเงิน สิ่งที่ได้มานอกจากการสะสมเงินก้อน คือ ดอกเบี้ย หรือที่เ รียกว่า อัร-ริบา ซึ่งดอกเบี้ยที่
ได้มานี้อาจขัดกับหลักความเชื่อบางอย่างของประชาชนในพื้นที่ สิ่งนี้อาจเป็นอีกหนึ่งเหตุสำคัญที่ทำให้ไม่
เกิดการออมของประชาชนในพื้นที่บางส่วนในพื้นที่ ฉะนั้นเมื่อไม่มีการออมเงิน ก็จะไม่เกิดเงินสะสมที่เป็น
เงินก้อน เมื่อไม่มีเงินก้อน ย่อมส่งผลต่อเงินลงทุนในอนาคตตามมา อย่างไรก็ตามยังมีประชาชนบางส่วนที่
ให้ความสำคญักับการออมเงินอยู่ด้วย 

3) ด้านหนี้สิน จากการสัมภาษณ์ พบว่า ด้านภาระหนี้สินของประชาชนในพื้นที่ สามารถแบ่ง
ประชาชนได้ 2 โซน คือ โซนที่หนึ่ง คือ ประชาชนในโซนเมือง ประชาชนในโซนนี้บางส่วนยังคงติดอยู่กับ
ค่านิยมแบบวัตถุนิยม “เธอมี ฉันมีด้วย” ให้ความสำคัญกับกระแสค่านิยมต่าง ๆ ในโซนนี้จึงมีการก่อนหนี้
มากพอสมควร โซนที่สอง คือ ประชาชนในโซนชนบท หรือท้องถิ่น ประชาชนในโซนนี้มองว่า แทบจะมี
ภาระหนี้สินน้อย เนื่องจากชีวิตประจำวันของพวกเขาใช้ชีวิตในมุมของ “หาเช้า กินค่ำ” รวมทั้งประชาชน
ในชนบทมีการประกอบอาชีพภาคเกษตร ภาคประมง ภาคปศุสัตว์เป็นของตนเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น
วัตถุดิบที่สามารถนำมาใช้ประกอบอาชีพในชีวิตประจำวัน รวมทั้งสามารถนำมาใช้แลกเปลี่ยนเป็นรายได้ซึ่ง
กันและกันได้ 

4) ด้านอัตราการว่างงาน จากการสัมภาษณ์ พบว่า จากสถิติความต้องการแรงงานที่ผู้วิจัยได้ทำ
การทบทวนวรรณกรรมนั้น สอดรับกับสภาพความเป็นจริงที่คนในพื้นที่ประสบอยู่ โดยพบว่า อัตราการ
ว่างงานในพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่อนข้างสูง ปัจจัยส่วนนึงมองว่า เป็นเพราะความเชื่อบางประการ ที่ทำให้
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ประชาชนในพื้นที่ไม่กล้าที่จะไปทำงานต่างถิ่น ต่างพื้นที่ โดยจำนวนประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีที่อยู่
ในวัยแรงงาน มีจำนวนมาก ส่วนทางกับจำนวนความต้องการแรงงานของสถานประกอบการในพ้ืนที่จังหวัด
ปัตตานี  

 
10. อภิปรายผลการวิจัย 
 

จากผลการวิจัย สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ดังนี้  
10.1 สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
ด้านรายได้ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี  

จังหวัดปัตตานี ถือเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ติดอันดับจังหวัดยากจนมาโดยตลอด โดยเมื่อวัดจากเส้น
ความยากจน (Poverty line) จำแนกตามจังหวัด ในปี 2563 พบว่า จังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดที่มีรายได้
ประชากรต่อหัวต่อครัวเรือนต่ำที่สุดในบรรดา 14 จังหวัดภาคใต้ โดยมีรายได้ประชากรต่อหัวต่อครัวเรือน 
อยู่ที่ 2,539 ต่อคนต่อเดือน (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ม.ป.ป.) โดย เมื่อแบ่ง
ความยากจนระดับภาคหรือเขตพื้นที่ พบว่า ภูมิภาคที่มีปัญหาความยากจนรุนแรง ได้แก่ ภาคใต้ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ (ประชาชาติธุรกิจ, 2564)   

การประกอบอาชีพของปัจเจกบุคคล(ครอบครัว) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ ภาคการเกษตร 
เช่น สวนยางพารา สวนปาล์ม การทำนา (นาปี นาปรัง) โดยสายพันธ์ข้าวที่เป็นที่นิยมของประชาชนในพ้ืนที่
คือ ข้าวพันธ์ซีบูกันตัง (PTNC09001) หอมกระดังงา (PTNC09002) โดยได้รับการพัฒนาสายพันธ์จาก
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เป็นต้น โดยสภาพทางภูมิประเทศของจังหวัดปัตตานีนั้นเหมาะสมแก่การทำเกษตร 
ประมง และการส่งออกทางทะเล เป็นอย่างมาก แต่ประสบปัญหาเรื่องราคาสินค้า รวมทั้งปัญหาการต่อ
ยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ตลอดจนภาคการเกษตร ประมง มีข้อจำกัดในแง่
ของฤดูกาลผลิต ตลอดจนจิตสำนึกในการรักษา และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กล่าวคือ ในแง่ของการ
ประมง ผู้ประกอบบางส่วนมีการใช้อวนขนาดใหญ่ ในการจับสัตว์น้ำ ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการทำลาย
ความสมดุลของระบบนิเทศทางทะเล ประมงขนาดเล็กขาดรายได้ทางทะเล สิ่งเหล่านี้ทำให้รายได้ที่มาจาก
การประกอบอาชีพของประชาชนเกิดความไม่มั ่นคงขึ้น นอกจากนั้นประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
บางส่วน ยังประสบกับปัญหาไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง หรือหากมีที่ดินทำกิน การประกอบอาชีพเพ่ือ
หารายได้จุนเจือครอบครัวจึงเป็นไปในลักษณะหาเช้ากินค่ำ ประชาชนในพื้นที่ยังคงต้องหารายได้มาเพ่ือ
เลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตนเอง 

สภาพปัญหาของพื้นที่จังหวัดปัตตานี ผู ้วิจับพบว่าสภาพปัญหาในพื้นที่ 5 ด้าน ประกอบด้วย  
1) ปัญหาด้านวัฒนธรรม เนื่องจากในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี มีความเฉพาะตัวของพ้ืนที่ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะ
ความเป็นพหุวัฒนธรรมของประชาชนภายในพ้ืนที่ แม้ว่าจะนับถือศาสนาเดียวกัน แต่หากอยู่กันคนละพ้ืนที่  
ก็อาจทำให้เกิดความแตกต่างกันได้ในที่สุด รวมทั้งความเชื่อบางประการของคนในพื้นที่ ที่กลายมาเป็น
ข้อจำกัดในการพัฒนา 2) ปัญหาด้านการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ประชาชน
ในพ้ืนที่ยังคงยึดติดกับการผลิตสินค้าเป็นการผลิตแบบรายย่อย โดยครัวเรือนเกษตรกรจำนวนมากถือครอง
ที่ดินขนาดเล็กเพื่อทำกิน เน้นปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่ใช้ระยะเวลาในการเพาะปลูกสั้นเพื่อหารายได้ สินค้าและ
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บริการที่ได้มา จะเน้นขายในท้องตลาดขนาดเล็ก ในราคาทั่วไป ไม่ได้มีการแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า
มากนัก ส่งผลให้รายได้ของครัวเรือนไม่ได้แตกต่างไปจากเดิม อยู่ที่ 5,000-10,000 บาทต่อเดือน เหตุผลที่
เป็นเช่นนั้น ส่วนหนึ่งมองว่าเกิดจากประชาชนในพื้นที ่ขาดความพร้อมของประชาชนในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ทั้งองค์ความรู้ งบประมาณ ระยะเวลาที่ต้องเสียไประหว่างการพัฒนา เนื่องจากการแปรรูป
สินค้าและผลิตภัณฑ์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนา แต่ประชาชนในพ้ืนที่ยังคงต้องการ
รายได้เพ่ือมาจุนเจือปากท้อง กล่าวโดยสรุปคือ การพัฒนา แปรรูปผลิต จำเป็นต้องใช้องค์ความรู้ 
ระยะเวลา งบประมาณในการลงทุน รวมทั้งความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นว่า สินค้าชนิดนั้นเมื่อพัฒนาแล้วเสร็จ
จะสามารถจำหน่ายได้คุ้มทุนหรือไม่ ปัญหาใหญ่ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีคือ ข้อจำกัดด้าน
ต้นทุน ด้านที่ดินทำกินที่มีอยู่อย่างจำกัด รวมทั้งรายได้รายเพื่อจุนเจือปากท้อง ที่คนในพื้นที่ยังประสบกับ
ปัญหาความยากจน 3) ปัญหาด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน แม้ว่าพื้นที่จังหวัดปัตตานีจะมีการทำเกษตร เป็น
หลัก แต่ในพื้นที่ยังคงประสบกับปัญหาเรื่องน้ำ ทั้งในแง่ของการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค เพ่ือ
การทำเกษตร รวมทั้งเรื่องคุณภาพน้ำ ในเรื่องคุณภาพน้ำ พบว่าน้ำประปาที่มาถึงครัวเรือนของประชาชน
นั้น ในบางหมู่บ้าน น้ำลักณะขุ่นแดง ไม่สามารถนำมาใช้ได้ทันที ประชาชนในพื้นที่จำเป็นต้องกรองน้ำนั้น
อีกครั้งก่อนน้ำมาใช้อุปโภค บริโภค บางครัวเรือนจึงเลือกท่ีจะขุดบ่อน้ำบาดาลใช้เอง เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว 
ในแง่ของการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ทำให้ในบางครั้งประชาชนต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ราชการในพื้นที ่ในการขุด ลอกทางน้ำ เพื่อให้น้ำสามารถระบายไปในพื้นที่ได้ และอีกปัญหาที่ผู ้ว ิจัย
สังเคราะห์ได้คือ ปัญหาเรื่องความเหมาะสมของพื้นที่ในการทำเกษตร แม้ว่าจังหวัดปัตตานีจะมีสภาพภูมิ
ประเทศที่เหมาะสมกับการเกษตร แต่ก็มิใช่ทุกพื้นที่ ในบางพื้นที่ของจังหวัด มีลักษณะเป็นดินทราย จึงไม่
สามารถทำการเกษตรได้ แม้ว่าภาครัฐจะมีโครงการพัฒนาเข้ามาในพ้ืนที่ก็ตาม 4) ปัญหาด้านความเข้มแข็ง
ของการรวมกลุ่มของประชาชนในพื้นท่ี การรวมกลุ่มของประชาชนในพื้นท่ีที่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม ในลักษณะ
วิสาหกิจในพ้ืนที่มีอยู่ แต่มีจำนวนน้อยที่กลุ่มเหล่านั้นจะเข้มแข็ง โดยการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งที่สุดในพื้นที่ คือ 
การรวมกล ุ ่มของภาคเกษตร ท ี ่ม ีความเข ้มแข ็งท ั ้งในภาคส่วนร ัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน  
ในการเข้ามาผนึกกำลังให้กลุ่มเกษตรมีความเข้มแข็ง โดยการรวมกลุ่มส่วนใหญ่ของประชาชนในพื้นที่
เป็นไปในลักษณะการรวมกลุ่มแบบหลวม ๆ รวมกลุ่มเพื่อจุดประสงค์บางอย่างเป็นการเฉพาะ เมื่อเสร็จสิ้น
กระบวนการของกลุ่ม ก็เป็นอันสลายกลุ่มกันไป จะกลับมารวมกลุ่ม เมื่อเกิดความต้องการของกลุ่มคนที่มี
ความต้องการเดียวกัน และ 5) ปัญหาเกี่ยวกับโครงการการพัฒนาที่ไม่ตอบโจทย์พื้นที่ จากการสัมภาษณ์ 
ผู้วิจัยพบว่า ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี มีความพยายามในการนำรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจในลักษณะต่าง ๆ 
เข้ามาปรับใช้ เช่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประชาชนในพื้นที่มองว่าสิ่งนี้มันอาจจะไม่ใช่การพัฒนาที่เพ่ิง
เกิดข้ึน แต่เป็นการนำหลักทฤษฎีมาครอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในบริบทของพ้ืนที่อยู่แล้ว กล่าวคือ หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง คือการจัดสรรพื้นที่ทำกินของประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยประชาชนในพื้นท่ีปัตตานีเอง ก็
มีกระบวนการดังกล่าวอยู่แล้ว ฉะนั้น เมื่อนำหลักการพัฒนาดังกล่าวมาใช้ จึงเสมือนการนำหลักทฤษฎีมา
ครอบกับสิ่งที่ประชาชนปฏิบัติเป็นทุนเดิม โดยในบางครั้งรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่เข้ามาไม่ได้สอดรับ
กับบริบทของพื้นที่ จนในบางครั้งโครงการที่จะเข้ามาพัฒนากลายเป็นโครงการที่อาจจะสร้างปัญหาให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ได้ รวมถึงโครงการ หรือรูปแบบการพัฒนาบางอย่าง เป็นไปในลักษณะจากบนลงล่าง
(Top Down) ซึ่งผู้กำหนดรูปแบบ หรือโครงการในการพัฒนา อาจไม่ได้สัมผัสปัญหา หรือความต้องการ
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ของประชาชนอย่างแท้จริงจริง อาทิเช่น โครงการโคกหนองนาโมเดล หน่วยงานส่วนกลางประสานให้
หน่วยงานในความรับผิดชอบ ลงสำรวจพื้นที่ของประชาชน เพ่ือจะนำมาสู่การพัฒนาเป็นพ้ืนที่โคกหนองนา
โมเดล โดยมีแปลนพื้นที่ให้กับหน่วยงาน ปัญหาที่หน่วยงานประสบคือ พ้ืนที่หน้างานจริง ไม่สามารถดำเนิน
โครงการดังกล่าวได้ เพราะสภาพดินไม่เอื้อต่อการทำภาคเกษตร หรือชาวบ้านเจ้าของที่ดินไม่อนุญาตให้ใช้
ที่ดินของตนในการดำเนินโครงการ เพราะบางโครงการต้องใช้ระยะเวลานาน กว่าผลผลิตจะงอกเงยผลผลิต 
เปลี่ยนเป็นเม็ดเงินกลับสู่ครัวเรือนได้ 

กล่าวโดยสรุป สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื ้นที ่จังหวัดปัตตานี มีดังนี้  
1) ปัญหาด้านวัฒนธรรม 2) ปัญหาด้านการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน 3) ปัญหาด้านสาธารณูปโภค
พื้นฐาน 4) ปัญหาด้านความเข้มแข็งของการรวมกลุ่มของประชาชนในพื้นที่ และ 5) ปัญหาเกี่ยวกับ
โครงการการพัฒนาที่ไม่ตอบโจทย์พื้นที่  

ความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน พบว่า ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ต้องการระบบการ
จัดการน้ำ ที ่มีคุณภาพ และทั่วถึง ทั ้งน้ำเพื ่อการอุปโภค บริโภค และเพื ่อการเกษตร เนื ่องจากหนึ่ง  
ในปัญหาที่ประชาชนในพ้ืนที่ประสบเกี่ยวข้องกับปัญหาเรื่องน้ำสำหรับการใช้สอย โดยปัญหาดังกล่าวส่งผล
กระทบทั้งการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน รวมทั้งส่งผลต่อการประกอบอาชีพการเกษตรซึ่งถือเป็น
อาชีพหลักของประชาชนในพื้นที ่ ความต้องการถัดมา คือ การให้ความสำคัญการพัฒนาในด้านอ่ืน
นอกเหนือจากด้านการเกษตร เช่น การให้ความสำคัญในการพัฒนาในโซนของประมง โซนปศุสัตว์ ให้เกิด
โครงการการพัฒนาที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งของการ
รวมกลุ่มของประชาชนในโซนปรมง และโซนปศุสัตว์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ในทัศนคติของประชาชนมองว่า 
ในโซนของภาคการเกษตร มีโครงการและการรวมกลุ่มที่ เข้มแข็งกันดีอยู่แล้วทั้งมาจากภาคประชาชน 
ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ในการผนึกกำลังเพื่อพัฒนาภาคกลุ่มเกษตร แต่ในภาคกลุ่มประมงและปศุสัตว์
ประชาชนยังมีความคิดเห็นว่า อยากให้เกิดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งและมีการพัฒนาที่ ต่อเนื่องเช่นเดียวกับ
ภาคการเกษตร รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน ส่งเสริมด้านการจัดจำหน่ายสินค้าในวงกว้างมากขึ้น มิใช่เพียงกระจายสินค้าในระดับตลาดท้องถิ่น
เท่านั ้น ทั ้งนี ้ เนื ่องจากสินค้าและผลิตภัณฑ์ในพื ้นที ่จังหวัดปัตตานีมีความเฉพาะตัวที ่โดดเด่น และ
หลากหลาย เพียงแต่ยังขาดการต่อยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง
ขาดช่องทางในการจัดจำหน่าย ตลอดจนหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องยังคงต้องมีการส่งเสริมให้สินค้าและ
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพในระดับสากล และผู้วิจัยมีความเห็นว่าสินค้าและผลิตภัณฑ์บางประเภทของพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถต่อยอดไปสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้านั้นได้ เช่น กริช 
เป็นต้น จากการสัมภาษณ์ ในแง่ของการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่จังหวัดปัตตานียังมีน้อย
มาก ในขณะที่สินค้าและผลิตภัณฑ์บางชนิดของจังหวัดมีสักยภาพมากพอที่จะผลักดันให้ไปสู่จุดดังกล่าว  

กล่าวโดยสรุป ความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน มีดังนี้ 1) ต้องการระบบการจัดการน้ำ 
ที่มีคุณภาพ และทั่วถึง 2) การให้ความสำคัญการพัฒนาในด้านอื่นนอกเหนือจากด้านการเกษตร และ  
3) ส่งเสริมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมด้านการจัดจำหน่ายสินค้าในวงกว้างมากขึ้น 
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10.2 ระดับความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของประชาชนในจังหวัดปัตตานี 
ระดับความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ พบว่า อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.89, S.D.=.918) จากการศึกษา 

พบว่า สาเหตุที ่ความเหลื ่อมล ้ำในพื ้นที ่จั งหวัดปัตตานีย ังคงสูงอยู ่น ั ้น อาจมาจากสาเหตุ ดังนี้   
1) โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดปัตตานีซึ่งงานวิจัยของ โกสินทร์ เตชะนิยม และคณะ (2564) ได้
กล่าวในทำนองเดียวกันว่า ปัจจัยหลักที่พบว่ามีผลต่อการลดความเหลื่อมล้ำ คือ การขจัดตัวแปรที่อยู่ใน
กลุ่มโครงสร้างทางเศรษฐกิจ โดยโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดปัตตานีอยู่ในลักษณะเอ้ือผลประโยชน์
ต่อนายทุน กล่าวคือ ผู้ที่เห็นประโยชน์และดึงคุณค่าจากทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ภายในจังหวัดปัตตานีมาใช้
กลับกลายเป็นกลุ่มนายทุน แทนที่จะเป็นคนภายในพื้นที่ นั้นคือ กลุ่มนายทุนเห็นประโยชน์ที่สามารถสรา้ง
ได้จากต้นทุนด้านต่าง ๆ ของจังหวัด เช่น ต้นทุนด้านวัฒนธรรม ด้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น แต่
ในมุมกลับกัน คนในพ้ืนที่กลับไม่สามารถดึงสิ่งเหล่านั้นออกมาสร้างคุณค่าได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจากงานวิจัยของ 
อรรฆพร ก๊กค้างพล และคณะ (2563) ได้กล่าวในทำนองเดียวกันว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำ
ด้านรายได้ คือ ปัจจัยในแง่ของโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่มักเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มนายทุนมากกว่ากลุ่ม
แรงงาน 2) ระบบการศึกษา และการจัดการระบบการศึกษา โดยประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดปัตตานีส่วนใหญ่
ให้ความสำคัญกับการศึกษาใน 3 ลักษณะ คือ การศึกษาสายสามัญ การศึกษาสายศาสนา และการศึกษา
สายอาชีวศึกษา นั้นคือ การปลูกฝังให้เยาวชนเป็นคนที่พร้อมด้วยความรู้ในการประกอบอาชีพ พร้อมกับ
การเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักคำสอนของศาสนา จากสถิติความต้องการแรงงานรายจังหวัด
ปัตตานี กลับพบว่า ระดับการศึกษาประชาชนส่วนใหญ่ในพื ้นที ่อยู ่ในช่วง ไม่มีการศึกษา ถึง ระดับ
ประถมศึกษาเป็นส่วนใหญ่ นั้นอาจหมายความว่า ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีจัดเป็นกลุ่ม
แรงงานฝีมือต่ำ และอาจส่งผลกระทบต่ออาชีพ และรายได้ของประชาชนตามมา สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ (2552) พบว่า ผู้ที่มีการศึกษาสูงมีโอกาสเลือกอาชีพรายได้สูงและปานปลาง สูงกว่าผู้มี
การศึกษาพื้นฐาน ความเสี่ยงที่จะเป็นยากจน ในกลุ่มผู้จบประถมศึกษาเท่ากับร้อยละ 12 เทียบกับร้อยละ 
5 ในผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และน้อยกว่าร้อยละ 1 ในผู้ที่จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน และคณะ (2563) ระบุว่า เป็นที่ยืนยันชัดเจนแล้วว่า
การศึกษามีผลโดยตรงต่อรายได้ ซึ่งการศึกษาที่สูงขึ้นย่อมมีรายได้เพิ่มขึ้น ข้อเท็จจริงดังกล่าวทำให้ผู ้ที่มี
ฐานะมั่นคงให้ความสำคัญและลงทุนในการศึกษาอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากสำหรับครอบครัวที่มีฐานะ
ยากจน รวมทั้งประเด็นทางการศึกษายังเป็นประเด็นสำคัญในการยกระดับมาตรฐานชีวิตของประชาชน 3) 
ลักษณะการทำเกษตรแบบดั้งเดิมของประชาชนในพื้นที่  เป็นที่ทราบกันดีว่า รายได้หลักของประชาชนใน
พื้นที่มาจากการทำเกษตร เช่น ข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ผลและไม้ยืนต้น โดยเน้นการขายผลผลิตแบบทอด
เดียว นั้นคือ เน้นขายผลผลิตให้กับผู้ค้าโดยตรง หรือขายให้กับพ่อค้าคนกลาง โดยปราศจากการแปรรูป 
เช่น ชาวนาในพื้นท่ีปลูกข้าว เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวก็ทำการเก็บเกี่ยวและจำหน่าย ทั้งในลักษณะข้าวขัดสี และ
ไม่ขัดสี ทำให้ราคาผลผลิตไม่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับการนำสินค้าไปแปรรูปก่อนจำหน่าย ตัวอย่างที่ชัดเจน
จากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ ประชาชนในพื้นที่นิยมปลูกข้าวพันธ์ซีบูกันตัง 5 (ข้าว ไก่) โดยข้าวพันธ์
ดังกล่าวมีราคาขายต่อกิโลอยู่ที่ กิโลกรัมละ 8 บาท โดยเป็นการขายในลักษณะข้าวที่ไม่ได้ขัดสีให้กับพ่อค้า
คนกลาง เมื่อพ่อค้าคนกลางรับข้าวจากเกษตรกรไปแล้ว นำไปแปรรูป ขัดสี และบรรจุภัณฑ์ สามารถขายได้
ในกิโลกรัมละ 20 บาท ซึ่งหากเกษตรกรสามารถพัฒนา แปรรูปในจุดนี้ได้ ก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าของข้าว
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ได้โดยไม่ต้องผ่านการกดราคาของพ่อค้าคนกลาง ทั้งนี้เกษตรกรอาจติดปัญหาในด้านการแปรรูปผลิตภณัฑ์
ในแง่ของต้นทุนในการผลิตที่ค่อนข้างสูง จึงทำให้ประชาชนในพ้ืนที่เลือกท่ีจะทำการเกษตรแบบดั้งเดิม เพ่ือ
ลดต้นทุนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการแปรรูปสินค้า และสิ่งสำคัญที่เกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานีต้องแบกรับ
อีกประเด็นคือ ความไม่แน่นอนของผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งปัญหาภัยแล้งและปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ 
สอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2565) พบว่า ผลผลิตทาง
การเกษตรตั้งแต่ปี 2557-2560 พบว่า ปริมาณผลผลิตทางการเกษตร มีแนวโน้มลดลงซึ่งอาจเป็นผลพวงมา
จากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้เกิดภัยแล้งและบางพ้ืนที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วม รวมทั้งขาดองค์
ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร จึงส่งผล เสียต่อปริมาณ
ผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งค่าเฉลี่ยในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2556-2560) ของครัวเรือนในจังหวัด
ปัตตานีที่ไม่ผ่านเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) อยู่ที่ร้อยละ 2.13 ซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่สูงเมื่อนำไปเทียบ
กับจังหวัดอื่น ๆ อาจเป็นพเราะสภาวะสินค้าทางการเกษตรบางประเภท โดยเฉพาะยางพาราเป็นพืช
เศรษฐกิจหลักราคาตกต่ำ และสาเหตุสุดท้ายที่ผู้วิจัยมองว่าเป็นเหตุทำให้สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำด้าน
รายได้ในพื้นที่จังหวัดปัตตานียังคงสูงอยู่ คือ 4) ปัญหาที่ดินทำกิน จากข้อมูลเชิงปริมาณ พบว่า ประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีส่วนใหญ่ ประสบปัญหาขาดแคลนที่ดินทำกินเป็นของตนเอง และจากข้อมูลเชิง
คุณภาพ พบว่า แม้ประชาชนบางส่วนจะมีที่ดินทำกินของตนเอง แต่ก็มีที่ดินทำกินน้อยมาก ประกอบกับ
ข้อจำกัดบางประการของที่ดิน  เช่น ดินในบางพื้นที่มีลักษณะเป็นดินทรายที่จึงไม่สามารถปลูกพืชทางการ
เกษตร หรืออาจจะปลูกได้แต่ไม่ดีเท่าที่ควร ฉะนั้นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งของผู้เป็นเกษตรกร คือ การ
มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง และท่ีดินทำกินที่ถือครองนั้นจะต้องมีเอกสารสิทธิที่นำไปแปลงเป็นทุน เพ่ือการ
พัฒนาอาชีพตามความต้องการของเกษตรกรได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธันภัทร โคตรสิงห์ (2559) กล่าว
ว่า ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ส่วนหนึ่งเป็นผลพวงมาจากการมุ่งพัฒนาประเทศที่เน้นการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ จนก่อให้เกิดรากฐานของปัญหาสำคัญหลายประการจนยากท่ีจะแก้ไข หนึ่งในประเด็นที่ได้รับการ
กล่าวถึงมากท่ีสุดว่าเป็นทั้งผลกระทบและเป็นต้นเหตุของปัญหาทางเศรษฐกิจสังคมที่สำคัญคือ ปัญหาความ
เหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดิน โดยเกษตรกรและคนจนจำนวนมากต้องประสบกับปัญหาไร้ที่ดินทำกิน หรือ
มีที่ดินท่ีไม่เพียงพอต่อการอยู่อาศัยและการทำมาหาเลี้ยงชีพ  

กล่าวโดยสรุป ระดับความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ในจังหวัดปัตตานี พบว่า อยู่ในระดับมาก โดย
สาเหตุที่เป็นเช่นนั้น ผู้วิจัยมองว่ามาจาก 4 สาเหตุสำคัญ ประกอบด้วย 1) โครงสร้างทางเศรษฐกิจ 2) 
ระบบการศึกษา 3) ลักษณะการทำเกษตรแบบดั้งเดิม และ 4) ปัญหาที่ดินทำกิน สาเหตุทั้ง 4 ประการผู้วิจัย
มองว่าเป็นรากฐานสำคัญที่ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ภายในพื้นที่ โดยความเหลื่อมล้ำในจังหวัด
ปัตตานี มีปัจจัยสำคัญ 4 ประการ โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้  

ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ด้านรายได้  
จากการวิจัยพบว่า หากเราจะหลุดพ้นจากปัญหาความยากจน หรือความเหลื่อมล้ำด้านรายได้  

ได้นั้น ประชาชนทุกคนต้องมีรายได้ครัวเรือนเพียงพอต่อการใช้ชีวิต รวมทั้งมีรายได้เพียงพอต่อการประกอบ
อาชีพในอนาคต มีเงินออมสำหรับไว้ใช้ในอนาคตได้ ทั้งนี้จากข้อมูลการสัมภาษณ์ พบว่า ประชาชนในพ้ืนที่
ส่วนใหญ่ยังคงมีรายได้เพียงแค่จุนเจือครอบครัวในขั้นต้นเท่านั้น ยังคงมีประชาชนในพื้นที่บางส่วนไม่ผ่าน
เกณฑ์ข้ันต่ำของเกณฑ์ความจำเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากการทำเกษตร ประมง ปศุสัตว์ 
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ซึ่งผู้วิจัยมองว่าเป็นแหล่งรายได้ที่มีความผันผวนตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับราคาของตลาดของของสินค้าทาง
การเกษตรชนิดนั้น ๆ ทั้งนี้ปัจจัยด้านรายได้ย่อมมีผลสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านต่าง ๆ 
ตามมา เช่น ด้านการศึกษา ด้านสาธารณะสุข เป็นต้น สอดคล้องกับ Seers (1969) and นิตยสารโพซิชั่น
นิ่ง (2551) มองว่า ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้มักถูกนำมาใช้ในการอธิบายปัญหาที่เก่ียวข้องกับความยากจน 
และปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือ การขาดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ ประชากรที่ติดอยู่ในบ่วงความ
ยากจน ย่อมทำให้ประชากรเหล่านั้นเข้าถึงแหล่งเงินทุนในสัดส่วนที่ต่ำ ขาดการลงทุนในการศึกษาและทาง
สุขภาพ ท้ายที่สุด คือ คนกลุ่มดังกล่าวไม่สามารถก้าวข้ามออกจากวงจรความยากจนได้ (Vicious cycle) 
โดยในมุมของจังหวัดปัตตานี ผู้วิจัยอาจมองเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มคนเมือง ที่รายได้ส่วนใหญ่มาจากการค้า
ขาย ประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น และกลุ่มคนชนบท รายได้ส่วนใหญ่มาจากภาคการเกษตร 

ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ด้านเงินออม 
จากผลการวิจัยชี ้ว่า ประชาชนในพื้นที่ให้ความสำคัญกับการออม โดยเชื่อว่าการออมทรัพย์ 

คือ การสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต แต่มิได้มีการออมอย่าง
สม่ำเสมอ ผู้วิจัยมองว่าที่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากประชาชนในพื้นที่มีรายจ่ายส่วนใหญ่ไปกับการบริโภคสินค้า
ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เมื่อรายได้หมดไปกับรายจ่ายที่จำเป็น พวกเขาจึงประสบกับปัญหาในการสะสม
เงินออม ไม่สามารถออมเงินได้อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งข้อมูลจากการสัมภาษณ์ พบว่า สาเหตุที่ประชาชนใน
พื้นที่ไม่ค่อยเกิดการออมอย่างสม่ำเสมอ เนื่องมาจากความเชื่อ หรือค่านิยมบางประการของบุคคล รวมทั้ง
ประชาชนยังเน้นการประกอบอาชีพแบบหาเช้า กินค่ำ รายได้ที่ได้มาในแต่ละวันจึงเพียงพอในการจุนเจือ
ปากท้องมากกว่าการออม สอดคล้อง สมมิตร โตรักตระกูล (2560) อ้างถึงใน ภูริพัฒน์ แก้วศรี (2563) 
พบว่า ความเหลื่อมล้ำทางรายได้นั้นในบางครั้งเกิดจากฐานทางการเงินของกลุ่มคน เช่น คนรวยที่มีรายได้
สูง ย่อมทำให้คนกลุ่มนั้นมีอำนาจในการออมและสะสมทรัพย์สินได้มาก ส่วนคนจนที่มีรายได้น้อย แม้จะมี
การออมบ้างแต่ถึงอย่างไรก็ต้องส่งเงินเพื่อจุนเจือให้กับครอบครัว และเก็บเป็นทุนการศึกษาให้บุตรหลาน 
จึงทำให้คนกลุ่มนี้มีทรัพย์สินน้อย ความเหลื่อมล้ำทางรายได้และทรัพย์สินจึงน่าจะส่งผลให้คนรวยและคน
จนมีความเหลื่อมล้ำด้านสิทธิและโอกาสตามไปด้วย  

ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ด้านภาระหนี้สิน 
จากผลการวิจัยชี ้ว่า ประชาชนในพื้นที ่ยังคงมีการกู้ยืมเงินเพื่อนำมาใช้จ่ายภายในครัวเรือน  

โดยมองว่าภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นนั้น มีผลกระทบอย่างยิ่งต่อการลงทุนในภาคธุรกิจ มีผลต่อการส่งบุตรหลาน
เข้าเรียนในสถานศึกษา รวมทั้งส่งผลต่อความสามารถในการเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาล สอดคล้องกับ
คำสัมภาษณ์ประชาชนในพ้ืนที่ ที่มองว่าในปัจจุบันยังคงมีคงมีการกู้ยืมเงินอยู่ โดยมีทั้งกู้ยืมจากสถาบันทาง
การเงินของภาครัฐ และการกู้ยืมเงินนอกระบบ โดยให้น้ำหนักไปในทิศทางกู้ยืมเงินนอกระบบ เนื่องจาก
สามารถตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้มากกว่าภาครัฐ ในแง่ของความรวดเร็วของเงินกู้ 
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่น้อยกว่าภาครัฐ แม้ว่าประชาชนจะต้องแบกรับดอกเบี้ยที่มากกว่าก็ตาม เหตุผลอีก
ประการที่ประชาชนเลือกกู้ยืมเงินนอกระบบ มองว่า มาจากระยะเวลาในการดำเนินการของภาครัฐที่ใช้
ระยะเวลาที่นานในการตัดสินใจ รวมทั้งเครดิตความหน้าเชื่อถือของประชาชนที่มีไม่มากพอ ทำให้สถาบัน
การเงินไม่สามรถอนุมัติเงินกู้ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพชร ชัยศร(2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบ
และกระบวนการลดภาวะความยากจนของผู ้เข้าไม่ถึงโอกาสในสังคมชนบทภาคเหนือตอนบน พบว่า 
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รูปแบบหนึ่งที่สำคัญที่มองว่าสามารถลดภาวะความยากจนได้ คือ การจัดตั้งองค์กรการเงินที่สมาชิกใน
ชุมชนเป็นเจ้าของและมีการดำเนินกิจกรรมทางการเงินเกี่ยวกับการออม การระดมทุน การรับฝากและการ
ให้สินเชื่อ รวมทั้งมีการอบรมทางการเงินอย่างต่อเนื่อง 

ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ด้านอัตราการว่างงาน 
ปัญหาการว่างงานเป็นอีกหนึ่งปัญหาหลักท่ีทำให้ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น  

ซึ่งจากงานวิจัยของ โกสินทร์ เตชะนิยม และคณะ (2564) ได้กล่าวในทำนองเดียวกันว่า อัตราการว่างงาน
เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเหลื่อมล้ำ สืบเนื่องจากสถิติอัตราการว่างงานของประชาชนใน
พื้นที่จังหวัดปัตตานีที่ผู้วิจัยทำการรวบรวม พบว่า แม้ว่าในพื้นที่จังหวัดปัตตานีจะมีจำนวนความต้องกา ร
แรงงานภายในพื้นที่อยู่บ้าง แต่ก็มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น สวนทางกับอัตราการว่างงานของประชาชน โดย
จำนวนความต้องการแรงงานในพ้ืนที่มีเพียงหลักร้อยเท่านั้น แต่อัตราการว่างงานของประชาชนอยู่ที ่หลัก
พันถึงหมื่น นั้นแสดงให้เห็นถึงความไม่สมดุลกันของจำนวนงานและแรงงานในพื้นที่ จากการสัมภาษณ์
พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่เลือกที่จะทำมาหาเลี้ยงชีพภายในพื้นที่จังหวัดของตนเอง ไม่กล้าที่จะ
ออกไปทำงานนอกพื้นที่ อาจเพราะข้อกังวลเกี่ยวกับความเฉพาะตัวบางอย่างที่แตกต่างกันของบริบทพื้นที่ 
จึงกล่าวได้ว่า การว่างงานมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อระดับความเหลื่อมล้ำในพื้นที่โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่มี
รายได้ปานกลางอย่างประเทศไทย สอดคล้องกับงานวิจัยของ โกสินทร์ เตชะนิยม และคณะ (2564) มองว่า 
การว่างงานของผู้ที่มีรายได้ต่ำในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางและต่ำ ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อครอบครัว
และส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ยากลำบาก 

 
10.3 รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเชิงสร้างสรรค์ เพื ่อลดความเหลื ่อมล้ำด้านรายได้ของ
ประชาชนในจังหวัดปัตตานี  

ผลการศึกษาเพื่อนำเสนอรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเชิงสร้างสรรค์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
ด้านรายได้ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ต้องให้ความสำคัญกับการสร้างกลุ่มประชาชนที่เข้มแข็ง 
โดยมีแนวทางที่ผู้วิจัยมองว่าเป็นแนวทางพ้ืนฐานที่ปฏิบัติได้ดังนี้ คือ  

ด้านการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์โดยอาศัยกลุ ่มวิสาหกิจชุมชน  ผ่านการรวมกลุ ่มกันของ
ประชาชนในระดับที่สามารถพัฒนาเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ ซึ่งกระบวนการจะก่อให้เกิดกระบวนการการ
เข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ โดยการมีส่วนร่วมในท่ีนี้ หมายถึง การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ทั้ง ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจร่วมรับผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อทำให้ประชาชนในพื้นที่เห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรภายในพ้ืนที่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประทีป พืชทองหลาง และอภิริยา นามวงศ์พรหม (2556) 
ที่ทำการศึกษาเรื่องรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มผู้ผลิตโคมล้านนา ชุมชนเมือง
สาตร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มดังกล่าว 
คือการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเป็นหลัก ผ่านการใช้ทุนทางวัฒนธรรมล้านนาเป็น
หลักในการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ โดยการมีส่วนร่วมแบ่งออกเป็นการมีส่วนร่วมจากภายในชมุชน 
ที่ประกอบด้วย ภาวะผู้นำ โครงสร้างทางสังคม ความสามารถในการผลิต และวัฒนธรรมของชุมชน แล ะ
การมีส่วนร่วมจากภายนอก ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทและเป็นแกนสำคัญในการพัฒนา 
และจุดสำคัญที่ผู้วิจัยมองว่าจะต้องพัฒนาให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแตกต่างจากการร่วมกลุ่มแบบเดิมของ
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ประชาชนในพื้นที่ คือ การร่วมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนได้นั้น การรวมกลุ่มจะต้องเ ป็นกลุ่มที่มีความ
เข้มแข็งมิใช่กลุ่มที่รวมตัวกันเฉพาะกิจ มีการจัดตั้งกลุ่มอย่างชัดเจน มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของสมาชิก
ในกลุ่มชัดเจน เพื่อให้ทุกคนที่เข้าร่วมกลุ่มทราบถึงภาระหน้าที่ของตนเอง และกลุ่มดังกล่าวจะต้องไม่เป็น
กลุ่มที่ไม่กระทบภาระงานหลักของประชาชนด้วยเช่นกัน ตลอดจนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะต้องสร้างรายได้
ให้กับประชาชนภายในกลุ่มได้ตลอดทั้งปี มิใช่สร้างรายได้ได้เพียงบางช่วงเท่านั้น รวมทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ยังได้การสนับสนุนที ่ดีจากหน่วยงานต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง เพื ่อเข้ามาเสริมฐานความเข้มแข็งของกลุ่ม 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภชัย เหมือนโพธิ์ และธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ (2561) ที่ทำการศึกษาเรื่อง การ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พบว่า ภายในชุมชนมีการรวมกลุ่ม
กันเป็นธุรกิจขนาดเล็กจัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าด้วยตนเอง นั้นถือ เป็นแนวทางหนึ่งในการ
พัฒนาเศรษฐกิจระดับรากหญ้า โดยการพัฒนาต่อยอดโดยให้การสนับสนุนโครงการตามนโยบายของภาครัฐ 
หนึ่งในนั้นคือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งถือเป็นการเริ่มพัฒนากลุ่มรูปแบบผู้ประกอบการธุรกิจที่อาสัยความ
เป็นอยู่ปัจจุบัน ผลิตสินค้าที่นำวัตถุดิบมาจากแหล่งต่าง ๆ ในชุมชน และเกิดการรวมตัวกันเกิดขึ้น จน
สามารถจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม เช่น ความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจโอรัง
ปันตัย ราชาปลาเค็ม ของดีแห่งจังหวัดปัตตานี โดยกลุ่มนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็ง ความสำเร็จของ
การร่วมกลุ่มประชาชนจนเกิดเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และยังสามารถเรียนรู้และขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่ม
เพ่ือขอรับรองมาตรฐานสินค้าประมงอินทรีย์ โดยนำความอุดมสมบูรณ์ทางท้องทะเลของจังหวัดปัตตานี มา
สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโอรังปันตัย ดำเนินงานภายใต้พันธกิจหลัก 4 
ประการ คือ 1. เป็นศูนย์กลางในการรับซื้ออาหารทะเลสดประเภทต่างๆ ที่จับโดยใช้เครื่องมื อประมง
พ้ืนบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2. เน้นการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับสมาชิกในชุมชนประมงพ้ืนบ้าน 3. 
มุ่งเน้นการยกระดับราคาสินค้าสัตว์น้ำของชุมชนประมงพ้ืนบ้านให้ได้รับความเป็นธรรม 4. นำเสนอเรื่องราว
ชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดปัตตานี ในแง่มุมที่แตกต่างหลากหลายสู่ผู้บริโภค ตัวอย่างข้างต้นถือเป็นการ
เริ่มต้นจากกลุ่มของประชาชนกลุ่มเล็ก ๆ ด้วยความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาด้านรายได้ และคุณภาพชีวิต
ของชาวประมงในพื้นที่ รวมทั้งเพ่ือแก้ไขราคาสินค้าสัตว์น้ำที่ถูกควบคุมด้วยกลไกตลาด จนนำมาสู่การ
รวมกลุ่มกันของชาวประมงพ้ืนบ้านในพื้นท่ี และต่อยอดมาสู่วิสาหกิจชุมชนได้ในปัจจุบัน  

การให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมือง จากเมืองเก่าสู่เมืองสร้างสรรค์ โดยยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งความ
เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ ผ่านการบูรณาการวัฒนธรรม ผู้คน กิจกรรม และเมืองเข้าด้วยกัน ผู้วิจัยมองว่า
จังหวัดปัตตานีได้เปรียบในแง่ของการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ เนื่องจากจังหวัดปัตตานีมีทุนทางด้านต่าง ๆ ที่
เป็นเอกลักษณ์มากมาย เช่น ทุนทางพหุวัฒนธรรม (ไทย จีน มุสลิม) ทุนทางเมือง สิ่งปลูกสร้ าง รวมถึง
สถาปัตยกรรมร่วมสมัยต่าง ๆ ทุนทางอาหาร ที่หลากหลายและสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ หลายกลุ่ม 
เป็นต้น ผู้วิจัยมองว่าพื้นที่จังหวัดปัตตานีมีความพร้อมสูงในการพัฒนาสู่เมืองสร้างสรรค์ แต่อาจยังคงกับ
ข้อจำกัดบางประการที่ทำให้การพัฒนายังไม่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม หากสามารถเชื่อมโยงทุนทางวัฒนธรรม 
ทุนด้านคน ทุนด้านกิจกรรม และทุนด้านการพัฒนาเมือง เข้ากันได้จังหวัดปัตตานีอาจกลายเป็นพื้นที่
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจภาคใต้ที่ใช้แนวทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในการขับเคลื่อนเมืองได้ อาจผ่านการชู
เอกลักษณ์ด้านใดด้านหนึ่งของจังหวัด เพื่อให้จังหวัดเป็นที่รู้จักในวงกว้าง เช่น ทุนทางวัฒนธรรม เช่น การ
นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัด ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เชิงนิเวศ และเชิงชุมชน 
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รวมทั้งปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว ทุนด้านคน ผ่ านการ
พัฒนาแรงงานฝีมือ เช่น การตีแผ่ภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์ศาสตราวุธ (กริช ปัตตานี) สู่สั งคมภายนอก
อย่างเป็นรูปธรรม ทุนด้านกิจกรรม เช่น การจัดกิจกรรมเทศกาลทางศาสนาของจังหวัดให้ประชาชน
ภายนอกทั้งในจังหวัด แต่พื้นที่อื่น ๆ เข้ามาสัมผัสถึงความเป็นปัตตานี และทุนด้านการพัฒนาเมือง เช่น 
การพัฒนาคมนาคมพ้ืนฐานของจังหวัด ทั้งเส้นทางคมนาคม สายสื่อสาร ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญต่าง ๆ 
รวมทั้งความปลอดภัยของพื้นที่ สอดคล้องกับ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
(2564ข) มองว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ถือเป็นกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนโมเดลไทย
แลนด์ 4.0 เพราะเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยใช้ องค์ความรู ้ (Knowledge) การศึกษา 
(Education) การสร้างสรรค์งาน (Creativity) การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ( Intellectual Property) ที่
เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม ซึ่งไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีอิทธิพลในด้านนี้เป็นอย่างมาก ตัวอย่างที่ 
เช่น จังหวัดยะลา โดยการดึงเอกลักษณ์ที่โด่ดเด่นของพื้นที่ จนสามารถพัฒนาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจนก 
ความสำเร็จของจังหวัดยะลาเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน หน่วยงานต่าง ๆ ของ
จังหวัด ในการให้ความรู้แก่ชุมชน ท้องถิ่น ทั้งความรู้ทางการตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  สร้าง
ความแตกต่าง มีการจัดภูมิทัศน์ที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของเมือง มีการสร้างภาพลักษณ์ที่ชัดเจนว่าเมือง
ยะลา คือ เมืองนก เพื่อสร้างให้เกิดการจดจำ และให้เข้าใจถึงวิถีชีวิตและจุดเด่นของเมือง (กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, 2554) ถัดมาการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ จากข้อมูลพบว่า การ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบจะเป็นไปในลักษณะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้ถือเป็นการพัฒนาที่ตรงจุดของประชาชนในพื้นที่ โดยการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการในเชิง
สร้างสรรค์นั้น นอกจากจะส่งเสริมด้านทักษะความรู้แล้ว ยังต้องชี้ให้ประชาชนในพื้นที่เล็งเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรที่มีอยู่ ชี้แนะแนวทางในการพัฒนา แปรรูปสิ่งเหล่านั้นให้เกิดคุณประโยชน์สู งสุด ตลอดจนสร้าง
องค์ความรู ้สมัยใหม่ที ่จำเป็น เช่น ด้านเทคโนโลยี  ด้านการตลาด ด้านการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
สอดคล้องกับ ศุภชัย เหมือนโพธิ์ และธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ (2561) เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นปัจจัยที่ทำให้
การดําเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประสบ ความสำเร็จ เนื่องจากมีเพียงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจำนวนไม่
มากที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการบริการให้เกิดมูลค่าเพ่ิมขึ้นตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพราะ
ส่วนใหญ่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งที่มีอยู่รอบตัวที่สามารถนํามาสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนได้ ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม เช่น การพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสงขลา
ของ วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง และคณะ (2563)โดยจังหวัดสงขลาได้จัดทำการประเมินศักยภาพของจังหวัดด้าน
การท่องเที่ยวชุมชน เพื่อทำให้ทราบถึงข้อดี ข้อด้อย อุปสรรค และโอกาสในการพัฒนา ออกมาในรูปแบบ
การจัดทำสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์เพ่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นที่รู้จักของกลุ่ม
นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ สร้างแบรนด์ชุมชน มีการทำ content marketing ที่น่าสนใจเพ่ือ
ดึงดูดนักท่องเที ่ยวจัดแคมเปญ โปรโมชั ่น การท่องเที ่ยวชุมชน และโปรแกรมการท่องเที ่ยวชุมชนที่ 
หลากหลายรูปแบบ ให้มีความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา และฤดูกาลท่องเที่ยว  บูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดตั้งชมรม หรือวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยวชุมชน 
เพื่อร่วมกันในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวชุมชน ให้สามารถดำเนินไปได้อย่างยั่งยืน มีจุดขาย
ผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวชุมชน และด้านการให้บริการของชุมชนแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
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พัฒนาคุณภาพและบริการด้านการท่องเที่ยวเพ่ือมุ่งเน้นคุณภาพบริการที่ดี และเพ่ือเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่
ม ีรายได้ส ูง ปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในแหล่ง  ท่องเที ่ยวชุมชน และการอบรมพัฒนา
ผู้ประกอบการชุมชนด้านการท่องเที่ยวในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ การจัดทำสื่อ  การตลาดออนไลน์ สร้างอัต
ลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ และการบริการที่เป็นเลิศ  

การเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยจากข้อมูลในเชิงปริมาณ และจากการสัมภาษณ์ พบว่า ประเด็นด้าน
การเงินในพ้ืนที่ปัตตานียังคงประเด็นสำคัญที่ต้องได้รับการจัดการเป็นอันดับแรก ๆ โดยผู้วิจัยมองว่าปัญหา
ใหญ่ด้านการเงินของประชาชนในพื้นที่คือ รายได้กับรายจ่ายของประชาชนยังคงอยู่ ในจุดที่คาบเกี่ยวกัน 
โดยอาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนอยู่ในภาคการเกษตร โดยที่ราคาของสินค้าทางการเกษตรย่อมมีการผัน
ผวนตลอดเวลา ทำให้รายได้ของประชาชนเกิดความไม่เสถียร ไม่ม่ันคงเท่าที่ควร รายได้จึงอยู่ในลักษณะหา
เช้ากินค่ำ ส่งผลกระทบไปสู่การออมเงินเพื่อไว้ใช้ยามฉุกเฉิน หรือเพื่อใช้ในการลงทุนในอนาคต ดังนั้น การ
พัฒนาระบบการเงินในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จึงควรเข้ามาแก้ไขในเรื่องของการสร้างรายได้หลักให้มั่นคง 
กล่าวคือ สร้างความเข้มแข็งทางการเงินให้กับเกษตรกร อาจกระทำได้โดย การกำหนดราคากลางของสินค้า
เกษตรที่เป็นธรรม โดยให้กลุ่มเกษตรเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดราคา พยุงสินค้าทางการเกษตรเมื่อเกิด
เหตุสุดวิสัย เช่น สินค้าทางการเกษตรล้นตลาด รวมทั้งสนับสนุนการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเป็นการเพ่ิม
มูลค่าให้กับผลผลิต โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาบูรณาการองค์ความรู้ งบประมาณ ในการพัฒนาอย่าง
เป็นรูปธรรม การสร้างความเข้มแข็งทางการเงินให้กับเกษตรกร จึงเป็นพื้นฐานที่ดีที่สุดในการสร้างรายได้
ให้กับประชาชน ผ่านการผลักดันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเข้มแข็งนี้ หากประชาชนมีรายได้ที่
เพียงพอต่อการยังชีพ มีรายได้มากกว่ารายได้ อาจส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจของจังหวัดปัตตานีได้ 
สอดคล้องกับ ชาดา สิมประดิษฐ์พันธุ์ (ม.ป.ป.)ทำการศึกษาเรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ชายแดน พบว่า แนวทางการพัฒนาที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
คือการพัฒนาระบบตลาดกลางสินค้าเกษตร โดยให้สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงราคาและศูนย์กลางการซื้อ
ขายของเกษตรกรในพ้ืนที่ โดยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถเชื่อมโยงแหล่งซื้อขายได้ทั้งใน
และต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยสามารถปรับระบบการผลิตให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
ด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิตและการตลาด เพ่ือเพ่ิมรายได้และลดความเสี่ยงจากความ
ผันผวนด้านราคา รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ในการวางแผนการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ  

การเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ โดยผู้วิจัยมองว่าสามารถทำได้โดยอาศัย 1) มีชุมชนเป็น
ฐานในการเสริมสร้างศักยภาพ 2) การส่งเสริมให้เกิดการร่วมกลุ่มของผู้ประกอบการ 3) มีการเชื่อมโยงและ
พัฒนาความรู้สมัยใหม่อยู่เสมอ 4) ส่งเสริมเทคโนโลยีที่สำคัญในการประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต
ลดต้นทุนในการผลิต เป็นต้น 5) ให้ความสำคัญกับแนวคิดและศักยภาพของคนรุ่นใหม่ แต่ก็มิได้ละเลยคน
รุ่นเก่า โดยอาจจัดบทบาทคนรุ่นเก่าในสายอาชีพนั้น ๆ มาสู่ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือปราชญ์ชาวบ้านที่
เปรียบเสมือนองค์ความรู้เคลื่อนที่ให้กับกลุ่มและชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภชัย เหมือนโพธิ์ และ
ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ (2561) ที่ทำการศึกษาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยนำรูปแบบ Social Creative Potential Development Integrated Model 
(SCPD) ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของกลุ ่มวิสาหกิจชุมชน โดยนำ SCPD มาใช้ในการพัฒนา
ผู้ประกอบการ ผ่านการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นการรวมกันเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 
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และทำให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคมากขึ้น ผ่านองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ทุนทางสังคม (S) 2) การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (C) 3) 
ศักยภาพเครือข่ายทางสังคม (P) 4) กระบวนการพัฒนา (D) โดยทั้งหมดทั้งมวลนี้ต้องเป็นการสร้างการ
พัฒนาผู้ประกอบการให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาของแต่ละพื้นที่ด้วย และประการสุดท้าย คือ การ
ส่งเสริมการจดทะเบียน และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ พบว่า ในแง่ของ
การส่งเสริมการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญานั้น ยังปรากฏน้อยทั้งในเชิงรูปธรรม นั้น คือ สินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และในทางนามธรรม นั้นคือ ความรู้ ความเข้าใจของ
ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ผู้วิจัยมองว่า การส่งเสริมการจดทะเบียน 
และคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่จังหวัดปัตตานี อาจกระทำได้ผ่าน 5 ขั้นตอน คือ 1) การสำรวจ
สินค้าและผลิตภัณฑ์ภายในจังหวัดปัตตานีที่จัดอยู่ในเกณฑ์ที่อาจจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาได้ 2)  จัด
หมวดหมู่สินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 3) ปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ 4) การ
ส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนองค์ความรู้
เกี ่ยวกับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 5) ผลักดันผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์ให้ไปสู่การจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา 6) การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์
ในอนาคต ทั้งนี้ผู้วิจัยมองว่าการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญานั้น อาจมีการกำหนดห้วงระยะเวลาที่
ชัดเจน เพื่อเป็นกรอบในการผลักดันให้ผู้ประกอบการมีความกระตือรือร้นในการรักษาคุณภาพของสินค้า 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์ (2563) ทำการศึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนท้องถิ ่นไทย 4.0 โดยมองว่า หนึ ่งในรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คือการขับเคลื ่อนด้วย
นวัตกรรม นั้นคือ การสร้างกฎระเบียบในชุมชนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมทางเศรษบกิจและเพิ่มขีด
ความสามารถด้านนวัตกรรมท้องถิ่น วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการแนะนำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นชุ มชน
ใหม่ ๆ เช่น การผลิตสินค้า OTOP ขึ้นชื่อของจังหวัด สิ่งเหล่านี้จะช่วยผลักดันเศรษฐกิจภาคท้องถิ่นให้มี
ศักยภาพที่สูงขึ ้น แต่ยังคงเจออุปสรรคด้านการสร้างขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ ่นในการผลิต
นวัตกรรมเศรษฐกิจใหม่ ๆ เช่น ขาดแคลนแรงงาน ขาดการกระตุ้นและส่งเสริมนวัตกรรมเศรษฐกิจชุมชน
ท้องถิ ่นทั ้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ และสอดคล้องกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(องค์การมหาชน) (2563) โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ให้
ความสำคัญกับการพัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที ่ม ีศั กยภาพ เพื ่อยกระดับไปสู่
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขึ้นสูง จากการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ โดยส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการผ่านการวิจัยและพัฒนาการใช้นวัตกรรม ความคิด
สร้างสรรค์ บนพื้นฐานทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
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10. สรุป 
 
 1. ช่วงต้นน้ำ  (1) การพัฒนาระบบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน คือ การสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน
ให้กับประชาชน โดยต้องมีระบบการเงินที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย กล่าวคือเป็นระบบการเงินที่
สามารถตอบสนองความต้องการของเกษตรกรทุกลุ่มในพื้นที่ได้ ไม่เพียงแต่มีความเข้มแข็งทางการเงิน แต่
จะต้องสร้างองค์ความรู ้ทางการเงินที ่เข้มแข็ งให้กับกลุ ่มเกษตรกรในพื้นที ่ด้วย (2) การพัฒนาเมือง
สร้างสรรค์ โดยให้ความสำคัญกับเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ ผ่านการบูรณาการทั้งทางด้านทุนทางวัฒนธรรม ทุน
มนุษย์ ทุนด้านกิจกรรม และทุนด้านการพัฒนาเมืองเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน โดยที่การพัฒนาดังกล่าว
จะต้องไม่เป็นการพัฒนาที่ทำลายรากเหง้าวัฒนธรรม แต่ต้องเป็นการบูรณาการที่สามารถเชิดชูคุณค่าทาง
วัฒนธรรมดั ้งเดิม ควบคู ่กับความสมัยใหม่ของสากลได้อย่างกลมกลืน  (3) การเสริมสร้างศักยภาพ
ผู้ประกอบการ โดยใช้ชุมชนเป็นฐานหลักในการพัฒนา ผ่านการส่งเสริมการร่วมกลุ่มของผู้ประกอบการ 
เชื่อมโยง พัฒนา และส่งเสริมเทคโนโลยีที่สำคัญและเหมาะสมในการประกอบอาชีให้กับผู้ประกอบการ 
ตลอดจนให้ความสำคัญกับคนรุ่นใหม่แต่ไม่ละเลยคนรุ่นเก่า โดยการปรับเปลี่ยนให้คนรุ่นใหม่มีบทบาทใน
ด้านต่าง ๆ มากข้ึน ปรับคนรุ่นเก่าไปสู่ปราชญ์ชาวบ้านที่ทรงคุณค่าต่อไป 

2. ช่วงกลางน้ำ ประกอบด้วย การพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์โดยอาศัยวิสาหกิจชุมชน โดยการ
ก่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม นั ้นคือ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผลประโยชน์ เพื ่อให้
ประชาชนในพื้นที่รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับกลุ่ม กับพื้นที่มากขึ้น ผ่านกระบวนการระดมความคิด และลงมือทำ
ของกลุ่มประชาชนในพื้นที่เอง และหากสามารถทำให้กลุ่มดังกล่าวเข้มแข็งได้ อาจจะนำมาซึ่งอำนาจการ
ต่อรองในตลาดด้วยเช่นกัน 

3. ช่วงปลายน้ำ ประกอบด้วย การส่งเสริมการจดทะเบียน และคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  
โดยผู้วิจัยมองว่าในส่วนนี้คือส่วนปลายน้ำ สามารถกระทำได้ผ่านการสำรวจสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ใน
จังหวัดเพื่อทำการประเมินว่ามีสินค้าและผลิตภัณฑ์ชนิดใดบ้างที่ผ่านเกณฑ์ จากนั้นจึงจัดหมวดหมู่สินค้า
และผลิตภัณฑ์ ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนา ผ่านการส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ ผลักดัน
สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์สู่การจดทะเบียนทรัพย์ทางปัญญา และท้ายที่สุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะต้องทำการประเมิน ติดตามคุณภาพสินค้าดังกล่าวเพื่อให้ผู้ประกอบคงไว้ซึ่งคุณภาพของสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์  
 ผลจากการศึกษารูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำด้าน
รายได้ของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานีในครั้งนี้ สอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนัก
นายกรัฐมนตรี, ม.ป.ป.) ที่มีการผลักดันให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ขึ้น โดยให้ความสำคัญ
เศรษฐกิจฐานรากและชุมชน ในแนวทางการพัฒนาที่ 3.1 การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้
กระจายตัวอย่างทั่วถึง การพัฒนาภาคใต้ให้เป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย ประกอบด้วย 1) การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพของห่วงโซ่คุณค่าเพื่อสร้างรายได้ให้กับ
พื้นที่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 2) ยกระดับรายได้จากการท่องเที่ยว และกระจายรายได้ จากการท่องเที่ยวสู่
พื้นที่เชื่อมโยงรวมทั้งชุมชนและท้องถิ่น 3) พัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจ
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เฉพาะ โดยนำร่องใน 3 อำเภอ ได้แก่ เบตง หนองจิก และสุไหง-โกลก ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมแล้วจึงขยาย
ผลไปพื้นที่ใกล้เคียง 4) วางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้เกิดความยั่งยืนในพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งต้นน้ำของภาค 
 
11. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 
 1) ควรขยายผลการวิจัยเชิงคุณภาพออกไปในแง่ของการสัมภาษณ์รายกลุ ่ม (Focus Group) 
ควบคู่ด้วย เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เน้นการสนทนา ถกเถียง อภิปรายของบุคคลที่มีความรู้ หรือมีประสบการณ์ใน
ประเด็นเกี่ยวข้องกับงานวิจัย รวมทั้งเพื่อให้ได้ข้อมูลที่อยู่ในลักษณะการระดมความคิด (Brainstorm) 
เพ่ือให้เกิดแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือแก้ไขปัญหาจากหลาย ๆ มุมมอง  
 2) ควรแบ่งกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ให้ชัดเจนมากขึ้น เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มประมง กลุ่มปศุสัตว์  
กลุ ่มน ักว ิชาการ กลุ่ มหน่วยงานภาคร ัฐที ่ เก ี ่ยวข ้อง เพ่ือให ้ได ้ม ุมมองข้อมูลที ่หลากหลายและ 
มีการกลุ่มข้อมูลที่ชัดเจน เพ่ือให้มองภาพความเห็น ความต้องการของแต่ละกลุ่มได้อย่างชัดเจน 
 3) ควรมุ่งเน้นความเหลื่อมล้ำด้านอ่ืน ๆ ควบคู่ในการวิจัย เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมมากข้ึน 
 4) ควรมีการศึกษาเชิงลึก เพื่อหาปัจจัยแฝงที่อาจมีอิทธิพลต่อความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ รวมถึง
รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  
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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการจัดการความรู้และปัจจัยทางการบริหารภายใน
โรงเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ทางการบริหารภายในโรงเรียนกับกระบวนการจัดการความรู ้ในโรงเร ียนพระปริยัติธรรมในพื ้นที่
กรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาการส่งผลระหว่างปัจจัยทางการบริหารภายในโรงเรียนและกระบวนการ
จัดการความรู้ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือ ครูในโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมกับโรงเรียนในกรุงเทพมหานครทั้ง 11 โรงเรียนมีคร ูจำนวน 130 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที ่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามค่าความเชื ่อมั่น
ภาพรวมทั้งฉบับเท่ากับ 0.99 ค่าความเชื่อม่ันภาพรวมตัวแปรต้น 0.982 ภาพรวมตัวแปรตาม 0.985 สถิติที่
ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน โดยกำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 
 ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยทางการบริหารภายในโรงเรียน ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ใน
ภาพรวมอยู ่ในระดับมาก ด้านที ่มากที ่สูงสุดคือ ด้านวัฒนธรรมองค์การ และด้านภาวะผู้นำและการ
สนับสนุนของผู้บริหารมีค่าเฉลี่ยน้อยสุด 2) การจัดการความรู้ของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีระดับการปฏิบัติมากที่สุดคือ ด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ และด้าน
การบ่งชี้ความรู้มีระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ ในโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม มีความสัมพันธ์เชิงบวกในทุกด้าน นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 4) ปัจจัยที่ส่งผลมีสองปัจจัย
ได้แก่ ภาวะผู้นำและการสนับสนุนของผู้บริหาร (X1) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (X3) สามารถทำนายการ
ส่งผลต่อ กระบวนการการจัดการความรู้ในโรงเรียนพระปริยัติ โดยมีค่า R2 อยู่ที่ 0.675 หรือส่งผลต่อการ
จัดการความรู้ร้อยละ 67.50 นัยทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
คำสำคัญ : ปัจจัยท่ีส่งผล, การจัดการความรู้, โรงเรียนพระปริยตัิธรรม
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Abstract 
 

The purposes of this research were 1) to study the level of knowledge management 
and School administrative factors in Phrapariyattidhamma schools in Bangkok 2) to study 
the relationship between School administrative factors and knowledge management in 
Phrapariyattidhamma schools in Bangkok; 3) to study the effect between School 
administrative factors and knowledge management in Phrapariyattidhamma schools in 
Bangkok. The sample group was teacher in the Phrapariyattidhamma School, 130 teacher 
were selected using a stratified random sampling method. The equipment used in the 
research was a questionnaire. The overall image confidence was 0.99, the overall image 
confidence value of the variables was 0.982 and the overall image confidence value of 
total dependent variables 0.985. Statistics used for data analysis were percentage, mean, 
standard deviation, Pearson's Correlation Coefficient Analysis and stepwise multiple 
regression analysis. The statistical significance was set at 0.01 level. 

The results of the study showed that 1) School administrative factors of personnel 
in Phrapariyattidhamma School as a whole is at a high level. The most impactful aspect 
respectively is organizational culture in terms of leadership and executive support. 2) 
knowledge management of personnel in Phrapariyattidhamma School. As a whole is at a 
high level. The aspect with the highest level is Knowledge Organization and the least one 
is Knowledge Identification 3) School administrative factors in Phrapariyattidhamma School 
(General Education Department) Bangkok area) there was a positive relationship in all 
aspects, statistically significant at 0.01 and 4) there were two factors affecting it, leadership 
and executive support (X1) information technology (X3) can predict the impact of knowledge 
management Process in Phrapariyattidhamma School (Department of General Education 
Bangkok area) with a statistical significance at 0.01 level of 67.50%. and R2 = 0.675 

 
Keyword: The factors affecting, Knowledge management, Phrapariyattidhamma 
School 
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1. บทนำ 
 
 การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นการศึกษาที่รัฐกำหนดขึ้นตามความประสงค์ของ
พระปรารถนาของสมเด็จพระอริยวงศาตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก (จวน อุฏฐายี
มหาเถระ) กล่าวว่า “การศึกษาทางโลกเจริญก้าวหน้าตามการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย แต่การศึกษาปริยัติ
ธรรม จำเป็นต้องปรับไปตามการเปลี่ยนแปลงของโลก จึงเล็งเห็นว่าควรมีหลักสูตร ปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา เพื่อให้ภิกษุและสามเณรได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ควบคู่กันไปทั้งทางโลกและทางธรรม” 
(สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2557: 1) ซึ่งการเรียนการสอนนั้นจะเป็นหลักสูตรสายสามัญ ตามหลักสูตร
ของ กระทรวงศึกษาธิการ โดนหลักสูตรดังกล่าวนั้นมีบริบทที่เหมาะสมกับกระแสสังคมและ พระธรรมวินัย 
 โดยให้มีหน่วยงานที ่สนองงานของคณะสงฆ์และพัฒนากิจการพระพุทธศาสนา โดยตรง  
คือ สำนักพุทธศาสนาแห่งชาติและมีหน่วยงานย่อยที่มีชื่อว่า กองพระพุทธศาสนาศึกษาเป็นหน่วยงานที่ให้ 
การสนับสนุนการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นต้องออกระเบียบที่
ช ัดเจนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว ่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธร รม พ.ศ. 2546 โดยมี
วัตถุประสงค์ให้การศึกษาดังกล่าวเป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวของสถาบันทางศาสนาและบ้านเมือง กล่าวก็คือ 
ฝ่ายศาสนาจะได้ศาสนทายาทที่ดีมีความรู้และเข้าใจในหลักธรรมอย่างลึกซึ้ง และเป็นทั้งผู้ปฏิบัติดี และ
ปฏิบัติชอบ ดำรงอยู่ในสมณธรรม และสามารถสืบต่อหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาได้ และถ้าภิกษุ
หรือสามเณรเหล่านี้ได้ทำการลาสิกขาไปแล้ว ก็สามารถเจ้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาอื่น ๆ และสร้าง
ประโยชน์ต่อสังคมสืบต่อไปได้เช่นกัน ณ ช่วงเวลาปัจจุบันศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนแปลงของโลกนั้นเป็นไป
อย่ารวดเร็ว อันเนื่องมาจาก การเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 ได้ระบุไว้ว่า “ให้มีการ ส่งเสริม และสนับสนุนให้จัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล นอกจากนี้การจัดการศึกษา  ควรมุ่งไปที่การพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นพลเมืองที่ดีและ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อสั งคมส่วนรวม” 
(ราชกิจจานุเบกษา, 2560)  
 ในบริบทของปัจจุบัน หรือในอนาคตอันใกล้ องค์กรหรือองค์การทางด้านการศึกษาจะสามารถ
เจริญก้าวหน้าหรือ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้ได้นั้น จำเป็นต้องเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (Learning organization) ดังนั้นองค์กร มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ประสบการณ์ ความรู้ และ
การจัดการกับสิ่งที่กล่าวไปข้างต้นนั้นมีชื่อเรียกว่า การจัดการความรู้ (Knowledge Management) โดยมี
การจัดการกับฐานความรู้ (Knowledge Base) สามารถสะสมและรวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ และนำความรู้
มาแลกเปลี่ยนในองค์กร (ธีระ รุญเจริญ, 2555) 
 ผลการประเมินของ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือชื ่อย่อว่า  
“สมศ.” ซึ่งผลการประเมินที่ผู้วิจัยจะทำเสนอไปนี้นั้นเป็นผลการเมินรอบที่ 3 (รอบล่าสุดที่ได้มีการเผยแพร่) 
โดยผลการประเมินของโรงเรียนพระปริยัติธรรมในพื้นที ่กรุง เทพมหานครมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา , 2558) ซึ่งในบริบทปัญหาในการศึกษาครั้งนี้
พบว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรมทั้ง 11 โรงเรียน พบว่ามีเพียงสองโรงเรียนที่มีสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงกว่า
มาตรฐานเพียง 2 โรงเรียนอีก 9 โรงเรียน ที่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยู่ในระดับพบใช้และต่ำกว่ามาตรฐาน 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

2.1 เพื่อศึกษาระดับการจัดการความรู้และปัจจัยทางการบริหารภายในโรงเรียน ในโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  

2.2 เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารภายในโรงเรียนกับกระบวนการ
จัดการความรู้ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

2.3 เพื่อศึกษาหาการส่งผลระหว่างปัจจัยทางการบริหารภายในโรงเรียนและกระบวนการจัดการ
ความรู้ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

 
3. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบไปด้วยตัวแปรต้นปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ และตัว
แปรตามกระบวนการจัดการความรู้โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ตัวแปรต้น ได้แก่ปัจจัยทางการบริหารภายในโรงเรียน ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม (แผนกสามัญ
ศึกษา พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร) 

 1.1 ภาวะผู้นำและการสนับสนุนของผู้บริหาร ประกอบด้วย การสร้างแรงจูงใจ การที่ผู้นำ
มองการจัดการความรู ้เป็นเรื ่องที ่สำคัญ การสื ่อสารของผู ้บริหารที ่ทำให้บุคลากรเข้าใจถึง
ความสำคัญของ การจัดการความรู้ 

1.2 วัฒนธรรมองค์การ ประกอบด้วย บรรยากาศในการทำงานที่ส่งเสริมให้ เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ การตระหนักว่าการจัดการความรู้เป็นเรื่องที่สำคัญ หรือทัศนคติที่ส่งเสริมให้
เกิดการสร้านวัตกรรมใหม่ ๆ ในโรงเรียน 

  1.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย การเชื่อมต่อข้อมูลกับบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 
ในโรงเรียน ในโรงเรียนเครือข่ายและบุคคลนอกสถานศึกษา  

1.4 การวัดและประเมินผล ประกอบด้วย การออกแบบการประเมินการประเมินที่เป็น
รูปแบบที่มีความเหมาะสมกับการจัดการความรู้โดยเฉพาะ การสร้างการประเมินที่สอดคล้องกับ
การประเมินจากหน่วยงานภายนอก(สมศ.) และการประเมินมักนำมาด้วยการพัฒนาหลักสูตรหรือ
การเรียนรู้ใหม่ ๆ  

 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ กระบวนการจัดการความรู ้ของ สถาบันเพิ ่มผลผลิตแห่งชาติ  และ
กระบวนการจัดการความรู้ของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
 
4. บริบทการความรู้ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
 

การจัดระบบสารสนเทศ ในคู่มือการปฏิบัติงานได้ระบุไว้ว่าการจัดการระบบ สารสนเทศของ
โรงเรียนปริยัติธรรมมี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมข้อมูล - ในขั้นตอนนี้จะเป็นการรวบรวมข้อมูล กำหนดรายการข้อมูลที่
ต้องการ และกำหนดวิธีการจัดเก็บข้อมูล ด้วยการสร้างเครื่องมือให้สอดคล้องกับบริบทของข้อมูลที่ต้องการ 
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ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบข้อมูล - ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ก่อนที่จะนำไปประมวลผล ควรมีการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยพิจารณาจากความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และความเป็นปัจจุบันของ
ข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 3 การประมวลผลข้อมูล - เป็นการนำข้อมูลมาประมวลผลให้เป็นสารสนเทศ หรือเป็น
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยจะเป็นการนำมา จัดกลุ่ม แยกตาม 
ลักษณะและประเภทของสารสนเทศ 

ขั้นตอนที่ 4 การนำเสนอข้อมูลสาร - นำเสนอให้ตรงกับความต้องการและสะดวกต่อการนำไปใช้ 
อาทิเช่น ตาราง แผนภาพ กราฟ หรือการบรรยายเป็นความเรียง 

ขั้นตอนที่ 5 การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ – เป็นการเพื่อสะดวกต่อการเข้าถึงเพื่อสะดวกต่อ
การนำมาประยุกต์ใช้การจัดเก็บอาจจัดเก็บในรูปแบบของ แฟ้มเอกสารหรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ตาม
ศักยภาพของโรงเรียน และให้ความสำคัญกับความสะดวกในการค้นหาเพ่ือง่ายต่อการนำไปใช้งาน 
 
5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาตาม 1) ปัจจัยทางการบริหารภายในโรงเรียน ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
(แผนกสามัญศึกษา พื้นที่ กรุงเทพมหานคร) ประกอบไปด้วย ภาวะผู้นำและการสนับสนุนของผู้บริหาร , 
วัฒนธรรมองค์การ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การวัดและประเมินผล และตัวแปรตามกระบวนการจัดการ
ความรู้ของ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และกระบวนการจัดการความรู้ของ สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
 

ตัวแปรอิสระ                      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 

กระบวนการจัดการความรู้ 
 โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

(แผนกสามัญศึกษา พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร) 
 

- ด้านการบ่งช้ีความรู ้
- ด้านการสร้างและแสวงหาความรู ้
- ด้านการจดัการความรู้ให้เป็นระบบ 
- ด้านการกลั่นกรองความรู ้
- ด้านการเข้าถึงความรู ้
- ด้านการแลกเปลีย่นความรู้   
- ด้านการเรียนรู ้

ปัจจัยทางการบริหารภายในโรงเรียน  
พระปริยัติธรรม 

(แผนกสามัญศึกษา พ้ืนที่ กรุงเทพมหานคร) 
 

- ด้านภาวะผู้นำและการสนับสนุนของ
ผู้บริหาร 

- ด้านวัฒนธรรมองค์การ 
- ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- ด้านการวัดและประเมินผล 
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6. สมมติฐานของการวิจัย 
 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยทางการบริหารภายในโรงเรียน มีความสัมพันธ์กับกระบวนการจัดการความรู้
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยทางการบริหารภายในโรงเรียนทั้ง 4 ปัจจัยส่งผลต่อกระบวนการจัดการ
ความรู้ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมอย่างน้อย 1 ด้าน 
 
7. ระเบียบวิธีวิจัย 
 

7.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการดำเนินวิจัยในครั้งนี้ ครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั้ง 11 โรงเรียนในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งหมด 197 คน โดยจำแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ครูประจำ 144 คน, ครูพิเศษ
จำนวน 74 คนและ ครูบาลีจำนวน 9 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา พื้นที่ กรุงเทพมหานคร) 
จำนวน 130 คน โดยการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Krejcie and Morgan ที่มีระดับความ
เชื่อมั่นอยู่ที่ร้อยละ 95 และมีความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ร้อยละ 5 (พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2558 : 143 - 145) 
และใช้การแบ่งกลุ ่มตัวอย่างแบบ แบ่งกลุ ่มตัวอย่างแบบชั้น (stratified random sampling) โดยวิธี
ดังกล่าวจะเป็นการแบ่งตามตัวแปรอิสระที่อาจจะมีผลต่อตัวแปร ซึ่งในบริบทการศึกษาครั้งนี้แบ่งตาม
โรงเรียน โดยขั้นตอนในการแบ่งชั้นมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ (พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2558 : 160) 

1. แบ่งประชากรออกเป็นกลุ ่มย่อย ตามลักษณะที่แตกต่างกันแต่ ภายในกลุ ่มต้องมีความ
เหมือนกันเช่นกัน โดยกลุ่มย่อยจะเรียกว่าเป็นชั้น (Stratum) 

2. สุ่มตัวอย่างสมาชิกแต่ละหน่วยของกลุ่มย่อย (แต่ละชั้น) ใช้การแบ่งกลุ่มตัวอย่างได้แบบเป็น
ระบบ 

 
7.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์การปฏิบัติงาน และสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List)  
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารภายในโรงเรียน 4 ปัจจัย ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่งตรงตามแนวคิดในการวัดแบบเจต
คติแบบของ Likert (Likert’s scale) และข้อคำถามในแบบสอบถามประยุกต์มาจากแบบประเมินการ
จัดการความรู้ในองค์กร (KMAT) คิดค้นโดย The American Productivity & Quality Center (APQC) 
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ใน 7 ด้าน 
ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับซึ่งตรงตามแนวคิดในการ
วัดแบบเจตคติแบบของ Likert (Likert’s scale) 
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 7.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 นำแบบสอบถามทำการ (Try out) กับครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจากนั้นทำการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั ่น (Reliability) โดยการวิเคราะห์โดยการ
วิเคราะห์หาความเชื ่อมั ่นตามวิธ ีของ Cronbach (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดย Cronbach 
(1990 : 202 - 204) กล่าวว่า ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับมีค่า Alpha Coefficient  0.70 ขึ้น
ไปจึงจะยอมรับได้ว่าเครื่องมือมีคุณภาพเพียงพอที่จะนำไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป  และจากการ
ทดสอบความเชื่อมั่นขอแบบสอบถามพบว่า ค่าความเชื่อมั่นในภาพรวมทั้งฉบับเท่ากับ 0.99 ค่าความ
เชื่อมั่นภาพรวมตัวแปรต้น 0.982 ภาพรวมตัวแปรตาม 0.985 
 

7.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยดำเนินการส่งแบบสอบถามพร้อมกับหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการจัดเก็บข้อมูลให้กับ

ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อส่งต่อแบบสอบถามให้กับครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ทั้ง  11 
โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร เป็นจำนวน 130 ฉบับ พร้อมรอรับแบบสอบถามกลับคืนด้วยตนเอง หลังจาก
นั้นผู้วิจัยได้ดำเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืน พบว่ามีแบบสอบถามที่มี
ผู้ตอบสมบูรณ์ครบถ้วน จำนวน 119 คิดเป็นร้อยละ 91 ของจำนวนแบบสอบถามทั้งหมด 

 
7.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์แบบสอบถามตอนที่ 1 วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

วิเคราะห์หาค่าความถ่ี  (Frequency)  และค่าร้อยละ (Percentage) 
2. การวิเคราะห์แบบสอบถามตอนที่ 2 วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (x̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) โดยการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยการ
ดำเนินงานทั้งภาพรวมและรายข้อ 

3. การวิเคราะห์แบบสอบถามตอนที่ 3 วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (x̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) 

4. การทดสอบสมมติฐานที่ 1 โดยหาความสัมพันธ์ (Correlation) โดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 

5. การทดสอบสมมติฐานที่ 2 โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise 
Multiple Regression Analysis) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01    

 
8. ผลการวิจัย 
 
 8.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
 ผลการวิจัยพบว่า ครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา พื้นที่ กรุงเทพมหานคร ) 
บุคลากรทางการศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่นั้นเป็นเพศชายคิดเป็นจำนวน102 คน คิดเป็นร้อย
ละ 85.7 บุคลากรทางการศึกษาที่ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 56 ปีขึ้นไป คิดเป็นจำนวน 
22 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 บุคลากรทางการศึกษาที่ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาอยู่
ในระดับ ปริญญาตรี คิดเป็นจำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 51.3 บุคลากรทางการศึกษาที ่ตอบ
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แบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ มีประสบการณ์การปฏิบัติงานอยู่ที่ ต่ำกว่า 5 ปี คิดเป็นจำนวน 36 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.3 ครูที่ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่  มี สถานภาพการปฏิบัติงานเป็น ครูประจำ คิดเป็น
จำนวน 71 คิดเป็นร้อยละ 59.7 
 

8.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทางการบริหารภายในโรงเรียนของครูในโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม (แผนกสามัญศึกษา พื้นที่กรุงเทพมหานคร) 
 ผลการวิจัยพบว่า ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมโดยส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นกับปัจจัยทางการบริหาร
ภายในโรงเรียน ในภาพรวมและ รายด้านอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
วัฒนธรรมองค์การ เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (�̅� = 4.16) ในลำดับที่รองลงมาเป็น ด้านการวัดและ
ประเมินผลมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (�̅� = 4.12) ในลำดับถัดมาเป็นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (�̅� = 
4.11) ในลำดับสุดท้ายเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านภาวะผู้นำและ
การสนับสนุนของผู้บริหาร มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (�̅� = 4.08) ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยทางการบริหารภายในโรงเรียนของคร ู

   ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยทางการบริหารภายในโรงเรียน 
ค่าสถิติ 

อันดับ 
�̅� SD แปลผล 

ด้านภาวะผู้นำและการสนับสนุนของผู้บริหาร 4.08    0.59 มาก 4 
ด้านวัฒนธรรมองค์การ  4.16 0.61 มาก 1 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.11 0.69 มาก 3 
ด้านการวัดและประเมินผล 4.12 0.63 มาก 2 

รวม 4.12 0.58 มาก  
 

8.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการความรู้ของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม (แผนกสามัญ
ศึกษา พื้นที่กรุงเทพมหานคร) 

ผลการวิจัยพบว่า พบว่า ครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมโดยส่วนใหญ่ให้ระดับความเห็นกับ
กระบวนการจัดการความรู้ ในภาพรวมและ รายด้านอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.06) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ เป็นด้านที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด (�̅� = 4.11) รองลงมา
เป็น ด้านการเข้าถึงความรู้ (�̅� = 4.10) ในลำดับถัดมาเป็น ด้านการเรียนรู้ (�̅� = 4.07) ต่อมาเป็น ด้านการ
สร้างความรู้ และแสวงหาความรู้ (�̅� = 4.05) ในลำดับถัดไปเป็นด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ (�̅� 
= 4.05) ต่อมาเป็น ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (�̅� = 4.04) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้าน
การบ่งชี้ความรู้ (�̅� = 4.02) ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 2 กระบวนการจัดการความรู้ของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม(แผนกสามัญศึกษา พ้ืนที่ 
    กรุงเทพมหานคร) ในภาพรวมและรายด้าน 

กระบวนการจัดการความรู้  
ค่าสถิติ 

อันดับ 
�̅� SD แปลผล 

ด้านการบ่งชี้ความรู้  4.02 0.60 มาก 7 
ด้านการสร้างความรู้ และแสวงหาความรู้ 4.05 0.61 มาก 4 

ด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ  4.11 0.59 มาก 1 
ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้  4.05 0.59 มาก 5 
ด้านการเข้าถึงความรู้  4.10 0.59 มาก 2 
ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  4.04 0.67 มาก 6 
ด้านการเรียนรู้  4.07 0.59 มาก 3 

รวม  4.06 0.54 มาก  
 
8.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารภายในโรงเรียน และกระบวนการจัดการความรู้ 

ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลการจัดการความรู้ในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน มีความสัมพันธ์
เช ิงบวกกับกระบวนการจ ัดการความร ู ้ ในโรงเร ียนพระปริย ัต ิธรรม (แผนกสามัญศึกษาในพื ้นที่  
กรุงเทพมหานคร) ในภาพรวม (r=0.80) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสัมพันธ์กับกระบวนการจัดการความรู้ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
(แผนกสามัญศึกษาในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร) ในภาพรวมมากที่สุด (r=0.78) รองลงมาเป็น ด้านภาวะผู้นำ
และการสนับสนุนของผู้บริหาร (r=0.75) ในลำดับถัดมาเป็นด้านวัฒนธรรมองค์การ (r=0.71) และในลำดับ
สุดท้าย เป็นด้านการวัดและประเมินผล (r=0.68) ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารภายในโรงเรียนและกระบวนการจัดการความรู้ใน 

   โรงเรียนพระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร) 

ตัวแปร 

กระบวนการจัดการความรู้ในโรงเรียน 
พระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษาในพื้นที่ 

กรุงเทพมหานคร) 
n r p 

ปัจจัยทางการบริหารภายในโรงเรียน 119 0.80 0.00* 
ด้านภาวะผู้นำและการสนับสนุนของผู้บริหาร 119 0.75 0.00* 
ด้านวัฒนธรรมองค์การ  119 0.71 0.00* 
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 119 0.78 0.00* 
ด้านการวัดและประเมินผล 119 0.68 0.00* 

*p≤ 0.01 



 
 

 

219 การน าเสนอผลงานหลกัสตูร รศ. 9000 การคน้ควา้อสิระ : การประยกุตค์วามรูสู้ก่ารปฏบิตัิ 
 

2. ปัจจัยทางการบริหารภายในโรงเรียน ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา ใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร) ที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ 
 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบว่า ด้านภาวะผู้นำและการสนับสนุนของ
ผู้บริหาร (X1) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (X3) สามารถทำนายการส่งผลต่อ กระบวนการการจัดการความรู้ใน
โรงเรียนพระร่วมพยากรณ์ การส่งผลต่อกระบวนการการจัดการความรู้ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม (แผนก
สามัญศึกษา พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร) ได้ร้อยละ 67 
 

สมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการการจัดการความรู้ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม (แผนก
สามัญศึกษา พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร) ในรูปคะแนนดิบ  มีรายละเอียดดังนี้ 

Ŷ  = 1.044 + 0.395(X1) + 0.342(X3) 
 

 สมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ กระบวนการการจัดการความรู้ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม (แผนก
สามัญศึกษา พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร) ในรูปคะแนนมาตรฐาน มีรายละเอียดดังนี้ 

yẐ  = 0.502 (Zx1) + (Zx3) 0.374 
 
ตารางท่ี 4 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณของตัวแปรในสมการพยากรณ์ปัจจัยทางการบริหารภายใน 

โรงเรียน ที่ส่งผลต่อกระบวนการการจัดการความรู้ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา       
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร) 

ตัวแปรที่ศึกษา b SEb  t Sig. 
(X1)  0.395 0.63 0.502 6.233 0.000* 
(X3) 0.342 0.74 0.374 4.644 0.000* 

a           =   1.044      
R           =   0.821      
R2          =   0.675 (Adjusted R2 = 0.669)    
F           =   120.231      
SEest       =   0.31417      

*p≤ 0.01 
 
9. การอภิปรายผล 
 

จากผลการวิจัยมีประเด็นสำคัญที่นำมาอภิปรายผล ดังนี้ 
9.1 ระดับการจัดการความรู้และปัจจัยทางการบริหารภายในโรงเรียนในโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
 จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางการบริหารภายในโรงเรียน ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม (แผนก
สามัญศึกษา พื้นที่กรุงเทพมหานคร)ที่ประกอบไปด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านภาวะผู้นำและการสนับสนุน
ของผู้บริหาร 2) ด้านวัฒนธรรมองค์การ 3) เทคโนโลยีสารสนเทศ  4) การวัดและประเมินผล ในภาพรวมมี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า ผู้บริหารในโรงเรียน  สนับสนุนให้เกิดการ
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จัดการความรู้ในโรงเรียน และสื่อสารให้บุคลากรในสถานศึกษาตระหนักได้ถึงความสำคัญในการจัดการ
ความรู้ในสถานศึกษา มีวัฒนธรรมองค์การที่ทำให้บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
สนับสนุนในเรื่องของการจัดการความรู้ อาทิการแลกเปลี่ยนความรู้ ความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน จนรวม
มาถึงชุดความคิดที่เชื่อว่า การจัดการความรู้นั้นสนองต่อเป้าหมายของสถานศึกษา มีเทคโนโลยีที่อำนวย
ความสะดวกในการจัดการความรู้ โดยการนำมาเสริมประสิทธิภาพในการประสานงาน ใช้ในการเชื่อมต่อกับ
หน่วยงานทั้งในและนอกสถานศึกษา จนรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีในการสร้างคลังความรู้ในโรงเรียน และ
ในส่วนสุดท้ายเป็นการวัดและประเมินผล ซึ่งได้ข้อสรุปว่าโรงเรียนพระปริยัติธรรม มีการสร้างตัวชี้วัดที่
สอดคล้องกับหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาประเมินผลในโรงเรียน มีการกำหนดตัวชี้วัดที่เฉพาะสำหรับการ
จัดการความรู ้ และนำเอาผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดการความรู้อยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ กนกบงกช ศรีสงคราม และคณะ (2560 : 199) ได้ทำการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
จัดการความรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ผลการศึกษาระบุว่า ผล
ของปัจจัยที่ส่งผลก่อการจัดการความรู้ในโรงเรียนอยู่ในระดับมาก และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด เพราะว่า บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตสอง ให้ความสำคัญกับ
เทคโนโลยีในการดำเนินงานเพราะช่วยได้ในเรื่องของ การจัดเก็บข้อมูล การประเมินผลข้อมูล และเผยแพร่
ข้อมูลในโรงเรียน และ การวัดและประเมินผลมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก แต่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดในบริบท
ดังกล่าว แต่การวัดและประเมินผลนั้นมีส่วนช่วยให้ โรงเรียนมัธยมศึกษาเขต 2 รับรู้และทราบถึงกิจกรรมใน
การดำเนินงานต่าง ๆ ว่าคุ้มค่าหรือไม่ ก้าวหน้าไปถึงระดับไหนและมีอุปสรรคใดบ้างในการดำเนินงาน 
เพ่ือที่จะนำไปสู่ การแก้ไขและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 

9.2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารภายในโรงเรียนกับกระบวนการจัดการความรู้ 
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการจัดการความรู้ของบุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม (แผนก
สามัญศึกษา พื ้นที ่กร ุงเทพมหานคร)ที ่ประกอบไปด้วย 7 ปัจจ ัยได ้แก่ 1) ด้านการบ่งช ี ้ความรู้  
2) ด้านการสร้างความรู้ และแสวงหาความรู้ 3) ด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 4) ด้านการประมวล
และกลั่นกรองความรู้ 5) ด้านการเข้าถึงความรู้ 6) ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 7) ด้านการเรียนรู้ 
อยู่ในระดับมากในทุก ๆ ด้าน เพราะว่า ในบริบทของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา มีรูปแบบ
การดำเนินงานที่ระบุไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่ส่วนหนึ่งในคู่มือ
ดังกล่าวระบุไว้ว่า มีการส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ และเรียนรู้ผ่านการวิจัยในชั้นเรียน ให้กับบุคลากร
ทางการศึกในโรงเรียนและ ในคู่มือดังกล่าวยังได้ระบุถึงการส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาแสวงหา
ความรู้ผ่านการศึกษาต่อในระบบ อบรม ดูงาน (กองพระพุทธศาสนา, 2557 : 18 - 19) ซึ่งสอดคล้อง
การศึกษาของ นันท์ณภัสร์ จันทร์สว่าง (2559) ที่ทำการศึกษาเรื่อง การจัดการความรู้และประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ใน เขตภาคเหนือ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเพ่ือการศึกษา
ตามอัธยาศัย ซึ่งค้นพบว่า การจัดการความรู้ในภาพรวมนั้นอยู่ในระดับที่มากเพราะว่า มีนโยบายที่ให้
บุคลากรในสถานศึกษาทั้งในระดับผู้บริหารและ บุคลากรให้ความสำคัญการการจัดการความรู้ และยัง
สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาทุกระดับสามารถพัฒนาตนเองเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในหน่วยงาน 
ผ่านการอบรม ประชุม สัมมนาจากหน่วยงานอื่น ๆ ภายนอกหน่วยงาน 
 ด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากในทุก ๆ ข้อ และ
เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า คู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
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แผนกสามัญศึกษามีการระบุถึงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม  ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุรมน จันทร์เจริญ (2562) ที่ทำการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
จัดการความรู้ของสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา และผลการวิจัยพบว่า ด้านการจัดความรู้ให้เป็นระบบมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากเพราะว่า สถานศึกษามีนโยบายให้ทำการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือนำเอาไปใช้งาน 
 ด้านการบ่งชี้ความรู้ เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดอาจเป็นเพราะบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
พระปริยัติธรรมไม่ค่อยส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ให้กับสถานศึกษาแต่ในทางกลับกัน ถ้าเป็น
งานในความรับผิดชอบของตน มีระดับการปฏิบัติที่ค่อนข้างมาก จากข้อค้นพบดังกล่าวอาจจะเป็นเพราะว่า 
ในคู่มือการปฏิบัติงานในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ได้ระบุว่าครูนอกจากหน้าที่การจัดทำแผนการสอนตาม
วิชาที่ตนได้รับผิดชอบแล้วนั้นมีหน้าที่ในการทำวิจัยในชั้นเรียน ดูแลกิจการนักเรียนที่ซึ่งเป็นเรื่องการพัฒนา
นักเรียน จัดทำปฏิบัติงานประจำปี 
 

9.3 การส่งผลระหว่างปัจจัยทางการบริหารภายในโรงเรียนและกระบวนการจัดการความรู้ใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

1. ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับกระบวนการจัดการความรู้ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม (แผนก
สามัญศึกษา พื้นที่กรุงเทพมหานคร) 

 จากผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรที่ทำการศึกษาทั้ง 4 ได้แก่ 1) ด้านภาวะผู้นำและการสนับสนุนของ
ผู้บริหาร 2) ด้านวัฒนธรรมองค์การ 3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) ด้านการวัดและประเมินผล โดยผล
การวิเคราะห์ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ในระดับนัยทางสถิติในระดับ 0.01 พบว่า ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการจัดการความรู้ ทั้ง 4 ด้านในภาพรวมมีความสัมพันธ์ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับเอกลักษณ์ 
เอี่ยมประดิษฐ์ และ คณะ (2564) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการการจัดการความรู้ของ
ผู้บริหาร โรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดนครปฐม ได้ระบุว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้มี 5 ด้าน 1) 
วัฒนธรรมองค์กร 2) เทคโนโลยีสารสนเทศ 3) การสนับสนุนจากผู้บริหาร 4) การวัดและประเมินผล 5) 
โครงสร้างพื้นฐานองค์กร มีความสัมพันธ์กับกระบวนการจัดการความรู้ในทุกด้าน 

2. ตัวแปรที่ส่งผลต่อกระบวนการจัดการความรู้ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม (แผนกสามัญ
ศึกษา พื้นที่กรุงเทพมหานคร) 

 ด้านภาวะผู้นำและการสนับสนุนของผู้บริหาร ส่งผลต่อกระบวนการจัดการความรู้ ในโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร) โดยมีนัยทางสถิติที่ 0.01 และพยากรณ์การจัดการ
ความรู้ได้ที ่ (  = 0.502) เพราะว่า ผู้บริหารในโรงเรียนพระปริยัติธรรมให้ความสำคัญกับการจัดการ
ความรู้ ทั้งการมองว่าเป็นกลยุทธ์หลักการส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ผ่านการสร้างแรงจูงใจ และรวม
ไปถึงการสื่อสารที่ทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาที่นำเสนอต่อเป้าหมายของโรงเรียน
ได้ ซึ ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สุมาลี บุญเรือง และ ศราวุธ สังข์วรรณะ (2560 : 234 - 236) ได้
ทำการศึกษาเรื ่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิท ยาลัย 
เนื่องมาจากผู้นำมีทัศนคติที่เข้าใจในเรื่องของการจัดการความรู้ และสื่อสาร ผลักดันให้มีการจัดการความรู้
ในองค์กร 
 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลต่อกระบวนการจัดการความรู้ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม (แผนก
สามัญศึกษา พื ้นที ่กรุงเทพมหานคร) โดยมีนัยทางสถิติที ่ 0.01 และพยากรณ์การจัดการความรู้ ได้ที่  
(  = 0.347) เนื่องมาจากโรงเรียนมีเทคโนโลยีที่ทำให้สามารถเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายทั้งภายในและ
นอกสถานศึกษา มีการพัฒนาเทคโนโลยีอยู่เสมอ มีการนำเทคโนโลยีมาสร้างเป็นคลังความรู้และ เทคโนโลยี
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นั้นทำให้การประสานงานในโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากข้ึน จากบริบทดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ 
พระมหาชวลิต คงแก้ว (2560 : 226 – 228) ที่ได้ทำการศึกษาเรื่อง การจัดการความรู้เชิงพุทธของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย พบว่า เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือที่เอื ้อใน
บุคลากรในโรงเรียนสามารถ นำความรู้ไปใช้ โดยเฉพาะในเรื่องของการแลกเปลี่ยนความรู้ในองค์กร และ
บุคลากรที่อยู่นอกองค์กรผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อใช้สืบค้น รับ -ส่งข้อมูล แลกเปลี่ยน
ความรู้ถ่ายทอดความคิดประสบการณ์และนำไปสู่การพัฒนา 
 
10. ข้อเสนอแนะ 
 
10.1 ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

1) กระบวนการจัดการความรู้ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมด้านการบ่งชี้ความรู้ผู้บริหารโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมทั้ง 11 โรงเรียนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ควรพิจารณา รูปแบบการทำงานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน
ว่า สามารถเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษาสามารถมีส่วนร่วมในการร่วมกำหนดทิศทางของ
สถานศึกษามากน้อยเพียงใด หรือหาสาเหตุว่าเหตุใด การมีส่วนร่วมของบุคลากรทางการศึกษาถึงน้อย เพ่ือ
นำมาสู่การวางโครงสร้าง หรือการพิจารณาลดภาระงานต่าง ๆ ที่ไม่มีความจำเป็นในการดำเนินงาน เพ่ือ
เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษานั้นสามารถ 

2) ผลการเข้าสมการพยากรณ์ของปัจจัยด้านภาวะผู้นำและการสนับสนุนของผู้บริหาร ผู้บริหารใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมทั ้ง 11 โรงเรียน ควรที ่จะอำนวยความสะดวกให้เกิดการจัดการความรู ้ใน
สถานศึกษาผ่านการมีนโยบายเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ที่ชัดเจน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้กับบุคลากร
ในสถานศึกษาผ่านการอบรม สัมมนา หรือการส่งบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาต่อเพื่อเพิ่มองค์ความรู้
ให้กับสถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ และนอกระบบ 

3) ผลการเข้าสมการพยากรณ์ของปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรมีการตรวจสอบเทคโนโลยี
และพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียนเป็นประจำเพื ่อให้ทันต่อการเปลี ่ยนในยุคปัจจุบัน เพราะว่า
เทคโนโลยีมีส่วนช่วยให้การดำเนินงานในสถานศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะว่าช่วยได้ทั้งในเรื่องของ 
การจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และมากไปกว่านั้นควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับเรื่องของ
การใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง เพื่อเพิ่มพูน
ศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีให้บุคลากรทางการศึกษาให้สามารถก้าวทันตามเทคโนโลยีที่เปลี่ ยนไปอย่าง
รวดเร็วตามยุคตามสมัย 
 
10.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

1) การศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเชิงลึกในส่วนของกระบวนการจั ดการความรู้เพื่อนำไปสู่
แนวทางในการนำกระบวนการจัดการความรู้มาพัฒนาประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา 

2) การศึกษาครั ้งต่อไป ควรมีการศึกษาการจัดการความรู ้ที ่ม ีความสัมพันธ์กับการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อเป็นการเน้นย้ำว่ากระบวนการจัดการความรู้ที่อยู่ระดับมากในทุกด้านนั้ นส่งผลต่อการ
บริหารงานสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

3) การศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ของโรงเรียนพระปริ ยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษาในพื้นที่จังหวัดอ่ืน ๆ และทำการเปรียบเทียบหาความเหมือนและแตกต่างกันในแต่
ละพ้ืนที ่
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4) การศึกษาครั ้งต ่อไป หากมีท่านใดประสงค์จะทำการศึกษาหรือทำการวิจัยในโรงเร ียน 
พระปริยัติธรรม ควรเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถาม หรือทำการสัมภาษณ์ในช่วงพฤษภาคม – กันยายน และ
ช่วง พฤศจิกายน – มีนาคม เพราะในช่วงที่นอกเหนือเวลาที่ผู้วิจัยได้ทำการกล่าวไปนั้นเป็นช่วงปิดภาค
การศึกษา บุคลากรทางการศึกษาโดยส่วนใหญ่ไม่อยู่ที่โรงเรียน และบางท่านไปประกอบศาสนกิจของตน 
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การศึกษาแนวทางการพัฒนานโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
ในพ้ืนที่จังหวัดรองและมรีายได้น้อย : กรณีศึกษา จังหวัดยโสธร 
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Secondary and Low-Income Province Areas 
A Case Study of Yasothon Province 

 

สรวิศ เดชเสน* 
Sorawit Dessen 

 
บทคัดย่อ 
 

นโยบายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเป็นความพยายามของประเทศไทยในการ
ผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้กลายเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล โดยได้มีการเดินหน้าในการหารือการจัดทำแผน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลรายพื้นที่ ซึ่งจะเป็นแผนในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดในการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล ในลักษณะที่มุ่งเน้นเฉพาะเรื่องตามความ
ต้องการของแต่ละจังหวัด โดยที่ผ่านมาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลยังกระจุกตัวอยู่ในสังคมเมือง โดย
สามารถเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลที่ปรากฎออกมามักจะเป็นแผนพัฒนาในพ้ืนที่จังหวัดหลักที่มี
ความสำคัญทางเศรษฐกิจเสียเป็นส่วนมากในขณะที่พื้นที่จังหวัดรองหลายพื้นที่กลับเป็นพื้นที่ที่ยังไม่มี
แผนงานหรือแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลออกมาอย่างเป็นรูปธรรม งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิง
คุณภาพที่ลงพ้ืนที่สำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและศึกษาศักยภาพพ้ืนฐานของจังหวัดรองโดย
ได้เลือกจังหวัดยโสธรเป็นพื้นที่ในการศึกษา โดยมีจุดประสงค์ในการมองหาลู่ทางท่ีจะยกระดับจังหวัดยโสธร
สู่ความเป็นเมืองในยุคดิจิทัล และนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาและส่งเสริมจังหวัดยโสธร
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือจะเป็นแนวทางในการจัดวางตำแหน่งแห่งที่ของจังหวัดให้ยั่งยืนต่อไป  

การวิจัยค้นพบว่า กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดยโสธรมีความต้องการที่จะปรับตัวให้พร้อมกับยุคดิจิทัล
แต่ยังติดขัดในแง่ของการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและยังไม่เห็นภาพฉากทัศน์ในอนาคตว่าดิจิทั ลจะเข้ามา
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตได้อย่างไรบ้าง และยังขาดแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อให้สามารถดำเนินการพลิกโฉมตาม
นโยบายได ้

 
คำสำคัญ เศรษฐกิจดิจิทัล เทคโนโลยีดิจิทัล คุณภาพชีวิต จังหวัดรอง ยโสธร 
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Abstract 
 

The Digital Economy and Society Development Policy is Thailand's attempt to drive 
the country's economy into a digital economy. There has been a progress in discussing the 
preparation of a digital economy promotion plan by area. This will be a plan to support 
the provincial development goals in economic, social, and environmental development 
through digital technology. in a manner that focuses on specific issues according to the 
needs of each province in the past, the development of the digital economy was 
concentrated in the urban society. As can be seen from the digital economy development 
plans that emerge, they tend to be development plans in the main provinces that are 
mostly of economic importance, while many secondary provinces are areas that do not 
have a plan. or guidelines for developing the digital economy in a concrete way This 
research therefore focuses on the study of the basic potential of secondary provinces by 
selecting Yasothon Province as the study area, with the aim of looking for avenues to 
elevate Yasothon Province to a digital city and presenting the policy recommendations in 
the development and promotion of Yasothon Province with digital technology to be a 
guideline for arranging the position of the province to be sustainable in the digital era.  

The research found that the sample group in Yasothon Province has a desire to 
adapt to the digital age but is still stuck in terms of accessing digital technology and doesn't 
see a vision in the future that digital will change, how can the way of life and lack of best 
practice to enable digital transformation. 

 

Keywords: Digital Economy, Digital Technology, Quality of Life, Secondary Province  

               Yasothon 
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1. บทนำ 

จากกระแสของโลกาภิวัตน์ (Globalization) ได้ก่อให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างพรมแดนทั่วโลกข้าม
ข้อจำกัดของพื้นที่และเวลาได้ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ซึ่งตามมาด้วย
ความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีไปอย่างก้าวกระโดด เทคโนโลยีดิจิทัลจึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อสภาพแวดล้อมของการ
พัฒนาประเทศไทยในปัจจุบันให้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง 

อดีตที่ผ่านมาประเทศไทยมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจในด้าน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) เป็นสำคัญ ทำให้สภาพแวดล้อมของการพัฒนาประเทศไทยปัจจุบัน
ต้องเผชิญกับความท้าทายทั้งในเรื ่องของการติดอยู่ในภาวะกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income 
Trap) จากการมุ่งเน้นไปท่ีการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียวซึ่งประเทศไทยตกอยู่ในสภาวะ
เช่นนี้มาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี โดยประเทศไทยนั้นมุ่งหมายให้สามารถก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง
ไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับสูง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ต่อมาเป็นเรื่องของกับดักความเหลื่อมล้ำ(Inequality Trap) ซึ่งปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมมีหลากหลาย
มิติทั้งในแง่ของการพัฒนามนุษย์ ด้านการศึกษา ด้านรายได้ โอกาสทางสังคม การได้รับสิทธิประโยชน์      
ต่าง ๆ ตลอดจนถึงการเข้าถึงบริการของภาครัฐ นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องความ เหลื่อมล้ำทางดิจิทัล (Digital 
Divide) ซึ่งเป็นความแตกต่าง ระหว่างผู้ที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลกับผู้ที่ไม่
สามารถเข้าถึงได้ไม่เข้าใจและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่มีอยู่ได้ และประการสุดท้ายคือกับดัก
ความไม่สมดุล(Imbalance Trap) ซึ่งเป็นการที่ประเทศไทยเน้นพัฒนาความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ โดยละเลย
ประเด็นของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข และการยกระดับศักยภาพและภูมิปัญญาของ
มนุษย์กล่าวคือละเลยประเด็นในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั่นเอง (ราชกิจจานุเบกษา, 2562) 

กับดักทั้ง 3 ด้านที่กล่าวมาเป็นสาเหตุที่ทำให้ประเทศไทยไม่สามารถสร้างความมั่งคั่ง มั่นคง และ
ยั ่งยืนได้ จึงเป็นสาเหตุของการพยายามปรับเปลี ่ยนโมเดลทางเศรษฐกิจจาก Thailand 3.0 ไปเป็น 
Thailand 4.0 โดยมีเครื่องมือสำคัญคือการใช้โครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีดิจิ ทัลที่
ทันสมัยเป็นเครื่องมือสนับสนุนที่สำคัญ โดยโมเดลเศรษฐกิจ Thailand 4.0 จะเป็นการปฏิรูปประเทศไทย
ไปสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ( Innovation Driven Economy) ซึ่งเทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัลจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการพัฒนาประเทศจากรากฐานที่มีอยู่ เพ่ือสร้างความมั่ง
คั่งทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางสังคม และความยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการกำหนดนโยบาย
ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มาเป็นแผนแม่บทของการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล เพื ่อนำพาประเทศไทยไปสู ่ Digital Thailand นั ่นหมายความว่าประเทศไทยนั ้นจะสามารถ
สร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง
นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
(กิรพัฒน์ เขียนทองกุล และคณะ, 2564: 193) 

นโยบายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลไทย
ปัจจุบันให้ความสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้กลายเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล โดยได้มีการ
เดินหน้าในการหารือการจัดทำแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลรายพื้นที่ ซึ่ งจะเป็นแผนในการสนับสนุน
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล ใน
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ลักษณะที่มุ่งเน้นเฉพาะเรื่องตามความต้องการของแต่ละจังหวัด โดยที่ผ่านมาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลยัง
กระจุกตัวอยู่ในสังคมเมือง โดยสามารถเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลที่ปรากฎออกมามักจะเป็น
แผนพัฒนาในพื้นที่จังหวัดหลักที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเสียเป็นส่วนมากอาทิเช่น กรุงเทพมหานคร 
ภูเก็ต เชียงใหม่ ขอนแก่น (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, แผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (พ.ศ.
2561 - 2565), 2561) แต่ในกลุ่มจังหวัดรองและมีรายได้น้อย กลับยังไม่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลที่
ชัดเจนบ้างก็ยังอยู่ในระหว่างระดมความเห็นเพ่ือหาแนวทางขับเคลื่อนประกอบการจัดทำแผน เมื่อพิจารณา
กลุ่มจังหวัดรองและมีรายได้น้อยแล้วจังหวัดยโสธรตามนิยามของกระทรวงมหาดไทยในเขตพ้ืนที่อีสานใต้ใน
ปี 2562 จังหวัดยโสธรมีโครงสร้างการผลิตตามมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) จังหวัดยโสธร 
จำนวน 19 สาขา มีมูลค่า 28,747 ล้านบาท จัดเป็นลำดับที่ 17 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นลำดับที่ 
3 ของกลุ่มจังหวัด และลำดับที่ 69 ของประเทศ ขณะที่มลูค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อหัว (Per Capita : GPP) มี
จำนวน 62,623 ล้านบาทจัดเป็นลำดับที่ 20 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นลำดับที่ 4 ของกลุ่ม
จังหวัด และลำดับที่ 76 ของประเทศ (สำนักงานจังหวัดยโสธร, 2565) ในปี 2558 ขณะที่ในภาพรวมของ
ประเทศร้อยละของคนจนลดลงอย่าง มากเป็นร้อยละ 7.21 จังหวัดยโสธรยังคงมีร้อยละของคนจนมากเป็น
สองถึงสามเท่าของค่าเฉลี่ยประเทศ และยังคงมีสัดส่วนคนจนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่
ร้อยละ 10.30 (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2563) อย่างมากย่อมส่งผลให้การ
เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลไม่ครอบคลุมในทุกพื้นที่อันจะกลายเป็นข้อจำกันในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นพื้นที่
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลได้ยาก 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาศักยภาพพื้นฐานในจังหวัดยโสธรในการที่จะ
ยกระดับสู่ความเป็นเมืองในยุคดิจิทัล และนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาและส่งเสริม
จังหวัดยโสธรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อจะเป็นแนวทางในการจัดวางตำแหน่งแห่งที่ของจังหวัดให้ยั่งยืนใน
ยุคดิจิทัล 

 
2. วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 
 

2.1 เพ่ือศึกษาศักยภาพพ้ืนฐานในจังหวัดยโสธรในการที่จะยกระดับสู่ความเป็นเมืองในยุคดิจิทัล 
2.2 นำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาจังหวัดร้องและมีรายได้น้อยด้วยเทคโนโลยี

ดิจิทัล 
 
3. คำถามการวิจัย  
 

3.1 แนวนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลในในจังหวัดรองและมีรายได้น้อยควรเป็นอย่างไร 
3.2 เทคโนโลยีดิจิทัลมีความจำเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดรองและมีรายได้น้อยอย่างไร 
3.3 เทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดรองและมีรายได้น้อยได้

อย่างไร  
3.4 การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในจังหวัดรองและมีรายได้น้อยจะทำได้อย่างไร 
3.5 ทัศนคติและมุมมองต่อเทคโนโลยีดิจิทัลของประชาชนในจังหวัดรองและมีรายได้น้อยเป็น

อย่างไร 
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4. ขอบเขตของการวิจัย 
 
 งานวิจัยนี้มุ ่งเน้นศึกษาจังหวัดยโสธร ในการหาแนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีความ
เหมาะสมกับปัจจัยพ้ืนฐานที่เป็นอยู่ เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
คนในพื้นที่ โดยขอบเขตด้านประชากรนั้นจะเป็นประชากรชาวจังหวัดจังหวัดยโสธร ในพื้นที่อำเภอกุดชุม 
เลิงนกทา และไทยเจริญ 
 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

5.1 เพื่อให้ได้แนวทางในการสร้างนโยบายและแผนในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในพื้นที่จังหวัด
รองและมีรายได้น้อย 

5.2 เพื่อให้ได้แนวทางการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
พ้ืนที่จังหวัดรองและมีรายได้น้อย 

5.3 เพ่ือได้ทราบถึงความต้องการ มุมมอง และทัศนะต่อเทคโนโลยีดิจิทัลที่แท้จริงของประชาชนใน
พ้ืนที่ทำการวิจัย 
 

6. การทบทวนวรรณกรรม 
 

6.1 แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล 
คำว่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ถูกนิยามขึ้นครั้งแรกในปี 1996 โดย Don Tapscott 

ผ ู ้ เ ข ี ย นหน ั ง ส ื อ เ ร ื ่ อ ง  The Digital Economy : Promise and Peril in The Age of Networked 
Intelligence (ดนุวัศ สาคริก และวรรณภา ทองแดง, 2562) โดย Tapscott (Atkinson & Castro, 2008) 
ให้ความเห็นไว้ว่า ในระบบเศรษฐกิจแบบเก่าที่การไหลของข้อมูลมีลักษณะทางกายภาพ เช่น เงินสด เช็ค 
ใบแจ้งหนี้ ใบตราส่งสินค้า รายงาน การประชุมแบบเห็นหน้ากัน การโทรจะเป็นแบบแอนะล็อก (Analog) 
หรือวิทยุและโทรทัศน์ พิมพ์เขียว แผนที่ ภาพถ่าย โน้ตดนตรี และสายตรง โฆษณาจดหมาย แต่ในระบบ
เศรษฐกิจใหม่ ข้อมูลในทุกรูปแบบจะกลายเป็นดิจิทัลในรูปของบิต (Bit) ของข้อมูลที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ 
ซึ่งส่งผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยความเร็วแสง ซึ่งจะเปิดโลกของความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ในกิจกรรม
ทางเศรษฐกจิ นอกจากนี้ยังมีลักษณะเป็นเศรษฐกิจแห่งความรู้โดยอาศัยความรู้ความชำนาญของมนุษย์กับ
ทุกสิ่งที่เราผลิตและวิธีการผลิต ในระบบเศรษฐกิจใหม่ มูลค่าเพิ่มของเศรษฐกิจถูกสร้างขึ้นโดยสมอง
มากกว่ากล้ามเนื้อ (Tapscott, 2014) 

นักวิชาการได้มีความพยายามในการนิยามความหมายของเศรษฐกิจดิจิทัลไว้เป็นจำนวนมากโดยมี
ทั ้งความหมายอย่างกว้างและความหมายอย่างแคบในงานของ Bukht และ Heeks (2017) ได้วาง
องค์ประกอบของเศรษฐกิจดิจิทัลออกไว้ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงมโนทัศน์ของเศรษฐกิจดิจิทัลแบบองค์รวม  
(Bukht & Heeks, 2017) องค ์ประกอบแรกคือแก ่นกลางที ่ เรี ยกว ่า ภาคด ิจ ิท ัล หร ือ ภาคไอซีที  
(Information and Communication Technology: ICT) โดยใช้คำจำกัดความของ OECD ว่าเป็น “การ
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รวมกันของอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่รวบรวมส่งและแสดงข้อมูลและข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์" 
(OECD 2002) ซึ่งครอบคลุมอุตสาหกรรม ทั้งการผลิตคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และออปติคัล 
การเผยแพร่ซอฟต์แวร์ โทรคมนาคม การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การให้คำปรึกษา กิจกรรมบริการ
ข้อมูล เป็นต้น องค์ประกอบแก่นกลางนี้จึงนำมาซึ่งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในลักษณะของการ
ให้บริการทางด้านดิจิทัล (Digital Service) แพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ (Platform Economy) นำมาการ
เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจทางกายภาพหรือออฟไลน์มากขึ้น องค์ประกอบที่ 2 นี้เองจึงให้ความหมายของ
เศรษฐกิจดิจิทัลในความหมายอย่างแคบ (Narrow Scope) เพื่อให้ได้ความหมายอย่างกว้าง Bukht และ 
Heeks เห็นว่าการจำกัดความให้เป็นเพียงแค่เรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียวนำมาซึ่งปัญหาเรื่องความชัดเจน 
จากการเพิ่มขึ้นของบริการ การผลิต และแม้แต่กิจกรรมการผลิตขั้นต้นที่ต้องพึ่งพา ICT มากขึ้นเรื่อย ๆ     
จึงเสนอแนวทางเดียวกับ Brennen และ Kreiss (2014, อ้างใน Bukht & Heeks, 2017) กระบวนการการ
แปลงเป็นดิจิทัลโดยการแปลงข้อมูลจากอนาล็อกเป็นดิจิทัล (Digitalized) และการทำให้เป็นดิจิทัล (Digital 
Transformation)  อย่างการประยุกต์ใช้การแปลงเป็นดิจิทัลกับกระบวนการขององค์กรและสังคมตลอดจน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ภายใต้ความหมายอย่างกว้างนี้ (Broad Socpe) คำจำกัดความขอบเขตกว้างนี้จึง
ครอบคลุมถึง e-Business (ธุรกรรมทางธุรกิจที่เปิดใช้งาน ICT) และ e-Commerce (ธุรกรรมทางธุรกิจ
ภายนอกที่เปิดใช้งาน ICT) การตัดสินใจเกี่ยวกับอัลกอริทึมในธุรกิจ การใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติแบบดิจิทัลใน
การผลิตและการเกษตร (Automation) รวมทั้งอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) และการเกษตรที่แม่นยำ 
(Precise Agriculture) เป็นต้น 

องค์ประกอบทั้งสามนี้ทำให้ Bukht และ Heeks ให้นิยามเศรษฐกิจดิจิทัลว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจที่ได้มาจากเทคโนโลยีดิจิทัลเพียงอย่างเดียวหรือส่วนใหญ่ด้วยรูปแบบธุรกิจที่อิงจาก
สินค้าหรือบริการดิจิทัล ซึ่งในนิยามนี้แม้จะยังมีปัญหาเรื่องขอบเขตที่แน่นอนแต่ก็มีความยืดหยุ่นเพียง
พอที่จะรวมนวัตกรรม รูปแบบธุรกิจดิจิทัลที่เป็นอยู่และที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปได้ (Bukht & Heeks, 
2017) 

6.2 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต 
 คุณภาพชีวิต (Quality of Life) เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจในการศึกษาวิจัยในหลายศาสตร์วิชา 
ทั้งยังถูกกำหนดให้เป็นเป้าหมาย เลยเนี่ยของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ในภาครัฐที่มักจะกำหนดคุณภาพชีวิตให้เป็นส่วนนึงในตัวชี้วัดสำหรับแผ่นการบริหารการพัฒนาต่าง ๆ 
เช่นแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็น
ต้น  อย่างไรก็ดีแนวคิดของ “คุณภาพชีวิต” ยังมีความหมายที่หลากหลายตามแต่สำนักคิด ตัวแบบการ
ประเมินและแนวทางการประยุกต์ใช้ในกรณีต่าง ๆ ยังคงมีความแตกต่างกัน (ปิยะวัฒน์ ตรีวิทยา, 2559) 
 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) (1998)  ได้ให้คำจำกัดความของคำ
ว่าคุณภาพชีวิตไว้ว่า เป็นการรับรู้ของปัจเจกบุคคลเกี่ยวกับตำแหน่งของตนในชีวิตในบริบทของวัฒนธรรม
และระบบค่านิยมที่พวกเขาอาศัยอยู่ และสัมพันธ์กับเป้าหมาย ความคาดหวัง มาตรฐาน และข้อกังวล โดย
ได้พัฒนาชุดเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิต WHOQOL-100 ซึ่งเป็นแบบวัดโดยใช้แบบสอบถามที่ประกอบด้วย
องค์ประกอบของคุณภาพชีวิต 6 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ (Physical) ด้านสุขภาพจิต (Psychological) 
ระดับของความเป็นอิสระ (Level of Independence) ความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Relationships) 



 
 

 

231 การน าเสนอผลงานหลกัสตูร รศ. 9000 การคน้ควา้อสิระ : การประยกุตค์วามรูสู้ก่ารปฏบิตัิ 

สภาพแวดล้อมในการใช้ชีว ิต (Environment) และ จิตวิญญาณ ศาสนา หรือความเชื ่อส่วนบุคคล 
(Spirituality/religion/personal beliefs) โดยการตอบจะเป็นการวัดระดับคะแนน และแปลผลเป็นระดับ
ของคุณภาพชีวิต ซึ่งเครื่องมือ WHOQOL-100 ได้ถูกนำไปปรับใช้ในหลายประเทศและมีการปรับลด
องค์ประกอบตามแต่จุดมุ่งหมายและความต้องการของผู้ใช้ 
 ในงานของ Elyse Kerce (1992) ได้อ้างอิงถึงงานของ Rice (1984) นิยามคุณภาพชีวิตว่าคุณภาพ
ชีวิตคือระดับที่ประสบการณ์ชีวิตของแต่ละบุคคลจะสนองความต้องการและความต้องการของบุคคล ทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจ  
 Benjamin Warner (2006) ได้นิยามว่า คุณภาพชีวิตคือความรู้สึกเป็นอยู่ที่ดี ความสมหวัง หรือ
ความพอใจที่เกิดจากปัจจัยภายนอก โดยในงานของ Warner ได้กล่าวถึงกรณีศึกษาที่เมือง Jacksonville 
ในรัฐ Florida ที่องค์การไม่แสวงหากำไร The Jacksonville Community Council Inc (JCCI) ร่วมมือ
กับหอการค้าประจำเมืองในการจัดทำเครื่องมือพิเศษในการวัดและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
จัดทำรายงานความก้าวหน้าด้านคุณภาพชีวิตโดยเนื้อหาเป็นเรื่องของกระบวนการกำหนด การหาปริมาณ 
และการประเมินความผาสุกของชุมชน   
 เครื่องมือวัดและส่งเสริมคุณภาพชีวิตนี้แบ่งสภาพแวดล้อมภายนอกออกเป็น 9 องค์ประกอบ โดย
ระบุวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายสำหรับแต่ละองค์ประกอบ แล้วจัดทำตัวชี้วัดเพ่ือวัดความก้าวหน้าในการปฏิบัติ
ตามวิสัยทัศน์นั้นขึ้นมา ประกอบไปด้วย 

การบรรลุความเป็นเลิศทางการศึกษา โดยสถาบันการศึกษาในภูมิภาคสามารถบรรลุความเป็น
เลิศในการส่งมอบโอกาสการเรียนรู้ให้กับประชาชน และประชาชนสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

1. การเติบโตทางเศรษฐกิจที่สดใส ในที่นี้เป็นกรณีที่ภูมิภาคนั้นสามารถสนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่มีความหลากหลาย มีการจ้างงานที่มีประสิทธิผลตลาดผู้บริโภคท่ีมีความเข้มแข็ง มี
ความสามารถในการจัดหาเงินทุนสำหรับการบริการสาธารณะที่จำเป็น  

2. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  โดยการที่ภูมิภาคนั้น ๆ สามารถรักษาระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติ ให้มี ความงามตามธรรมชาติและ สุนทรียภาพทางสายตา 

3. การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมและความสามัคคี โดยอาศัยสถาบันการบริการสังคม
ในภูมิภาคที่ให้บริการแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ประชาชนมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่มี
ลักษณะเท่าเทียมกันในแง่ของโอกาสและความสามัคคี 

4. ศิลปะ วัฒนธรรม และนันทนาการ ที่พลเมืองในภูมิภาคสามารถเข้าถึง พึงปรารถนา ได้รับ
การสนับสนุน และมีโอกาสที่หลากหลาย 

5. การมีชุมชนที่มีสุขภาพดี ผ่านสถาบันที่ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพให้กับประชาชนในภูมิภาค โดย
บริการทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน 

6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้มแข็ง (Maintaining Responsive Government) โดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภูมิภาค สามารถให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพและ
เท่าเทียมแก่ประชาชน และประชาชนสามารถมีส่วนร่วมเกี่ยวกับงานสาธารณะ และกิจกรรม
ของพลเมือง 

7. การสัญจรที่มีประสิทธิภาพ โดยพลเมืองในภูมิภาคสามารถเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะ ที่
ราคาไม่แพงสะดวก และรวดเร็ว 
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8. ชุมชนปลอดภัย โดยหน่วยงานด้านความปลอดภัยสาธารณะในภูมิภาคสามารถให้บริการ ได้
อย่างเป็นเลิศ ปัญหาอาชญากรรมอยู่ในระดับต่ำและความปลอดภัยส่วนบุคคลอยู่ในระดับสูง 

 

6.3 เศรษฐกิจดิจิทัลกับการยกระดับคุณภาพชีวิต 
Atkinson & Castro (2008) ได้แสดงให้เห็นถึงบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการยกระดับ

คุณภาพชีวิตของผู้คนทั้งในระดับปัจเจกและชุมชนได้เป็นอย่างดีโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ถือเป็นตัว
ขับเคลื่อนหลักของการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับเศรษฐกิจโลกใหม่ (New Global 
Economy) นับตั้งแต่กลางทศวรรษที่ 1990 เทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของการเติบโต
ทางเศรษฐกิจในหลายประเทศทั่วโลก เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้โลกเต็มไปด้วยข้อมูลและเครื่องมือในการ
รับและประมวลผลอย่างมีประสิทธิภาพและกลายเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนความก้าวหน้า ความ
เปลี่ยนแปลงในหลายด้านของชีวิตและสังคมมนุษย์ 

เทคโนโลยีสารสนเทศนำเข้าข้อมูลมากมายให้มนุษย์สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้เพียงปลายนิ้ว 
นักเรียนนักศึกษาสามารถเข้าถึงการศึกษาทางไกลจากสถานศึกษาระดับโลกโดยไม่ต้องออกจากบ้านหรือ
เดินทางไปในต่างแดน ผู ้ป่วยหรือแพทย์ที ่สามารถได้รับข้อมูลทางคลินิกการแพทย์เพื ่อให้สามารถ
วินิจฉัยโรคได้แม่นยำมากขึ้น มากไปกว่านั้นคือซอฟต์แวร์ในการประมวลผลภาษาที่ทำให้ผู้คนสามารถ
ติดต่อสื่อสารหรือเข้าถึงข้อมูลอย่างไร้กำแพงภาษา กล่าวคือ ระบบไอทีกำลังพยายามสร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้ที่รวดเร็วในการแก้ปัญหาที่มนุษย์ต้องใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้นานนับปีภายในเวลาเสี้ยววินาที 
การปฏิวัติไอทียังทำให้ทราบถึงข้อมูลของผู้บริโภคที่มีความหลากหลาย (Variety) ผู้ผลิตสามารถใช้ข้อมูล
เหล่านั้นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงตามความต้องการ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้บริโภค
สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการอีกมากมายผ่าน e-Commerce ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่สามารถเข้าถึงสินค้าหรือ
บริการเหล่านั้นได้เลยจากท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ ด้วยข้อมูลที่มีจำนวนมากเหล่านี้ยังทำให้ผู้ผลิตสามารถเพ่ิม
คุณภาพของสินค้าและบริการ และทำการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำมากขึ้น เช่น เทคโนโลยี
การถ่ายภาพที่ร่วมกับเทคโนโลยีการวิเคราะห์ประมวลผลภาพ (Image Processing) ช่วยให้แพทย์มีข้อมูล
เกี่ยวกับพยาธิสภาพที่แม่นยำมากขึ้น รถยนต์ไฮบริดที่ผสมผสานกลไกขับเคลื่อนด้วยพลังงานสันดาปและ
พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพ 

ในระดับนิเวศวิทยาเมือง ข้อมูลที่ถูกประมวลผลตามเวลาจริง (Realtime Processing) ทำให้เรา
ทราบถึงสภาพการจราจรบนท้องถนนทำให้ผู ้บริหารในระดับท้องถิ ่นสามารถตัดสินใจบริหารจัดการ
สถานการณ์จราจรที่กำลังติดขัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว การลงทุนกับเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ต่าง ๆ  
ทำให้เราสามารถตรวจวัดคุณภาพอากาศและทราบว่าโรงงานอุตสาหกรรมหนึ่งปล่อยมลพิษทางอากาศมาก
เท่าใดและเปรียบเทียบกับในอดีตได้อย่างชัดเจน การรู้ระดับน้ำที่แท้จริงของลำธารและแม่น้ำในท้องถิ่นจะ
ช่วยให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมีเวลาเตรียมตัวรับน้ำท่วมมากขึ้น เป็นต้น เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเข้ามาทำ
หน้าที่ในการ รวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล และนำเสนอข้อมูลให้ผู้มีอำนาจสามารถตัดสินใจได้ถูกต้องใน
เวลาที่เหมาะสม 

ในระดับองค์การเองเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้ผู้คนสามารถบริหารจัดการองค์การได้หลากหลาย
วิธีมากขึ้น เครื่องมือการทำงานร่วมกันทางธุรกิจ (Business Collaboration Tools) ทำให้แนวคิดการ
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บริหารจัดการที่มีอยู่เดิมสามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในงานบริหารโครงการ งานทรัพยากร
บุคคล ไปจนถึงการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานทำให้องค์การมีความโปร่งใส่ตรวจสอบได้มาก
ขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาครัฐที่การใช้กล้องโทรศัพท์มือถือและ Social Media Platform ในการบันทึก
การปราบปรามของรัฐบาลในระบอบเผด็จการ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน และกล้องวีดีโอดิจิทัลราคาไม่แพงนัก
เมื่อทำงานประสานรวมกันกับเว็บไซต์ Video Streaming อย่าง Youtube ทำให้เราสามารถตรวจสอบการ
ละเมิดของรัฐและองค์กรต่าง ๆ และขับเคลื่อนขบวนการคเลื่อนไหวทางสังคม (Social Movement) อีก
มากมาย 

Atkinson & Castro (2008) ได้ยืนยันว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน 
การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต แม้ว่าในทางปฏิบัติแล้วผู้กำหนดนโยบายจะมองไม่เห็น
เป็นประจักษ์ว่าฝ่ายไอทีกำลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างไร โดยได้เสนอแนวทาง 10 ประการในการ
ทำให้ประชาชนและสังคมได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากเทคโนโลยีดิจิทัลที่กำลังผงาดขึ้นมาปฏิวัติวิถีของ
มนุษย์ โดยเน้นย้ำว่าหากละเลยหลักการสำคัญเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลที่จะช้าลง
และสังคมจะได้รับผลประโยชน์น้อยจากเทคโนโลยีดิจิทัล อันได้แก่ 

1. ภาครัฐจำต้องมองความก้าวหน้าทางดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Key 
Driver of Improved Quality of Life)  โดยไอทีจะเข ้ามาเป ็นองค์ประกอบสำคัญของ
เครื่องมือทางการบริหารภาครัฐอย่าง นโยบายภาษี โครงการรัฐ กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ 
ภาครัฐจะต้องเป็นผู้นำในการเป็นตัวอย่างขององค์การที่ใช่ประโยชน์จากไอทีในการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่มากข้ึน 

2. ภาครัฐจะต้องลงทุนเพื่อความก้าวหน้าทางดิจิทัล ในแง่นี ้เป็นข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ว่า
เทคโนโลยีดิจิทัลนั้นถูกขับเคลื่อนและพัฒนาโดยภาคเอกชนเป็นหลัก ภาครัฐกลับเป็นผู้ที่มี
บทบาทน้อยมากหรือไม่มีเลยในขณะที่แอปพิลเคชันจำนวนมากล้วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับหนา้ที่
สาธารณะหลัก เช่น การคมนาคมขนส่ง การศึกษา สุขภาวะ โทรคมนาคม เป็นต้น 

3. รัฐควรเป็นผู้รับรองโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในราคาที่ไม่แพงและแพร่หลาย ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่
กระตุ้นการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานเท่านั้น แต่ต้องรวมไปถึงการมีกฎระเบียบและมาตรฐาน
ที่เหมาะสมและจำเป็น เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลโดยไม่เป็นการเข้าไป
ขัดขวาง 

4. รัฐจะต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันด้านดิจิทัล (Digital Literacy) และสามารถนำ
ดิจิทัลไปใช้อย่างแพร่หลาย (Digital Adoption) โดยการตรวจสอบถึงความสามารถในการ
เข้าถึงความรู้และเทคโนโลยีดิจิทัลและจัดให้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ประโยชน์ โดยผู้คน
อย่างน้อยต้องมีทักษะคอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐานและสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ 

5. รัฐต้องไม่ปล่อยให้ความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบหรือวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นหรือคาดกาดการณ์ไว้
มาทำให้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลนั้นเสื่อมถอยหรือล่าช้าออกไป ผู้กำหนดนโยบาย
ต้องให้ความสำคัญกับประเด็นความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย เสรีภาพพลเมือง และประเด็น
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ แต่ควรเน้นที่การจัดการข้อกังวลเหล่านี้ตามความเหมาะสม
เพื่อให้ความก้าวหน้าทางดิจิทัลดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ไม่ใช่หยุดหรือชะลอความก้าวหน้าทาง
ดิจิทัล  
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6. รัฐต้องใช้ดิจิทัลเพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหา โดยมองว่าเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถนำเสนอวิธีการใหม่
ที่มีประสิทธิภาพในการรวบรวม จัดการ และกระจายข้อมูล หากเพียงแต่นำเทคโนโลยีดิจิทัล
มาเพ่ือดำเนินแนวทางท่ีปฏิบัติอยู่เดิมก็ย่อมไม่เกิดประโยชน์ 

7. รัฐต้องมุ ่งสร้างเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) และแอปพลิเคชันที ่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ 
(Reusable) การมุ่งเน้นการสร้างเนื ้อหาดิจิทัลที่สามารถแบ่งปันและนำกลับมาใช้ใหม่ได้
สามารถสร้างประโยชน์ได้อีกมากและมีคุณค่ากกว่าการลงทุนสร้างเว็บไซต์ที่แก้ปัญหาเล็กน้อย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลควรสนับสนุนให้รัฐบาลท้องถิ่นสร้างและแบ่งปันแอปพลิเคชันที่นำ
กลับมาใช้ใหม่ได้ แทนที่จะให้แต่ละชุมชนสร้างแอปพลิเคชันใหม่ด้วยตัวเอง  

8. รัฐต้องสร้างความร่วมมือและเป็นพันธมิตรกับภาคเอกชนและภาคส่วนไม่แสวงหาผลกำไร โดย
รัฐบาลต้องยอมรับว่ารัฐบาลไม่สามารถมองหาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยดิจิทัล (Digital 
Solution) ได้ในทุกปัญหาและไม่มีวิธีแก้ปัญหาที่ดีที ่สุดเสมอไป การเปิดรับโอกาสในการ
ร่วมมือกับภาคเอกชนและไม่แสวงหากำไรที่มี Digital Solution ที่ดีกว่า 

9. รัฐบาลต้องริเริ่มที่จะเป็นผู้นำดิจิทัลหากสามารถกระตุ้นตลาดและพิสูจน์แนวคิดทางเทคโนโลยี
ดิจิทัลว่าได้ผลจริงในทางปฏิบัติ (Practical) 

10. รัฐต้องเป็นผู้ผลักดันดิจิทัล (Nudge) ผ่านการสร้างอิทธิพลที่จะกำหนดพฤติกรรมของพลเมือง
ให้หันมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลโดยปริยายแม้ว่าจะยังต้องมีการยกเว้นให้ประชาชนทุกคนเข้าถึง
บริการของรัฐได้อย่างยุติธรรมและสมเหตุสมผล และต้องใช้กลไกการผลักดันนี ้อย่าง
ระมัดระวังให้มากเช่นเดียวกัน 

6.4 การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย 
ตามที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายประเทศไทย 4.0 ให้เป็นแนวทางการพัฒนาประเทศให้ทันต่อ 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ในยุคที่เทคโนโลยีมีพัฒนาการที่ก้าวกระโดดและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
นํามาซึ่ง การประกาศใช้ พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็น
กฎหมายแมบ่ทในการกำหนดโครงสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศโดยให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มี
นโยบายและแผนระดับชาติว ่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคมขึ ้นตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินำมาซึ่งการประกาศใช้ นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเป็นนโยบายและแผนในการกำหนดยุทธศาสตร์ที่
มุ่งเน้นจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและสร้างสังคมคุณภาพท่ีมีกําลังคนพร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  

นโยบายและแผนว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
เอาไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง 
2. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
3. สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
4. ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล   
5. พัฒนากำลังคนให้พร้อมเจ้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
6. สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
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ด้วยยุทธศาสตร์ตามนโยบายและแผนข้างต้นสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ที่มีภารกิจ
หลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมสู่ยุคดิจิทัล มุ่งเน้นการขับเคลื่อน
ให้เกิดการประยุกต์ใช้ดิจิทัลในทุกภาคส่วน เล็งเห็นว่าที่ผ่านมาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลยัง
กระจุกตัวอยู่ในสังคมเมืองเป็นหลัก การพัฒนาในระดับพื้นที่เองก็ไม่ได้มีแนวทางที่ชัดเจน จึงได้จัดทำแผน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลรายพื้นที่ โดยได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลรายพื้นที่ ใน
พ้ืนที่ที่มีความพร้อมดำเนินการ 5 พื้นที่ 22 จังหวัด (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, 2564) ได้แก่ 

1. พ้ืนที่ภาคเหนือ ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง น่าน พิษณุโลก และนครสวรรค์ 
2. พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 6 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี หนองคาย มุกดาหาร 
ขอนแก่น ร้อยเอ็ด และอุบลราชธานี 
3. พ้ืนที่ภาคกลาง ประกอบด้วย 3 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา 
4. พ้ืนที่ภาคตะวันออก ประกอบด้วย 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี 
5. พ้ืนที่ภาคใต้ประกอบด้วย 5 จังหวัด กระบี่ พังงา ภูเก็ต สงขลา และปัตตานี 

 
การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในหลายพื้นที่นี่จะถูกยึดตามแผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

(พ.ศ. 2561-2565) ซึ่งเป็นแผนที่กำหนดวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อน ประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่มีพลวัต
รบนพื้นฐานของสังคม ที่รู้คิดรู้เท่าทัน และกำลังคนที่สามารถปรับตัวและสร้างโอกาสจากเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัล ผ่านสี่ยุทธศาสตร์คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนากำลังคนสู่ยุคดิจิทัล โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มศักยภาพกำลังคนดิจิทัล 
เพ่ิมความตระหนักและทักษะทางด้านดิจิทัลเบื้องต้นแก่ประชาชนทั่วประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับภาคเศรษฐกิจเข้าสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มจำนวน
ธุรกิจที่ปรับตัวเข้าสู่แพลตฟอร์มดิจิทัล เพิ่มอัตราการเติบโตของมูลค่าตลาดอุตสาหกรรมดิจิทัล และการ
สนับสนุนส่งเสริมธุรกิจ Startup และ วิสาหกิจเริ่มต้น โดยเจาะจงกลุ่มธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เป็นการขับเคลื่อนชุมชนสู่สังคมดิจิทัล โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ชุมชนสามารถ
ประยุกต์ใช้ดิจิทัลเพื่อสร้างรายได้หรือยกระดับคุณภาพชีวิตในมิติต่าง  ๆ มีการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้พิการสามารถเข้าถึงบริการทางสังคมด้วยนวัตกรรมดิจิทัล และสนับสนุนการวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับนวัตกรรมดิจิทัล ผ่านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
ในเขตเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ ตลอดจนการสร้างความพร้อมต่าง ๆ ในการรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล โดยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่และนวัตกรรมดิจิทัล ตลอดจนการ
สร้างสภาพแวดล้อมให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

6.5 บริบทของพ้ืนที่จังหวัดยโสธร 
จังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดที ่ต ั ้งอยู ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย ห่างจาก

กรุงเทพมหานคร เป็นระยะทางประมาณ 531 กิโลเมตร อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ)  การพัฒนาจังหวัดยโสธรตั้งอยู่บนกรอบของ
แผนพัฒนาจังหวัดยโสธร (พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งได้วางเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดภายใต้แนวคิด “ยโสธร
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เมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน” (สำนักงานจังหวัดยโสธร , 2565) โดยมีตัวชี้วัดคือผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัด (GPP) และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งเน้น 4 ประเด็นการพัฒนา ได้แก่ 

1. ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน 
2. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการค้าการท่องเที่ยว 
3. ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความแข็งแกร่ง และความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และ

สังคม 
4. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ูพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
จังหวัดยโสธร ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 

เพื่อให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาไว้ 4 ยุทธศาสตร์ (สำนักงานจังหวัดยโสธร, 2564) ได้แก่   

• ยุทธศาสตร์ที่ 1: ส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
พัฒนาจังหวัด เพิ่มประสิทธิภาพในระบบการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน 

• ยุทธศาสตร์ที่ 2: บูรณาการเชื่อมโยงระบบการปฏิบัติงาน ระบบการให้บริการประชาชน
และระบบการติดต่อสื่อสาร ของหน่วยงานราชการภายในจังหวัดโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

• ยุทธศาสตร์ที่ 3: ส่งเสริมและผลักดันให้หน่วยงานราชการภายในจังหวัดมีการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนและเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ  

• ยุทธศาสตร์ที่ 4: ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับบุคลากร
ของจังหวัด 

อย่างไรก็ตามจังหวัดยโสธร ยังไม่ได้มีแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที่ออกมาอย่างเป็นรูปธรรม 
เนื่องจากแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดยโสธรนั้นยังอยู่ในช่วงของการเสนอร่างแผน โดยสำนักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเพ่ิงได้มีการจัดประชุมหารือในการร่างแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดยโสธรไป
เมื ่อวันที ่ 26 เมษายน 2565 ซึ ่งผลการพิจารณาที ่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างดังกล่าวและได้เข ้าสู่
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เป็นที่เรียบร้อย (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล, 2565) โดยแผนดังกล่าวนั้นจะมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ในการเพิ่มผลิตผลเกษตรอินทรีย์ 
และการท่องเที่ยว การส่งเสริมศักยภาพความรู้ทางด้านดิจิทัลของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม
ผู้สูงอายุ และแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่จะมุ่งเน้นด้าน สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ(Smart 
Environment) เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) และ เกษตรกรรมอัจฉริยะ (Smart Agriculture) 
รวมไปถึงการพัฒนาระบบข้อมูลเมือง (City Data Platform) 
 

7. ระเบียบวิธีการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมุ่งศึกษาถึงศักยภาพพื้นฐาน
ในจังหวัดยโสธรในการที่จะยกระดับสู่ความเป็นเมืองในยุคดิจิทัล โดยจะใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง(Purposive Sampling) โดยมีคุณสมบัติเป็นผู้บริหารในระดับท้องถิ่น ข้าราชการระดับปฏิบัติการ
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กลุ ่มตัวแทนจากภาคเอกชน และกลุ ่มตัวแทนจากภาคประชาชนจากเขตพื้นที ่ทำการวิจัย โดยจะใช้
เครื่องมือการวิเคราะห์เอกสาร(Documentary Analysis) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Dept Interview) และ
การประชุมกลุ่ม(Focus Group) 

 
7.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์จะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มที่คัดเลือกโดยใช้วิธีการสุ่ม

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่  
กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงานในพื้นที่จังหวัดยโสธร 

ประกอบด้วยข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น 
นักวิชาการ และอาสาสมัครในหน่วยงานของรัฐ ในพ้ืนที่อำเภอเลิงนกทา อำเภอกุดชุม และอำเภอไทยเจริญ 
จังหวัดยโสธร ประมาณ 15 คน 

กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มตัวแทนจากภาคเอกชนที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ตัวแทนภาคเอกชน กลุ่ม
เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ในพ้ืนที่อำเภอเลิงนกทา อำเภอกุดชุม และ
อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ประมาณ 15 คน 

7.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) และงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ นโยบายและแผนในการพัฒนาจังหวัด ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นเศรษกิจใน
ด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Dept Interview) กับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 ที่
เป็นกลุ่มผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงานในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร และการประชุมกลุ่ม 
(Focus Group) กับกลุ่มตัวอย่างที่ 2 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวแทนจากภาคเอกชนที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการลง
พ้ืนที่เพ่ือทำการเก็บข้อมูลมีความเป็นไปได้ที่กลุ่มตัวอย่างอาจประกอบอาชีพที่หลากหลายและคาบเกี่ยวกัน
ตัวอย่างเช่น กลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 อาจประกอบอาชีพทั้งเป็นข้าราชการและเกษตรกรในคราวเดียวกัน 
หรือ กลุ่มตัวอย่างที่ 2 อาจประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรและเป็นแรงงานในภาคบริการในคราวเดียวกัน 
ผู้วิจัยอาจสลับสับเปลี่ยนระหว่างการสัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุมกลุ่มเพ่ือความสะดวกและปริมาณใน
การเก็บข้อมูล 

7.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มา

จากการสัมภาษณ์และการสังเกตุจากนั้นจึงนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ 
(SWOT Analysis) ในการวิเคราะห์หาศักยภาพพ้ืนฐานของประชากรกลุ่มตัวอย่างและศักยภาพพ้ืนฐานของ
พื้นที่ทำการวิจัยเพื่อสร้างคําอธิบายเชิงทฤษฎีจากข้อมูล และสร้างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการตอบ
คำถามวิจัย และนำเสนอโดยใช้การบรรยายอย่างลุ่มลึก (Thick Description) โดยจะอ้างอิงเพียงตำแหน่ง 
อาชีพ หรือกลุ่มบุคคลเพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
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8. ผลการวิจัย 
 

8.1 ประเด็นด้านเกษตรกรรม 
จังหวัดยโสธรถือเป็นเมืองด้านเกษตรกรรมโดยสภาพ ทั้งในแง่ของขนาดพื้นที่ทำการเกษตรที่มี

พ้ืนที่มาก ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและภูมิอากาศที่เอ้ือให้สามารถเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
และเลี้ยงสัตว์ได้หลายชนิด องค์ความรู้ดั้งเดิม และประสบการณ์ในการทำเกษตรที่ยาวนาน ส่งผล ให้มี
ปราชญ์ชาวบ้านและผู้มีภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านเกษตรอินทรีย์เป็นอย่างดีจำนวน
มาก เริ่มมีการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรที่พัฒนาขึ้น ทำให้สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจที่หลากหลายมากขึ้น
ได้ เช่น ทุเรียน เงาะ แก้วมังกร เป็นต้น   

ภายในพื้นที่ยังมีความเป็นเกษตรดั้งเดิมที่โดยส่วนใหญ่แล้วยังเน้นการทำการเกษตรที่ไม่ได้ใช้
เทคโนโลยีสูงมาก ในบางส่วนที่ยังมีการใช้สารเคมีอยู่ ทำให้บางพื้นที่ยังไม่ได้เป็นพื้นที่เกษตรอินทรีย์และ
เกษตรปลอดภัยที่แท้จริง จากการสัมภาษณ์สมาชิกในกลุ่มเกษตรกรในตำบลกุดแห่และตำบลสามแยก 
อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร พบว่าเกษตรกรบางคนประสบปัญหาสุขภาพและมีอาการเจ็บป่วยจาก
สารพิษตกค้างที่สะสมอยู่ในบริเวณพื้นที่ทำการเกษตร นอกจากนี้การทำเกษตรแบบดั้งเดิมยังส่งผลให้ผล
ผลิตทางการเกษตรนั้นยังขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศเป็นหลัก เมื่อประกอบกับภาวะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง 
(Climate Change) ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดอุทกภัยและภัยแล้งเพ่ิมมากข้ึนพืชผลทางการเกษตรที่
ได้จึงมีปริมาณท่ีไม่แน่นอน (เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, 2562) 

สำหรับปัจจัยด้านการผลิตเองในพื้นที่จังหวัดยโสธรมีสัดส่วนพื้นที่ชลประทานต่อพื้นที่การเกษตร
คิดเป็นร้อยละ 11.1 ของพ้ืนที่เกษตรของจังหวัด ซึ่งต่ำกว่าระดับประเทศทำให้ขาดแคลนน้ำเพ่ือการเกษตร
นอกฤดูกาลอยู่บ่อยครั ้ง อีกทั้งพื ้นฐานดั้งเดิมของพื้นที ่ในแถบภาคอีสานยังประสบปัญหาขาดแคลน
ทรัพยากรดินเพื่อการเกษตรทั้งในแง่ความอุดมสมบูรณ์ของดินและปัจจัยที่ดินทำกินหรือที่ดินที่ถือครองยังมี
น้อย ในด้านชลประทานเองในพ้ืนที่อำเภอเลิงนกทายังมีโครงการชลประทานขนาดกลาง 3 แห่ง คือ 

• อ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน อยู่ในตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา ความจุ 21 ล้านลูกบาศก์
เมตร 

• อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก อยู่ในตำบลบุ้งค้า อำเภอเลิงนกทา ความจุ 30.3 ล้านลูกบาศก์ 
• อ่างเก็บน้ำห้วยโพง(ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อยู่ในตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิง

นกทา ความจุ 12.40 ล้านลูกบาศก์เมตร  
ซึ ่งยังขาดโครงการในการพัฒนาระบบผันน้ำเพื ่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งที ่เชื ่อมโยงกันซึ่ง

เทคโนโลยีการผันน้ำระบบท่อในปัจจุบันสามารถทำได้แล้ว การสัมภาษณ์กลุ่มผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ทำให้ทราบเพิ่มเติมว่าในอดีตมีการสำรวจเพื่อทำโครงการในการ
พัฒนาระบบผันน้ำไว้หลายโครงการ เช่น โครงการบริหารจัดการน้ำโขง-เลย-ชี-มูล โดยแรงโน้มถ่วง แต่ด้วย
ตัวนโยบายกับขาดความต่อเนื่องในการดำเนินการและงบประมาณที่ไม่เพียงพอเป็นผลให้โครงการได้
หยุดชะงักขาดความต่อเนื่อง 
 นอกจากภาวะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) ส่งผลให้เกิดอุทกภัยและภัยแล้งเพ่ิม
มากขึ้นและมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในทุกปีแล้ว ผลผลิตและสินค้าทางการเกษตรก็มักประสบปัญหาราคาตกต่ำ



 
 

 

239 การน าเสนอผลงานหลกัสตูร รศ. 9000 การคน้ควา้อสิระ : การประยกุตค์วามรูสู้ก่ารปฏบิตัิ 

ในทุก ๆ ปี จากการสัมภาษณ์สมาชิกในกลุ่มเกษตรกรในทุก ๆ อำเภอที่ทำการสำรวจแทบทั้งสิ้นประสบ
ปัญหาราคาข้าวหอมมะลิที่มีราคาตกต่ำถึง กิโลกรัมละ 5-8 บาท และในบางปีราคามันสำปะหลังเองก็มี
ราคาเพียง 1.8-.2.1 บาท 
 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่จังหวัดยโสธรกำลังก้าวเข้าสู่สั งคมผู้สูงอายุโดยในปี 2564 
ยโสธรมีจำนวนผู้สูงอายุถึง 95,065 คน มีสัดส่วนผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังคนเดียวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.7 เป็น
ร้อยละ 8.09 แต่สัดส่วนวัยแรงงานกลับลดลงโดยเฉพาะในภาคการเกษตรที่อัตราการมีงานทำในภาคเกษตร
ลดลงร้อยละ 0.92 ในปี 2562 (สำนักงานจังหวัดยโสธร, 2565) การสัมภาษณ์สมาชิกในกลุ่มเกษตรกรใน
ทุก ๆ อำเภอที่ทำการสำรวจยังแสดงให้เห็นถึงการอพยพย้ายถิ่นฐานของนักธุรกิจรุ่นใหม่และเกษตรกรรุ่น
ใหม่เพ่ือประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมและบริการและสะท้อนให้เห็นถึงแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมที่ลดลง 

จากข้ันมูลพ้ืนฐานและศักยภาพพ้ืนฐานดังที่ได้วิเคราะห์ไปข้างต้น เมื่อทำการสัมภาษณ์ในประเด็น
เกี่ยวกับประกอบกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเพิ่งได้มีการจัดประชุมหารือในการร่างแผนส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดยโสธรซึ่งในประเด็นด้านการเกษตรนี้จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาด้าน เกษตรอัจฉริยะ 
(Smart Agriculture) และ เมืองอัจฉริยะ (Smart City) เมื ่อได้ทำการสัมภาษณ์กลุ่มผู ้มีความรู ้ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ได้ความว่าเทคโนโลยีดิจิทัลน่าจะเข้ามามีส่วนในการ
เปลี ่ยนแปลงการทำเกษตรกรรมแบบพลิกโฉมทำให้สร้างรายได้ที ่มากขึ้ น ลดต้นทุนการผลิตลงและ
สะดวกสบายมากขึ้น แต่ยังไม่เห็นถึงฉากทัศน์ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน  

อย่างไรก็ดีกลุ่มผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ต่างเห็นพ้อง
ต้องกันว่าจังหวัดยโสธรยังขาดคนที่มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอยู่มากและเห็นว่ายังเป็ นเรื่องไกลตัว 
เข้าถึงยาก และไม่น่าเข้าถึงได้ และมีความเห็นว่าในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งหลายจำเป็นที่จะต้องพึงพา
อาศัย “คนรุ่นใหม่” ในการเข้ามาเปลี่ยนแปลงการทำเกษตรแบบพลิกโฉม (Digital Transformation) ใน
กลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนหนึ่งความเห็นว่า เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเรื่องที่ไกลตัว ไม่เห็นว่าการทำ
เกษตรแบบที่เป็นอยู่จำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีอะไรที่ล้ำสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้มีอายุตั้งแต่ 40 
ปีขึ้นไปมองว่าตนเองไม่สามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัลได้ เกิดความรู้สึกตามไม่ทันและ
ไม่กล้าที่จะทดลอง พร้อมกันนี้ยังมีความเห็นตรงกันในแง่ที่ว่าเทคโนโลยีต่าง ๆ จำเป็นต้องใช้ทุนปัจจัย
จำนวนมากในการนำหาเข้ามาใช้ 

8.2 ประเด็นด้านการค้า 
 ผลิตภัณฑ์ชุมชนนั้นมีชื ่อเสียงและคุณภาพที่ได้รับการรับรองมาตรฐานมากมาย มีผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลายและเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หมอนขวานผ้าขิต ผ้าไทยท้องถิ่นทั้งผ้าไหมและผ้า
ฝ้าย  ผลิตภัณฑ์แกะสลักไม้ โดยมีการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มผู้ผลิตในระดับชุมชน และวิสาหกิจชุมชนที่มีความ
เข้มแข็งและมีรายได้จากผลิตภัณฑ์ชุมชนสูงขึ้นในทุก ๆ ปี  (สยาม หยองเอ่น และคณะ, 2561) 

การสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์ผู้วิจัยพบว่า ผลิตภัณฑ์ชุมชนยังถือว่าขาดความ
หลากหลาย เมื่อพิจารณาจากตลาดของสินค้า จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนจากจังหวัด
ยโสธรยังไม่มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของจังหวัดอื่น ๆ โดยรอบข้างเช่น ร้อยเอ็ด 
อุบลราชธานีอำนาจเจริญ ศรีสะเกษ สุรินทร์ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ยังขาดการสร้างอัตลักษณ์
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เฉพาะที่จะทำให้สินค้าของจังหวัดยโสธรมีความโดดเด่นกว่าในจังหวัดอ่ืน อีกทั้งยังขาดการ
ประชาสัมพันธ์ตามสื่อกระแสหลักหรือช่องทางที่มีศักยภาพในการประชาสัมพันธ์สูง (พิริยะ 
ผลพิรุฬห์ และคณะ, 2562) การขายสินค้าที ่ยังต้องพึ ่งพาพ่อค้าคนกลางเป็นผลทำให้
ผลิตภัณฑ์ชุมชนต้องถูกขายในราคาที่ต่ำกว่าคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์ การสัมภาษณ์
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถึงโครงสร้างราคาของผลิตภัณฑ์ชุมชนนั้นกลับพบว่าโครงสร้างราคา
ของผลิตภ ัณฑ์ช ุมชนไม่ได ้ค ิดราคาที ่ เป ็นส่วนของการสร ้างมูลค่าเพิ ่ม (Value to 
Consumer) หรือพิจารณาส่วนของราคาสินค้าคู่แข่งในตลาดหลัก โครงสร้างราคายังคงอยู่
เพียงค่าแรงและค่าวัตถุดิบเป็นเสียมาก 

 การวิเคราะห์เอกสารจากแผนพัฒนาจังหวัดยโสธรยังทำให้เห็นอีกว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนยังทำ
การตลาดอยู่ภายในวงจำกัด และยังติดข้อจำกัดบางประการที่ไม่สามารถขายส่งออกเพื่อทำการตลาดใน
ต่างประเทศได้ และยัง ขาดการทำการตลาดในช่องทางออนไลน์ เช่น สหกรณ์เกษตรอินทรีย์เลิงนกทา- ไทย
เจริญ ทำการตลาดภายในประเทศทั้งหมดโดยไม่ได้ส่งออกและไม่มีการจำหน่ายแบบออนไลน์ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรกรธรรมชาติ หนองยอ อ.กุดชุม ทำการตลาดต่างประเทศเพียง 10% ส่วนที ่เหลือเป็น
การตลาดในประเทศ เป็นต้น (สำนักงานจังหวัดยโสธร, 2565) 

การสัมภาษณ์กลุ่มผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงานในพ้ืนที่
พบว่าภาครัฐมีความพยายามที่จะผลักดันยโสธรตามแนวทาง เมืองเกษตรอินทรีย์อย่างเต็มที่
ทั ้งแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564), ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 
- 2564) เช่นโครงการระบบส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2558 – 
2561 เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้มีนโยบายการเปิดเสรีทางการค้าในกลุ่มสินค้าเกษตร ซึ่งจะ
เป็นโอกาสและช่องทางของจังหวัดยโสธรในการจะส่งออกสินค้าทางการเกษตรเพื่อขยาย
ตลาดในต่างประเทศได้ ตัวจังหวัดยโสธรยังได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐและสถานศึกษาในภูมิภาคในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ 
โดยได้ร่วมกับกลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งจะเป็นการลดผลกระทบ
จากปัญหาการแข่งขันกันเองในเรื่องของผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ค่อยมีความแตกต่างกันเมื่อเทียบกับ
จังหวัดอ่ืนในภูมิภาค 

 การค้ายังมีอุปสรรคอยู่ในบางประการอย่างการรับรองมาตรฐานสากลจำเป็นต้องใช้เงินทุนสูง ทั้ง
ในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ การรับรองคุณภาพและความปลอดภัย ทำให้สินค้าของชุมชนที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสากลนั้นยังมีไม่มาก อีกทั้งการเปิดเสรีทางการค้าก็ยังส่งผลให้การแข่งขันทางธุรกิจพุ่งขึ้นสูงตาม
ไปด้วย ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับชุมชนในแง่ของกำลังการผลิตสินค้าชุมชนที่ยังไม่สูงมากอาจส่งผลกระทบต่อ
การแข่งขันได ้
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังเป็นภูมิภาคที่มีอัตราสัดส่วนการใช้ การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารน้อยที่สุดในประเทศในปี 2563 ยังมีร้อยละของประชากรที่อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ที่ใช้งาน
อินเทอร์เน็ตเพียง 70.4% และมีผู ้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพียง 20.9% ซึ่งผู ้ที ่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้ส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในสังคมเมือง มากกว่าชนบท ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
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การ สร้างสื่อดิจิทัลและการขยายช่อง ทางการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชนในชนบทได้เช่ นเดียวกัน 
(สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2564) 

นอกจากนี้ยังกฎหมายบางฉบับยังเป็นสิ่งที่ยังปิดกั้นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและโอกาสในการทำมา
หากินของประชาชน จากการสัมภาษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ภูไทเซโปนและญ้อในอำเภอเลิงนกทา กล่าวว่า สินค้า
กลุ่มสุราและสาโท (เหล้าอุ) ของท้องถิ่นเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิม เป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์และคุณภาพที่
น่าสนใจ แต่ด้วยกฎหมายที่ปิดกั้นทำให้ไม่สามารถที่จะผลิตสินค้าเหล่านี ้ออกมาสู่ท้องตลาดได้อย่าง
แพร่หลาย 

 
8.3 ประเด็นด้านการท่องเที่ยว 
จังหวัดยโสธรถือเป็นเมืองเกษตรกรรมที่เรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นที่สุดของจังหวัดยโสธร ตามวิสัยทัศน์ 

“ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน” ยโสธรจึงมีพื้นที่ในการทำเกษตรอินทรีย์จำนวนมาก บน
หลักการของการทำเกษตรที่ไม่มีสารพิษตกค้าง ประกอบกับเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ได้รับการพัฒนา ทำ
ให้ตัวจังหวัดยโสธรสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีความหลากหลายมากขึ้น  นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดที่ชัดเจนด้านการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ที่มีความต่อเนื่องและยาวนาน ยโสธรจึงมากไปด้วยปราชญ์
ชาวบ้านและผู้ที่มีองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการทำเกษตรอินทรีย์ นำมาสู่การดำเนินแผนการ
ท่องเที่ยวในรูปแบบของการเรียนรู้การเกษตรและวิถีการดำรงชีวิต ประกอบกับการมีกลุ่มเกษตรอินทรีย์ 
และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ ทำให้มีวัตถุดิบ ที่ได้จากการทำเกษตรอินทรีย์ที่หลากหลาย สามารถจัดกิจกรรม
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในและนอกพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้อีกทางหนึ่ง  
เช่นสินค้า OTOP ตลาดประชารัฐ งานมหกรรมอาหาร เป็นต้น  
 นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา 
และทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เช่น พระธาตุก่องข้าวน้อย พระธาตุพระอานนท์วัดมหาธาตุ ภูสูง ภู
ถ้าพระ โบสถ์คริสต์บ้านซ่งแย้ สวนสาธารณะพญาแถน เป็นต้น ประกอบด้วยสังคมของจังหวัดที ่มี 
บรรยากาศแบบวัฒนธรรมพอเพียง วัฒนธรรมอีสานแบบดั้งเดิม วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ที่ได้รับการ
อนุรักษ์รักษาไว้อย่างครบถ้วน ทำให้สามารถจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้หลากหลาย เช่น ประเพณี
บุญบั ้งไฟ ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษา ประกอบกับโครงการในการ
สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-based Tourism : CBT) (พิริยะ ผลพิรุฬห์ และคณะ, 
2562) ที่เป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวหมู่บ้านร่วมกับการใช้นวัตกรรมผสมผสานกับวิถีชีวิตของท้องถิ่นทำ
ให้เกิดการมีส่วนร่วมของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น ซึ่งสร้างโอกาสสร้างอาชีพและรายได้เพ่ิมเติม เช่น 
โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถียโสธร โครงการส่งเสริมหมู่บ้านวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยว โครงการ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบครบวงจร เป็นต้น (สำนักงานจังหวัดยโสธร, 2565) ทำให้ยโสธรมี
ภาพลักษณ์ที่ชัดเจนของการเป็นจังหวัดที่เน้นการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) และเป็นต้นแบบของการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) สำหรับจังหวัดอ่ืน ๆ 

โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมถือเป็นปัญหาสำคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ อำเภอเลิงนกทา อำเภอกุดชุม และอำเภอไทยเจริญ ที่ถนนหลายสายยังเป็น
ถนน 2 เลน ซึ่งส่งผลกับการเชื่อมโยงทางการค้าและการท่องเที่ยวกับจังหวัดข้างเคียงและมีความเสี่ยงใน
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การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงจากสภาพผิวถนนที่ชำรุดเสียหายในพื้นที ่ถนนสายรองและในชนบท  
ประกอบกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทำเลที่ตั้ง ที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน อีกทั้งยังมี
ทำเลที่ตั้งใกล้กับจังหวัดที่มีความได้เปรียบในเชิงโครงสร้างและมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวมากกว่าเช่น 
อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด มุกดาหาร นครพนม ทำให้ไม่เป็นที่น่าสนใจของนักลงทุนและนักท่องเที่ยว นำมาซึ่ง
การลงทุนของภาคเอกชนที่ยังน้อย และนักท่องเที่ยวที่ตัดสินใจท่องเที่ยวในจังหวัดที่มีศักยภาพทางการ
ท่องเที่ยวมากกว่า 
 ภูมิอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งทำให้จังหวัดยังขาดบรรยากาศสำหรับการท่องเที่ยว เมื่อเปรียบเทียบ
กับพ้ืนที่ในจังหวัดภาคเหนือที่พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นแนวเขาและมีอากาศเย็น กับภาคตะวันออกและภาคใต้ที่มี
ชายฝั่งทะเล ซึ่งได้รับความสนใจและดึงดูดนักท่องเที ่ยวได้มากกว่า  การท่องเที่ยวที่อาศัยชุมชนเป็น
ศูนย์กลาง (CBT) ซึ่งจังหวัดยโสธรใช้เป็นกลยุทธ์หลักในยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว การสัมภาษณ์ในกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม พบว่าคนในพื้นที่ส่วนใหญ่มองว่าจังหวัดของตนนั้นเป็นเมืองผ่านและไม่ได้เป็นเมือง
ท่องเที่ยว จึงไม่ได้มีการรวมกลุ่มจัดตั้งเครือข่ายในการสนับสนุนการท่องเที่ยว และมีการผลักดันการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นมากนัก 

แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเองก็ยังไม่มีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยแหล่งท่องเที่ยว
บางแห่งมีสภาพเสื่อมโทรมการให้บริการในเรื่องของอาหาร ห้องน้ำและที่พักอาศัยยังไม่มีความพร้อมมาก
นัก เช่น ภูหินปูน ภูถ้ำพระ ภูหมากพริก ในอำเภอกุดชุม มีสภาพถนนที่ทรุดโทรมเดินทางลำบาก ที่พัก
อาศัยในพ้ืนที่โดยรอบนั้นยังมีน้อยหรือแทบไม่มีเลย ร้านค้าที่ให้บริการอาหารภายในแหล่งท่องเที่ยว เป็น
เพียงร้านค้าตามรายทางและร้านค้าชุมชนขนาดเล็กไม่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่เป็นคณะทัวร์ได้ การ
สัมภาษณ์กลุ่มผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทำงานในพื้นที ่ ยังทำให้พบว่า พื้นที่แหล่ง
ท่องเที่ยว ในบางแห่งยังขาดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว และขาดงบประมาณในการดูแลและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนถึงปัญหาความทับซ้อนของ
การเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ทำให้พ้ืนที่ในบางแห่งที่มีศักยภาพที่น่าจะเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวได้กลับไม่ถูกพัฒนา 

แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เองก็ยังไม่ถูกประชาสัมพันธ์ในสื่อกระแสหลักกว้างขวาง ขาดการเก็บและ
รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ของแหล่งท่องเที่ยวทั้งความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ คุณค่า ความสำคัญ ให้
สามารถสืบค้นได้ตามช่องทาง Online ต่าง ๆ การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดถูกจำกัดไว้แต่
เพียงสื่อของหน่วยงานของรัฐ เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แต่การประชาสัมพันธ์ในสื่อที่มีอิทธิพล
ด้านการท่องเที่ยวตลอดจนผู้มีอิทธิพลทางสื่อ (Influencer) มีน้อยมากอีกทั้งยังขาดการพัฒนาเนื้อหา 
(Content) ในการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวให้มีความน่าดึงดูดและร่วมสมัย  และขาดการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพ้ืนฐานทางดิจิทัลที่สำคัญอย่าง Internet ยังไม่มี
ให้บริการในบางพื้นที่ จากการสัมภาษณ์ผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนที่แหล่งท่องเที่ยวนั้นตั้งอยู่ยังพบว่า ผู้อยู่ใน
อาศัยในชุมชนและในพื่นที่มีโปรแกรมการท่องเที่ยวที ่แตกต่างจากโปรแกรมการท่องเที่ยวหลักที ่ถูก
ประชาสัมพันธ์ เช่น ในพ้ืนที่ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา นิยมไปตั้งแคมป์บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก 
หรือในพ้ืนทีต่ำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา มักจะมีนักท่องเที่ยวนิยมไปอ่างเก็บน้ำห้วยโพงเป็นประจำ ซึ่งทั้ง
สองบริเวณนี้กลับไม่ได้ถูกประชาสัมพันธ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดและไม่ได้มีการพัฒนาพ้ืนที่
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ดังกล่าวให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความพร้อมทั้ง ที่พัก ห้องน้ำ อาหารแต่อย่างใด ทั้งนี้กลับเป็นบทบาท
ของผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ในพ้ืนที่เท่านั้นที่จัดหาบริการเหล่านี้ไว้และมีจำนวนน้อย 

จุดเด่นของจังหวัดยโสธรอย่างความเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ และประเพณีวัฒนธรรมอีสานแบบ
ดั้งเดิมตลอดจนสภาพภูมิประเทศของพ้ืนที่ ที่เป็นจุดแข็งของจังหวัดยโสธร กลับไม่มีความแตกต่างจากการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของพื้นที่จังหวัดอื่นที่มีลักษณะวัฒนธรรมแบบเดียวกัน อีกทั้งในบาง
จังหวัดนั้นกลับมีศักยภาพมากกว่าทางเศรษฐกิจ เช่น อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด มุกดาหาร นครพนม เป็นต้น 
จังหวัดโดยรอบเหล่านี้ต่างก็มีเกษตรอินทรีย์ ประเพณีวัฒนธรรมอีสานแบบดั้งเดิม และสภาพภูมิประเทศที่
ไม่แตกต่างจากจังหวัดยโสธรมากนัก ในบางจังหวัดมีภาพลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่มี
ความโดดเด่นมากกว่าและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัด ที่ เน้นหนักไปในเรื่องของการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน (CBT) ทำให้แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในลักษณะอ่ืน ๆ ไม่ได้รับความสนใจจากหน่วยงานรัฐเท่าท่ีควร 

การเติบโตของเมืองที่อาจเปลี่ยนเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งได้ เช่น การเกิดขึ้นของสนามบิน
มุกดาหาร แนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor – EWEC) อาจ
ส่งผลให้การลงทุนของภาคธุรกิจและการเดินทางไม่ผ่านจังหวัดยโสธร ประกอบการเติบโตของเมืองรองที่มี
ศักยภาพมากกว่า ยังส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายออกของแรงงาน วัยหนุ่มสาวที่เป็นกำลังสำคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพ้ืนที่ให้ไปแสวงหางานที่มีรายได้และปริมาณมากกว่าในต่างเมืองทำให้เกิดความเสี่ยง
ในการขาดแคลนแรงงานได้ในอนาคต  

 
9. สรุป  
 
 จากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากการลง
พื้นที่เพื่อสังเกตุการณ์ การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสัมภาษณ์แบบประชุมกลุ่ม สรุปได้ว่าจังหวัดยโสธร 
มุ่งเน้นในเรื่องของการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี รวมไปถึง
การพัฒนาทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวและการค้า ร่วมไปกับ การยกระดับคุณภาพชีวิต ของครอบครัว 
ชุมชนและสังคม ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดยโสธรคือ “เมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถี
อีสาน” ด้วยกรอบระยะเวลาของการทำวิจัยที่จำกัดผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นในการวิเคราะห์ มิติที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาจังหวัดยโสธรในสามด้าน อันได้แก่ มิติด้านการเกษตร มิติด้านการค้า และมิติด้านการท่องเที่ยว โดย
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลจะถูกตามกรอบของแผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (พ.ศ. 2561 -
2565) ซึ่งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) เป็นผู้มีหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายเป็นผู้กำหนด โดยมี
ยุทธศาสตร์สำคัญ 4 ยุทธศาสตร์คือ 1. พัฒนากำลังคนสู่ยุคดิจิทัล  2. ยกระดับภาคเศรษฐกิจเข้าสู่ดิจิทัลไทย
แลนด์ 3. เป็นการขับเคลื่อนชุมชนสู่สังคมดิจิทัล และ 4.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับนวัตกรรมดิจิทัล  

การลงพ้ืนที่เพ่ือสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม ทำให้เห็นว่ายโสธรมีความ
จำเป็นที่จะต้องมุ่งเน้นประเด็นตามยุทธศาสตร์สำคัญอยู่สองยุทธศาสตร์แรกคือการพัฒนากำลังคนสู่ยุค
ดิจิทัลและการขับเคลื่อนชุมชนสู่สังคมดิจิทัล ด้วยปัญหาเรื่องโครงสร้างประชากรที่จังหวัดยโสธรกำลังก้าว
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยมีจำนวนผู้สูงอายุที่มีสัดส่วนเพ่ิมสูงขึ้นในทุก ๆ ปี ประกอบกับการอพยพย้ายถิ่นฐาน
ของนักธุรกิจรุ่นใหม่และแรงงานวัยหนุ่มสาวเพ่ือประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมและการบริการ ในพ้ืนที่
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จังหวัดอื่นที่มีศักยภาพมากกว่าและมีโอกาสทางเศรษฐกิจมากกว่า (ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ และคณะ , 
2562; สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล และคณะ, 2563) ประกอบกับมุมมองและทัศนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนั้น 
เห็นว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัว เข้าถึงยาก ไม่จำเป็นและ จำเป็นต้องอาศัยคนรุ่นใหม่ในการเข้ามาผลักดันประเด็น
เรื่องเศรษฐกิจดิจิทัล ในกลุ่มตัวอย่างที่อายุ 40 ปีขึ้นไปมองว่าการพัฒนาทักษะ (Up-Skill) และการเพ่ิมพูน
ทักษะ (Re-Skill) นั้นเกินกว่าเวลาแล้ว นอกจากนี้การพัฒนากำลังคนดิจิทัลที่เป็นคนรุ่นใหม่มีความจำเป็นที่
จะต้องพัฒนาพื้นฐานเรื่อง Digital Literacy, Digital Skills, Digital Content Creator ในขณะที่กลุ่มคน
รุ ่นใหม่ ของกลุ ่มตัวอย่าง ซึ ่งเป็นกลุ ่มที ่มีสัดส่วนการเข้าถึง เทคโนโลยีดิจิทัล อย่าง โทรศัพท์มือถือ 
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ยังขาดทักษะที่จำเป็นดังกล่าว และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเห ล่านี้ ใน
เรื่องของการสื่อสารและความบันเทิง เป็นหลัก (สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ , 2563; ฐิติมา 
ปานศรี และคณะ, 2562: 44) ซึ่งสอดคล้องกับการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในครัวเรือน พ.ศ. 2563 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าร้อยละของประชาชนอายุหกปีขึ ้น ไปที่ใช้
โทรศัพท์มือถือมีสัดส่วนอยู่ที่ 94.0% เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ 70.9% และมีผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ 20.9% เพ่ือ
กิจกรรมที่ใช้ส่วนใหญ่นั้นเป็นการใช้ เพื่อการติดต่อสื่อสารผ่าน Social Network และใช้เพื่อความบันเทิง 
อาทิ เพลง ภาพยนตร์ เกมส์โดยมีสัดส่วนอยู ่ที ่ 90.9% และ 74.3% (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2564; 
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ , 2563) กำลังคนดิจิทัลจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน
กิจกรรมทางวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคนิค ให้สามารถสร้างมูลค่า ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเพิ่มมากขึ้น
จากเดิมได้ ทั้งนี้สำหรับจังหวัดยโสธรมีกิจกรรมทางวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคนิคมีมูลค่าเพียง 2 ล้าน
บาทต่อปี ในปี 2562 ซึ่งถือว่าน้อยมาก (สำนักงานจังหวัดยโสธร, 2565) 
 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับนวัตกรรมดิจิทัลยังถือว่าไม่ครอบคลุมเพียงพอ ด้วยขนาด
ของพื้นที่ทำการเกษตรที่มีพื ้นที่มากกว่า 2 ล้านไร่ ทำให้โครงสร้างพื้นฐานกายภาพทางดิจิทัล (Hard 
Infrastructure) ที่มีความสำคัญอย่างไฟฟ้า อินเทอร์เน็ต เซ็นเซอร์ตรวจวัดต่าง ๆ ระบบควบคุมอัตโนมัติ 
ไม่สามารถเข้าถึงหรือมีให้บริการในหลายพื้นที่ อีกทั้งโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ต่างจำเป็นต้องใช้เงินทุนใน
การพัฒนาและนำเข้ามาใช้ การทำเกษตรแบบดั้งเดิมที่ทำให้มีผลผลิตที่ไม่แน่นอน ผนวกกับปัญหาราคา
ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำที่เกินขึ้นเป็นประจำในทุกปี ทำให้รายได้จากการทำการเกษตรไม่เพียงพอใน
การเพิ่มการลงทุนด้านพ้ืนฐานในการรองรับนวัตกรรมดิจิทัล ในขณะที่ ภาวะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง 
(Climate Change) การขาดแคลนทรัพยากรน้ำและดินที่ใช้ในการเพาะปลูก สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็น
ในการปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมที่เป็นการทำการเกษตรรูปแบบหลักของจังหวัดยโสธรให้
เป็นการเกษตรแบบแม่นยำ(Precision Farming)ที่เป็นการนำเทคโนโลยีมาผสมผสานกับการทำการเกษตร
เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรจากสภาวะดังกลา่ว
ได้   
 ในส่วนของมิติการท่องเที่ยวเองก็ยังจำเป็นที่จะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานในการรองรับนวัตกรรม
ดิจิทัล เพื่อการยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการสู่การเป็น การท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourism) 
โดยการมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งในเรื่องของการ
เชื่อมโยงข้อมูลของแหล่งท่องเที ่ยว ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม สินค้า อาหาร ที่พักในการทำแผนการ
ท่องเที่ยวที่พักและการเดินทางตามความสนใจของนักท่องเที่ยว (Tourist-Centric) การบูรณาการข้อมูล
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เพ่ือจับคู่ธุรกิจระหว่างภาคเกษตรกรรมและภาคการท่องเที่ยวและบริการให้เกิดสินค้าและบริการใหม่ ๆ ใน
การดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างอัตลักษณ์ที่มีเฉพาะจังหวัดยโสธรอันเป็นการอุดจุดบอดในเรื่องของความ
คล้ายคลึงของสินค้าและบริการตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีที่มีความใกล้เคียงกับจังหวัดรอบข้าง (ณภัทร 
ญาโนภาส, 2561) 
 การพัฒนากำลังคนสู่ยุคดิจิทัล การขับเคลื่อนชุมชนสู่สังคมดิจิทัลและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านดิจิทัลจะเป็นสิ่งสำคัญในการยกระดับภาคเศรษฐกิจของจังหวัดยโสธรเข้าสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ บุคลากรที่
มีทักษะทางด้านดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการ ที่สามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน
การผลิต การขายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่าน Platform หรือ Application การ Transform 
ธุรกิจเกษตร ให้สามารถนำนวัตกรรมมาใช้ในการแปรรูปผลผลิตเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่า การ
ส่งเสริมการใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า การส่งเสริมการพัฒนา Smart Tourism, Smart 
City ทั้งหลายเหล่านี้จะเป็นรากฐานให้กับ Startup Ecosystem ในพ้ืนที่จังหวัดยโสธรที่จะดึงดูดการลงทุน
จากภาคธุรกิจที่เป็น Digital Startup ให้มากขึ้นในพื้นที่ การมีระบบฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ และ
การมีสินค้าและผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ จะเป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนในพ้ืนที่สามารถต่อยอดเพ่ือพัฒนา
ธุรกิจดิจิทัลใหม่ ๆ ซึ่งสามารถสร้างงานสร้าง รายได้ และสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ยโสธรให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ 
 
10. ข้อเสนอแนะ 
 

1) แนวนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลในจังหวัดรองและมีรายได้น้อย ควรมาจากการรับฟังเสียง และ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ร่วมกับการพิจารณา ศักยภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน ของจังหวัด
เป้าหมายโดยละเอียดและครอบคลุมเพื่อให้สามารถกำหนดแนวนโยบายที่มีความเหมาะสมกับบริบทภายใน
แต่ละพ้ืนที่ได้ กรณีศึกษาของจังหวัดยโสธร ทั้งจากการลงพื้นที่เพื่อสังเกตและการสัมภาษณ์ทำให้เห็นว่า 
แท้จริงแล้วบริบทของจังหวัดยโสธรนั้นไม่ได้ต้องการเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย หรือโครงการลงทุนขนาดใหญ่ 
เพียงแต่ต้องการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

2) เทคโนโลยีดิจิทัลมีความจำเป็น ในแง่ของการเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนทุกคน ทุกกลุ ่ม ทุกท้องถิ ่น ให้มีความสะดวกและง่ายดายมากขึ ้น สามารถสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ก่อให้เกิดความการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้าง ทั้ งด้านเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม ศักยภาพของเทคโนโลยีดิจิทัล จึงนำไปสู่โอกาสใหม่ ๆ มากมาย ในแง่ของการสร้าง
งานสร้างอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม  

3) เทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดรองและมีรายได้น้อยได้ 
โดยการเสริมจุดแข็งด้านเศรษฐกิจของจังหวัด ให้มีความ โดดเด่นมากขึ้น ในส่วนที่เป็นจุดอ่อนก็สามารถทำ
ให้ทุเลาลดลง ทำให้โอกาสกลายเป็นความเป็นไปได้ และบรรเทาอุปสรรคที่ควบคุมไม่ได้ ในทัศนะ ของ
ผู้วิจัยจึงมองว่าเทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้ามาเป็นตัวช่วยมากกว่าทำให้หยุดชะงัก (Disrupt) 

 4) การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในจังหวัดรองและมีรายได้น้อยจะทำได้  โดยง่ายและรวดเร็วที่สุด 
คือการพัฒนา กำลังคนด้านดิจิทัลและการขับเคลื่อนชุมชนสู่สังคมดิจิทัลในเรื่องของ Digital Literacy และ 
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Digital Skill และการผสานความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Collaboration) โดยควร
จะต้องเป็นการทำงาน ในการพัฒนาจังหวัดร่วมกัน มากกว่าการระดมความคิดเห็นหรือการประชุม แล้วให้
เป็นหน้าที่ ถือบทบาทและภารกิจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (สยาม หยองเอ่น และคณะ, 2561; ศุภวัฒนากร วงศ์
ธนวสุ และคณะ, 2562) 
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การรับรู้บรรยากาศองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากร
แผนกเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลหาดใหญ่ 
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Prueksaknown Promchan 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาการรับรู้บรรยากาศองค์การ และระดับพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากร 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรั บรู้
บรรยากาศองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากร 3) เพื่อเสนอแนะแนวทาง
ในการพัฒนาบรรยากาศองค์การที่จะส่งเสริมพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากร  กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือบุคลากรแผนกเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำนวน 59 คน เก็บข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้ F-test และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  
 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31 – 40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000 บาท สถานะภาพโสด เป็นนักกายภาพบำบัด และมีประสบการณ์ใน
การทำงาน 6 – 10 ปี มีการรับรู้บรรยากาศองค์การในระดับมากที่สุด และมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การในระดับมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบการรับรู้บรรยากาศองค์การจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า การ
รับรู้บรรยากาศองค์การในด้านความรับผิดชอบในการทำงานมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (�̅� = 4.41) รองลงมาคือ 
โครงสร้างองค์การ (�̅� = 4.36) ความรู ้สึกผูกพัน (�̅� = 4.34) มาตรฐานการทำงาน (�̅� = 4.28) การ
สนับสนุน (�̅� = 4.22) และการให้รางวัล (�̅� = 3.96) ตามลำดับ สำหรับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า พฤติกรรมความสำนึกในหน้าที ่มีค่าเฉลี ่ยสูงที ่ส ุด ( �̅� = 4.48)  
พฤติกรรมการคำนึงถึงผู้อ่ืน (�̅� = 4.46) พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (�̅� = 4.43) พฤติกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือ(�̅� = 4.38) และพฤติกรรมอดทนอดกลั้น (�̅� = 4.27) ตามลำดับ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
บุคลากรที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันจะแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในระดับที่ไม่
แตกต่างกัน ในขณะที่บุคลากรที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีใน
ระดับที่แตกต่างกัน และการรับรู้บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์กันกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีใน
ระดับปานกลาง (r = .617) โดยด้านที่มีความสัมพันธ์มากที่สุด คือ ความรู้สึกผูกพัน (r = .616) รองลงมา
คือ ความรับผิดชอบในการทำงาน (r = .596) การให้รางวัล (r = .540) การสนับสนุน (r = .538) มาตรฐาน
การทำงาน (r = .531) และโครงสร้างองค์การ (r = .463) ตามลำดับ 

คำสำคัญ : การรับรู้บรรยากาศองค์การ, พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ  
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Abstract  
 

The objectives of this research are to study the perception of the organizational 
climate in the Department of Physical Medicine and Rehabilitation; to study the 
organizational citizenship behavior in the Department of Physical Medicine and 
Rehabilitation; to compare the perception of the organizational climate by individuals; to 
compare the perception of the organizational citizenship behavior by individuals; and to 
study the influence of the organizational climate perception on the organizational 
citizenship behavior in the Department of Physical Medicine and Rehabilitation. The 
samples used in this study included 59 employees from Hatyai Hospital's Department of 
Physical Medicine and Rehabilitation. Statistical methods used for the analysis were 
percentage, mean, standard deviation, analysis of variance, F-test, and Pearson’s product 
moment correlation coefficient. 
 According to the findings of this study, the majority of respondents were females 
aged 31 – 40 years holding a bachelor's degree , earning a salary of 15,001, being single  
being a physical therapist and having experience In general, they have a highest degree of 
perception of the organizational climate. When analyzing for each subcategory, the results 
reveal that the perception of Responsibility is at highest level, followed by the responsibility 
( �̅� = 4.41) , organizational structure ( �̅� = 4.36) , identity ( �̅� = 4.34) , standard ( �̅� = 4.28) , 
support ( �̅� = 4.22)  and reward ( �̅� = 3.96) .  The results also show that, generally, the 
employees of the Department of Physical Medicine and Rehabilitation have a medium 
degree of organizational citizenship behavior. If viewed by category detail, the study 
indicates that conscientiousness is at a high level (�̅� = 4 . 4 8 ) , followed by courtesy (�̅� = 
4 . 46 ) , altruism (�̅� = 4 . 43 ) , civic virtue (�̅� = 4 . 38 )  and sportsmanship (�̅� = 4 . 27 ) .  The 
hypothesis testing revealed that the respondents with different personal factors. On the 
contrary, those with different educational backgrounds show different organizational 
citizenship behavior. The perception of the organizational climate was moderately 
correlated with organizational citizenship behavior (r = .617). The aspect that was most 
correlated was identity ( r = .616) , responsibility ( r = .596) , reward ( r = .540) , support ( r = 
.538) , standard (r = .531) and organizational structure (r = .463)  
 
Keywords: Perceptional, Organizational Climate, Organization Citizenship Behavior 
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1. บทนำ 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีแผนพัฒนาที่มุ่งเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาโดยระบุแนวทางการ
พัฒนาประเทศให้คนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพความรอบรู้สุขภาพวะที่
ดีมีความกินอยู่ดี เพราะมนุษย์ทุกคนต่างต้องการมีชีวิตที่ดีสมบูรณ์ด้วย ปัจจัย 4 ซึ่งการทำงานเป็นวิธีการ 
อันดับแรก ที่จะนำมาซึ่งทรัพยากรเหล่านี้และการทำงานเป็นส่วนที่สำคัญในการนำมาซึ่งบรรยากาศของ
องค์การที ่ส ่งผลไปสู ่ทั ้งความสุขในการทำงานและความเครียดในการทำงานซึ ่งทั ้งหมดนี ้มีผลต่อ
ประสิทธิภาพของผลการดำเนินงานแต่สถานการณ์ในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าบุคคลมักไม่มีความสุขในการ
ทำงานเนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน์การแข่งขันให้ได้มาซึ่งอำนาจหน้าที่ สิ่งเหล่านี้ ก่อให้เกิดท้ัง ความเครียด 
และความสุขจนเป็นสาเหตุหลายหลายด้าน เช่น การเจ็บป่วย การฆ่าตัวตาย เป็นต้น   

การบริหารงานขององค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องอาศัยปัจจัยการบริหารหลายประการจึง
จะประสบความสำเร็จทั้งจากด้านขององค์การและทั้งจากตัวบุคลากรภายขององค์การด้วยซึ่งบุคลากรเป็น
ปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานและพัฒนาองค์การให้เป็นไปในทางที่ดียิ่งขึ้น เพราะบุคลากร
คือผู้ที่ดำเนินการให้งานสำเร็จ ดังนั้น องค์การจึงต้องมีความจำเป็นที่ต้องสร้างบุคลากรให้อยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์พร้อมที่จะทำงาน  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกับองค์การนั้นต้องเป็นไปในลักษณะที่พึ ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกัน องค์การคาดหวังให้บุคลากรทุ่มเทความรู้ความสามารถในการทำงานเพื่อตอบสนอง
เป้าหมายขององค์การให้บรรลุในทางกลับกันบุคลากรย่อมมีเป้าหมายส่วนตนแรกคาดหวังว่าองค์การจะ
สามารถตอบสนองเป้าหมายที่บุคลากรต้องการได้แต่ในความเป็นจริงความรู้สึกท่ีมีต่อการปฏิบัติงานของแต่
ละบุคคลย่อมแตกต่างกันออกไปในบางครั้งการปฏิบัติงานด้วยความสุขและพอใจที่จะปฏิบัติงานนั้น ๆ แต่ก็
มีบางครั้งที่มีความรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจในงานที่ทำเกิดความกังวลใจรู้สึกหงุดหงิดไม่สบายใจซึ่งความรู้สึก
เหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุก ๆ คนตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงสุดจนถึงผู้ที่ทำงานในระดับใช้แรงงานโดย
ปัจจุบันนี้การบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้นล้วนอยู่ภายใต้การรับรู้บรรยากาศองค์การ ที่แตกต่างกันไปในการ
ปฏิบัติงานบุคลากรต้องปฏิบัติงานอยู่ภายใต้ของโครงสร้างองค์การกฎระเบียบข้อบังคับแบบแผนต่าง  ๆ     
ที่ทางองค์การ การรับรู้บรรยากาศองค์การ เป็นเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับองค์การและบุคคล บุคคลภายใน
องค์การจะต้องทำงานร่วมกันภายใต้เงื่อนไขขององค์การและสภาพแวดล้อมขององค์การ ซึ่งบุคคลสามารถ
รับรู้บรรยากาศองค์การซึ่งจะส่งผลต่อผลการดำเนินงานของบุคคลในองค์การ หากองค์การมีบรรยากาศ
องค์การที่ดีก็จะทำให้บุคลากรมีความรัก และความสามัคคี มีความเข้าใจกัน มีขวัญและกำลังใจในการ
ทำงานมีความคิดริเริ่ม เกิดความเชื่อมั่น มีความเต็มใจในการทำงาน และแสดงความสามารถอย่างเต็มที่
นอกจากนี้ยังสามารถช่วยลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่ภายในองค์การได้ในทางตรงกันข้าม 
หากองค์การใดมีบรรยากาศในการทำงาน ไม่ดีอาจทำให้เจ้าหน้าที่ขาดความเอาใจใส่ต่องาน ขาดความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานลดลง แนวคิดเรื่องพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
องค์การเป็นแนวคิดที่ช่วยพิจารณาว่าพฤติกรรมของบุคลากรมีส่วนช่วยให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เพ่ิมมากข้ึน บุคลากรมีความตั้งใจและทุ่มเทในการปฏิบัติงานที่ได้รับการมอบหมายอย่างเต็มที่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้
จะทำให้ผลการดำเนินงาน ทำให้องค์การเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ องค์การจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่องค์การ จะต้องตระหนักถึงความสำคัญของพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การ และหาวิธีการที่จะสนับสนุนให้บุคลากรในองค์การ มีพฤติกรรมดังกล่าวเพ่ิมมากขึ้น 
อันจะส่งผลดีให้กับองค์การ 
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สำหรับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ การเป็นอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในทัศนคติของ
บุคลากรในองค์การจึงจำเป็นต้องเข้าใจทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลในการทำงาน ซึ่งประกอบขึ้นมา
จากลักษณะส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อมผสมผสานกัน กล่าวคือ ตัวบุคคลทุกคนต่างมีพื้นฐานส่วนตัวที่
เป็นของตัวเองนำติดตัวเข้ามาในองค์การขณะที่เข้ามาทำงานในเวลาเดียวกัน สภาพแวดล้อมขององค์การที่
จัดไว้นั้น ก็มีสภาพเงื่อนไขเป็นไปหลายลักษณะต่างกันทั้งแง่ลักษณะงานความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในงาน 
เป็นต้น (ธงชัย สันติวงษ ์และชัยยศ สันติวงษ์, 2548) และทัศนคตินับเป็นสิ่งชี้วัดพฤติกรรมของบุคลากรได้
เป็นอย่างดี เพราะเป็นสิ่งที่สามารถบ่งบอกได้ถึงการแสดงออกในพฤติกรรมต่าง ๆ ได้ กล่าวคือ หากบุคคลมี
ทัศนคติต่องานหรือองค์การในเชิงบวกจะบ่งชี้ถึงพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์จะมีขึ้นในตัวบุคคล ตรงกันข้าม
หากบุคลากรต่องานหรือองค์การในเชิงลบก็จะเห็นพฤติกรรมในเชิงลบได้เช่นกัน พฤติกรรมทั้งสองแบบนี้
ล้วนมีผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินงานขององค์การทั้งสิ้น แต่จะมีความมากน้อยแตกต่างกันออกไปหาก
บุคลากรมีทัศนคติในด้านลบ ปัญหาที่ตามมานั้นมีมากมาย ซึ่งพฤติกรรมที่แสดงออกเป็นไปได้ทั้งในเชิง
ความคิด หรือด้านจิตใจ เช่น นั่งฝันกลางวันไปเรื่อย ๆ ไม่ตั้งใจทำงาน หรือแสดงออกโดยการกระทำเช่น 
ขาดงานโดยพละการ คุยโทรศัพท์ส่วนตัวทั้งวัน ใช้อุปกรณ์สำนักงานไปในการส่วนตัว ตรงกันข้ามถ้า
บุคลากรที่มีทัศนคติที่ดีต่องานและต่อองค์การ พฤติกรรมการทำงานย่อมแสดงออกแต่สิ่งดี ๆ เช่น ทำงาน
ในหน้าที่อย่างเต็มที่ ให้ความช่วยเหลือกับพนักงานคนอื่น ๆ ที่ทำงานไม่ทัน หรือไม่มาทำงาน รักษาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้สำนักให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เป็นต้น                            

สำหรับการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาการรับรู้บรรยากาศองค์การ และพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากรแผนกเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลหาดใหญ่ โดยศึกษาเรื่องการรับรู้
บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ ให้
ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคคลภายในองค์การ เพื่อให้องค์การได้ทราบปัจจัยที่
ช่วยส่งเสริมให้บุคคลในองค์การสร้างผลการปฏิบัติงานในระดับสูง 

 
2. วัตถุประสงค์ของการศกึษา 
 
  2.1 เพื่อศึกษาระดับการรับรู้บรรยากาศองค์การ และระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การของบุคลากรแผนกเวชกรรมฟ้ืนฟู โรงพยาบาลหาดใหญ่ 

2.2 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้บรรยากาศองค์การ  และพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของบุคลากรแผนกเวชกรรมฟ้ืนฟูเวชกรรมฟ้ืนฟู โรงพยาบาลหาดใหญ่ 

2.3 เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาบรรยากาศองค์การที่จะส่งเสริมพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การของบุคลากร แผนกเวชกรรมฟ้ืนฟู โรงพยาบาลหาดใหญ่ 

 
3. ทบทวนวรรณกรรมและกรอบที่ใช้ในการศึกษา  
 
 3.1 แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ 
 ความหมายของการรับรู้ 
 Guralnik and Magoon (อ้างใน รุ่งศรี ศศิธร, 2539) คือ ปฏิกิริยาที่สมองสามารถแปลงข้อมูล
จากการที่ร่างกายสัมผัสต่อสิ่งเร้า ซึ่งร่างกายสามารถแปลความหมายโดยอาศัยประสบการณ์ของแต่ละ
บุคคล  
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 กระบวนการรับรู้ Kast and Rosenzweig (อ้างใน สิริมา มัธยมนันท์, 2554) กล่าวว่าการรับรู้คือ
พื้นฐานของการเข้าใจพฤติกรรม เพราะสิ่งเร้าที่มากระทบ บุคคลไม่รับรู้ก็ไม่มีผลมาสู่พฤติกรรมซึ่งแต่ละ
บุคคลจะรับรู้แตกต่างกันจากประสบการณ์เดิม โดยกระบวนการจะมีสิ่งที่เหมือนกัน คือ การเลือกรับรู้ การ
ตีความ และการเติมให้สมบูรณ์ โดยบุคคลจะรับรู้สิ่งที่ตนเองพอใจและปฏิเสธสิ่งที่รบกวนจิตใจ การที่บุคคล
เติมภาพหรือเหตุการณ์ตามแนวโน้มจะเกิดขึ้นให้กลายเป็นภาพหรือสถานการณ์ที่มีความสมบูรณ์ 
 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ 

Chung and Meggensoh (อ้างใน ชิดชนก ทองไทย, 2556) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้แบ่งเป็น 
2 ประเภท 1. ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ขนาดของสิ่งเร้า ความเข้มข้นความรุนแรง สิ่งที่ตรงข้าม สิ่งที่เกิดขึ้น    
ซ้ำ ๆ การเคลื่อนไหว สิ่งแปลกใหม่หรือแนวทางใหม่ และ 2. ปัจจัยภายใน ได้แก่ ความต้องการ สิ่งจูงใจ 
บุคลิกภาพ มโนภาพส่วนตน ประสบการณ์ในอดีต  

 
 3.2 แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี ่ยวข้องกับบรรยากาศองค์การ บรรยากาศองค์การเป็นส่วน
สำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังคงอยู่กั บองค์การ ขับเคลื่อน
องค์การไปสู่เป้าหมายที่กำหนด ฉะนั้นการสร้างบรรยากาศองค์การที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญที่ จะทำให้
องค์การดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการวิจัยครั้งนี้ ผู ้วิจัยใช้องค์ประกอบตามแนวคิดของ 
Stringer (อ้างใน ณัญญา มูลประหัส, 2545) ได้แบ่งบรรยากาศองค์การเป็น 6 ด้าน ดังนี้  

1. ด้านโครงสร้างองค์กร(Organizational Structure) คือ ระดับการรับรู้ของผู้ปฏิบัติงานว่ามีการ
จัดการโครงสร้างของหน่วยงานที่ดีและมีคำอธิบายบทบาทและความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจน 

2. ด้านมาตรฐานการทำงาน(Standard) คือ ระดับการรับรู้ของผู้ปฏิบัติงานถูกให้ความสำคัญของ
การปฏิบัติงานและความชัดเจนของระดับมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยระดับมาตรฐานของการ
ปฏิบัติงานที่พนักงานกำหนดจะเป็นตัวสร้างแรงจูงใจด้านให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการ
ตรวจสอบอย่างเป็นระบบ  

3. ความรับผิดชอบในการทำงาน(Responsibility) คือ ระดับการรับรู้ภาระหน้าที่และขอบเขต
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละองค์การ  

4. การให้รางวัลและการลงโทษ (Reward and Punishment)  คือ การให้ความสำคัญกับการให้
รางวัลและการลงโทษ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้ประสบความสำเร็จ  

5. การสนับสนุน (Support) คือ ระดับการรับรู้ของผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับความไว้วางใจและกำลังใจที่
สมาชิกในทีมมีให้กัน 

6. ความรู้สึกผูกพัน (Identity) คือระดับการรับรู้ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งที่มีค่าขององค์กร  มีความ
ภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์การและระดับความยึดมั่นผูกพันที่มีต่อจุดมุ่งหมายขององค์การ 

 
3.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ เป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์การใน

การดำเนินกิจการให้บรรลุเป้ามาย การสร้างบรรยากาศองค์การที่ดีจะช่วยให้บุคลากรมีพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีโดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขร่วมกัน ผู้วิจัยใช้องค์ประกอบในการศึกษาตามแนวคิดของ Organ (1988, 



 
 

 

254 การน าเสนอผลงานหลกัสตูร รศ. 9000 การคน้ควา้อสิระ : การประยกุตค์วามรูสู้ก่ารปฏบิตัิ 

อ้างใน สิริมา มัธยมนันท์, 2554) โดยแบ่ง พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การออกเป็น 5 ด้าน 
ประกอบด้วย ดังนี้ 

1. พฤติกรรมความสำนึกในหน้าที ่ (Conscientiousness) หมายถึง พฤติกรรมที ่ พนักงาน
ปฏิบัติงานได้ดีเกินกว่าความคาดหวังขององค์การ ไม่ว่าจะเป็นขยันทำงาน การตรงต่อเวลา การประหยัด
และการดูแลรักษาทรัพยากรหรือสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ การ
ตอบสนองนโยบายองค์กร เป็นต้น 

2.พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (Altruism) หมายถึง พฤติกรรมที่พนักงานเต็มใจให้ ความ
ช่วยเหลือผู้อื ่นขององค์การ โดยเฉพาะเรื่องของปัญหาที่มาจากการทำงาน อาทิเช่น การช่วยหา วัสดุ
อุปกรณ์ท่ีเพ่ือร่วมงานไม่สามารถหามาเองได้ การให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานใหม่ ในการ เรียนรู้วิธีการใช้
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ขององค์การเป็นต้น 

3. พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) หมายถึง บุคคลในองค์การแสดงพฤติกรรมที่
สอดคคล้องกับเงื่อนไขขององค์การ เข้าร่วมกิจกรรมที่องค์การจัดขึ้น แสดงพฤติกรรมที่เคารพต่อนโยบาย
หรือข้อปฏิบัติขององค์การ  

4. พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) หมายถึงพฤติกรรมที่บุคคลในองค์การมี
พยายามหลีกเลี่ยงปัญหาและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติหน้าที่  และความพยายามที่จะป้องกันไม่ให้
แสดงพฤติกรรมไม่ดีออกมาเมื่อเจอสถานการณ์ที่กดดันหรือทำให้เกิดความไม่พอใจ  

5. พฤติกรรมการคำนึงถึงผู้อื่น (Courtesy) หมายถึง บุคคลในองค์การทำงานด้วยความเคารพซึ่ง
กันและกัน เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งต่อเพื่อนร่วมงาน พูดคุยด้วยเหตุผล ปฏิบัติงานของตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือไม่ให้งานส่งผลเสียต่อองค์การ  

 
3.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
อาภาพร ทัศนแสงสูรย์ (2552) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การในเชิงบวก 

ความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ในวิสาหกิจขนาดย่อม ประเภท 
อุตสาหกรรมผลิตถุงพลาสติก พบว่า 1)การรับรู้บรรยากาศองค์การในเชิงบวก และความรู้สึ กผูกพันต่อ
องค์การในระดับปานกลาง และมีระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีองค์การใรระดับสูง 2)การรับรู้
บรรยากาศองค์การในเชิงบวกมีความสันพันธ์ทางบวกกับความรู ้สึกผูกพันต่อองค์การ  3)การรับรู้
บรรยากาศองค์การในเชิงบวก มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 4) การ
รับรู้บรรยากาศองค์การในเชิงบวก สามารถทำนายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การได้ร้อยละ 18.8  

ภารดี กนิษฐานนท์ (2557) ศึกษาการรับรู้บรรยากาศองค์การ ความผูกพันต่อ องค์การ และการมี
พฤติกรรมเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ: ของพนักงานธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า การรับรู้บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ เป็นสมาชิกที่ดีโดยรวมอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.522 และ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าการ
รับรู้บรรยากาศองค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ เป็นสมาชิกที่ดีในทุกด้าน 

Subramani et al. (2015) ศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร สามารถสร้างได้ในหมู่
พนักงานในอุตสาหกรรมยานยนต์วัตถุประสงค์หลักของบทความนี้คือการพัฒนาแบบจำลองสมการ
โครงสร้างเพื่อศึกษาผลกระทบสภาพแวดล้อมขององค์กรต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ ณ นิคมอุตสาหกรรม Ambattur เมืองเจนไน แบบสอบถามบรรยากาศองค์การของ
องค์กรคือวัดได้ 8 มาตรา (36 ข้อ) และ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การเป็นพัฒนาตามรายการ
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ตรวจสอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที ่ด ีขององค์การ  (OCB-C) 20 รายการแบบสอบถาม. ผ ู ้ตอบ
แบบสอบถามที่เข้าร่วมการสำรวจกำลังดำเนินการในหมู่พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ทำงานใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ ขนาดตัวอย่างแบบสำรวจคือ 472 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ SPSS 22 และ AMOS 
22.0 ผลการวิจัยพบว่า บรรยากาศในองค์กรมีความเป็นบวกผลกระทบต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การและองค์ประกอบผ่านโครงสร้างแนวทางการสร้างแบบจำลองสมการ ดังนั้นจึงพิสูจน์ได้ว่าองค์กรที่
สนับสนุนด้านบรรยากาศองค์การ สร้างผลลัพธ์ทัศนคติทางบวกให้กับพนักงานที่สร้างพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การ  

Farooqui (2012) ศึกษาการวัดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (OCB) เป็นผลมาจากกา
รับรู้บรรยากาศองค์การ (OC) โดยสำรวจมิติต่าง ๆ ของการรับรู้บรรยากาศองค์การ และความสัมพันธ์
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่มีผลกระทบด้านเพศ โดยสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างจากมหาลัย
ภาครัฐ พบว่าการรับรู้บรรยากาศองค์การมีแนวโน้มที่จะมีผลกระทบอย่างมากต่อการเป็นพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีของบุคลลากรขององค์การ 

จากแนวคิดข้างต้น ผู้วิจัยได้นำการรับรู้บรรยากาศองค์การอ้างแนวคิด  Stringer (อ้างใน ณัญญา 
มูลประหัส, 2545) และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีอ้างตามแนวคิดของ Organ (1988, อ้างใน สิริมา 
มัธยมนันท,์ 2554) จึงได้กำหนดกรอบวิจัยได้ดังภาพที่ 1  
          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ทั้งนี้ได้กำหนดสมมติฐานการวิจัยดังนี้ สมมติฐานที่1 บุคลากรแผนกเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาล
หาดใหญ่ที่มีลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในระดับที่แตกต่าง

การรับรู้บรรยากาศองค์การ 

• โครงสร้างองค์กร  
• มาตรฐานการทำงาน  
• ความรับผิดชอบในการทำงาน  
• การให้รางวัล 
• การสนับสนุน  
• ความรูส้ึกผูกพัน 

 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิก 
ที่ดีขององค์การ 

• ความสำนึกในหน้าท่ี  
• การให้ความช่วยเหลือ  
• การให้ความร่วมมือ  
• ความอดทนอดกลั้น  
• การคำนึงถึงผู้อื่น  

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
• เพศ 
• อาย ุ
• ระดับการศึกษา  
• รายได้ 
• สถานภาพสมรส  
• ตำแหน่งงาน 
• ประสบการณ์การทำงาน  
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กัน และสมมติฐานที่ 2 การรับรู้บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ 

 
4. วิธีการศึกษา 
 

4.1 ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นพนักงานแผนกเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลหาดใหญ่ มี
จำนวนทั้งสิ้น 59 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2565) โดยผู้ วิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร
ทั้งหมด 

 
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เก่ียวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 
    ส่วนที ่ 1 ข้อคำถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ จำนวน 7 ข้อ ประกอบด้วย ข้อคำถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ 
สถานภาพสมรส ตำแหน่งงาน และประสบการณ์ทำงาน 
    ส่วนที่ 2 ข้อคำถามเก่ียวกับการรับรู้บรรยากาศองค์การ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึน้จากการรวบรวมข้อมูล 
ตามแนวคิดของสตริงเจอร์ (Stringer, 2002) มาเป็นต้นแบบสำหนับการพัฒนาแบบสอบถามในการศึกษา
ครั้งนี้โดยมีการปรับปรุงเรียบเรียงข้อคำถามให้เหมาะสมกับองค์การ ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ โครงสร้าง
องค์การ มาตรฐานการทำงาน ความรับผิดชอบการทำงาน การให้รางวัล การสนับสนุน และความรู้สึก
ผูกพัน รวมข้อคำถามท้ังหมด 18 ข้อ 
 

4.3 สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยมี 2 ประเภท 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลในการอธิบายลักษณะทั่วไป

ของข้อมูลหรือตัวแปรในการวิจัย โดยใช้ตารางแจกแจงความถี่ แสดงค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื ่อใช ้อธ ิบายล ักษณะของผ ู ้ตอบ
แบบสอบถาม การรับรู้บรรยากาศขององค์การ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์ การ โดยนำเสนอใน
รูปแบบตารางประกอบการแปลความหมายเชิงบรรยาย 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อใช้วิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานโดยใช้การ
ทดสอบค่าที (T-Test) การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) และเพียร์สัน
(Pearson Correlation) เพื่อ (1) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที ่ด ีขององค์การโดยใช้ (T-Test) และ (F-Test) (2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
บรรยากาศขององค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยสถิติที ่ใช้วิเคราะห์คือ ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson's product Moment Correlation Coefficient) 

 
5. ผลการศึกษา 
 
 ผู้วิจัยได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงไว้เป็นลำดับดังนี้  
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 ตอนที่ 1 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของบุคลากรแผนกเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลหาดใหญ่ 
บุคลากรส่วนมาก เป็นเพศหญิงจำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 64.4 และเพศชาย  จำนวน 18 คน  

คิดเป็นร้อยละ 30.5 ส่วนมาก อายุ 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ39.0 รองลงมาอายุ คือ ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 30 
ปี คิดเป็นร้อยละ 27.1 ส่วนมากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 69.5 รองลงมา คือ สูงกว่า
ปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 16.9 และต่ำกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ13.6 ตามลำดับ มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนระหว่าง 15,001 – 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.6 รองลงมา คือ ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 23.7 และมากกว่า 35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.7 ตามลำดับ โสด คิดเป็นร้อยละ 57.6 
รองลงมา คือ สมรส คิดเป็นร้อยละ 39.0 และน้อยสุด หย่าร้าง/หม้าย คิดเป็นร้อยละ3.4 ตามลำดับ 
ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด คิดเป็นร้อยละ32.2 รองลงมา คือ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ คิดเป็น
ร้อยละ 18.6 ตำแหน่งแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูคิดเป็นร้อยละ10.2 ตามลำดับ ประสบการณ์ทำงานอยู่ในช่วง
ระหว่าง 6 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.6 รองลงมา ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.4 และ 11 – 
15 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.4  ตามลำดับ ดังตารางที่ 1  

 
ตารางท่ี 1 ค่าความถ่ีและค่าร้อยละข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล 

ลักษณะส่วนบุคคล 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

เพศ ชาย 18 30.5 
 หญิง 38 64.4 
 LGBTQ 3 5.1 
อายุ ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 30 ป ี 16 27.1 
 31 – 40 ปี 23 39.0 
 41 – 50 ปี 12 20.3 
 51 - 60 ปี 8 13.6 
ระดับการศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตร ี 8 13.6 
 ปริญญาตร ี 41 69.5 
 สูงกว่าปริญญาตร ี 10 16.9 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  ตำ่กว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท 14 23.7 
 15,001 – 25,000 บาท 21 35.6 
 25,001 – 35,000 บาท 10 16.9 
 มากกว่า 35,000 บาท 14 23.7 
สถานภาพ โสด 34 57.6 
 สมรส 23 39.0 
 หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู ่ 2 3.4 

 

 

 

 

 



 
 

 

258 การน าเสนอผลงานหลกัสตูร รศ. 9000 การคน้ควา้อสิระ : การประยกุตค์วามรูสู้ก่ารปฏบิตัิ 

ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

ลักษณะส่วนบุคคล 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ตำแหน่งงาน แพทย์เวชศาสตร์ฟืน้ฟ ู 6 10.2 
 พยาบาล 2 3.4 
 นักกายภาพบำบัด 19 32.2 
 ช่างกายอุปกรณ์ 2 3.4 
 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟ ู 2 3.4 
 พนักงานกายภาพบำบัด 4 6.8 
 พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ 11 18.6 
 พนักงานเปล 2 3.4 
 พนักงานบริการ 2 3.4 
 เจ้าพนักงานธุรการ 1 1.7 
 ผู้ช่วยนักกิจกรรมบำบัด 3 5.1 
 พนักงานช่วยการพยาบาล 3 5.1 
 ช่างเคร่ืองช่วยคนพิการ 2 3.4 
ประสบการณใ์นการทำงาน ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 5 ป ี 15 25.4 
 6 – 10 ปี 21 35.6 
 11 – 15 ปี 15 25.4 
 16 – 20 ปี 2 3.4 
 มกกว่า 20 ปี 6 10.2 

รวม 59 100 
 

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาระดับการรับรู้บรรยากาศองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ของ
องค์การของบุคลากรแผนกเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลหาดใหญ่  
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการรับรู้บรรยากาศองค์การของบุคลากรแผนกเวช
กรรมฟ้ืนฟู พิจารณาเป็นรายด้าน 

(n = 59)  

ที ่ ด้าน 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� (S.D) ระดับการรับรู้ 
บรรยากาศองค์การ 

ลำดับ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

โครงสร้างองค์การ 
มาตรฐานการทำงาน 
ความรับผิดชอบในการทำงาน 
การให้รางวัล 
การสนับสนุน 
ความรู้สึกผูกพัน 

4.36 
4.28 
4.41 
3.96 
4.22 
4.34 

0.70 
0.71 
0.56 
0.88 
0.69 
0.68 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

2 
4 
1 
6 
5 
3 

รวม 4.26 0.62 มากที่สุด  
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 จากตารางที่ 2  แสดงค่าเฉลี่ย (�̅�)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับการรับรู้บรรยากาศ
องค์การของบุคลากรแผนกเวชกรรมฟื้นฟู โดยในภาพรวมทุกมิติอยู่ในระดับที่มากที่สุด( �̅� = 4.26) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับจากมากไปน้อย พบว่า ความรับผิดชอบในการทำงาน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
(�̅�= 4.41) รองลงมาได้แก่ โครงสร้างองค์การ (�̅� = 4.36) ความรู้สึกผูกพัน (�̅� = 4.34) มาตรฐานการ
ทำงาน(�̅� = 4.28) การสนับสนุน (�̅� = 4.22)  และการให้รางวัล (�̅� = 3.96) ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของ
บุคลากรแผนกเวชกรรมฟ้ืนฟูพิจารณาเป็นรายด้าน 

(n = 59)  

ที ่ ด้าน 
ระดับพฤติกรรม 

�̅� (S.D) การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ลำดับ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

พฤติกรรมความสำนึกในหน้าที่ 
พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ 
พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ 
พฤติกรรมอดทนอดกลั้น 
พฤติกรรมการคำนึงถึงผู้อื่น 

4.48 
4.38 
4.43 
4.27 
4.46 

0.71 
0.65 
0.69 
0.62 
0.61 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

1 
4 
3 
5 
2 

รวม 4.41 0.61 มากที่สุด  

 
ตารางที่ 3 พบว่า แสดงค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีของบุคลากรแผนกเวชกรรมฟื้นฟูโดยพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับจากมากไปน้อย พบว่า 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ พฤติกรรมความสำนึกในหน้าที่ (�̅�  = 4.48) รองลงมาได้แก่ พฤติกรรมการ
คำนึงถึงผู้อื่น (�̅� = 4.46) พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (�̅�  = 4.43) พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (�̅� 
= 4.38) และพฤติกรรมอดทนอดกลั้น (�̅� = 4.27) ตามลำดับ  

 
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี

ขององค์การของบุคลากรแผนกเวชกรรมฟื้นฟูโดยใช้ (T-Test) และ (F-Test)  
 

ตารางที ่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การของบุคลากรแผนกเวชกรรมฟ้ืนฟู  
 
ที ่ ปัจจัยส่วนบุคคล Sig แปลผล 
1. เพศที่แตกต่างกันแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีท่ีแตกต่างกัน 0.310 ปฏิเสธสมมติฐาน 
2. อายทุี่แตกต่างกันแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีท่ีแตกต่างกัน 0.634 ปฏิเสธสมมติฐาน 

3. ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีที่แตกต่างกัน 0.017* ยอมรับสมมติฐาน 

4. สถานภาพท่ีแตกต่างกันแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีที่แตกต่างกัน 0.876 ปฏิเสธสมมติฐาน 

5. ตำแหน่งงานท่ีแตกต่างกันแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีที่แตกต่างกัน 0.826 ปฏิเสธสมมติฐาน 
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6. ประสบการณ์ในที่ทำงานปัจจุบันท่ีแตกต่างกันแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีท่ีแตกต่างกัน 

0.378 ปฏิเสธสมมติฐาน 

7. รายได้ที่แตกต่างกันแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีที่แตกต่างกัน 0.396 ปฏิเสธสมมติฐาน 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
สมมติฐานการวิจัยที่ 1 บุคลากรแผนกเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลหาดใหญ่ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล

ลักษณะส่วนบุคคลรายด้านที่แตกต่างกัน จะแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีท่ีแตกต่างกัน   
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1 บุคลากรแผนกเวชกรรมฟ้ืนฟู โรงพยาบาลหาดใหญ่ที่มีเพศต่างกัน จะมี

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การแตกต่างกัน จากการศึกษาพบว่า บุคลากรแผนกเวชกรรมฟื้นฟู 
โรงพยาบาลหาดใหญ่ มีเพศต่างกันจะแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีที่ไม่แตกต่างกัน ที่นัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.2 บุคลากรแผนกเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลหาดใหญ่ที่มีอายุที่แตกต่าง
กันจะแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีที่แตกต่างกันจากการศึกษาพบว่า บุคลากรแผนกเวชกรรมฟื้นฟู 
โรงพยาบาลหาดใหญ่ ที่มีอายุที่ต่างกันแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีไม่แตกต่างกัน ที่นัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.3 บุคลากรแผนกเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลหาดใหญ่ที่มีระดับการศึกษา
ที่แตกต่างกันจะแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีที่แตกต่าง จากการศึกษาพบว่า บุคลากรแผนกเวชกรรม
ฟ้ืนฟู โรงพยาบาลหาดใหญ่ที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีที่แตกต่าง 
ที่นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานการวิจัยที่ 1.4 บุคลากรแผนกเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลหาดใหญ่ที่มีสถานภาพที่
แตกต่างกันจะแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีที่แตกต่างกัน จากการศึกษาพบว่า บุคลากรแผนกเวช
กรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลหาดใหญ่มีสถานภาพที่แตกต่างกันจะแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีที ่ไม่
แตกต่างกัน ที่นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานการวิจัยที่ 1.5 บุคลากรแผนกเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลหาดใหญ่ตำแหน่งงานที่
แตกต่างกันจะแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีที ่แตกต่างกันจากการศึกษาพบว่า บุคลากรแผนกเวช
กรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลหาดใหญ่ตำแหน่งงานที่แตกต่างกันจะแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีที่ไม่
แตกต่างกันที่นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานการวิจัยที่ 1.6 บุคลากรแผนกเวชกรรมฟ้ืนฟู โรงพยาบาลหาดใหญ่ที่มีประสบการณ์ใน
ที่ทำงานปัจจุบันที่แตกต่างกันจะแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีที่แตกต่างกัน  จากการศึกษาพบว่า 
บุคลากรแผนกเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลหาดใหญ่ที่มีประสบการณ์ในที่ทำงานปัจจุบันที่แตกต่างกันจะ
แสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีท่ีไม่แตกต่างกัน ที่นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานการวิจัยที่ 1.7 บุคลากรแผนกเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลหาดใหญ่ที่รายได้ที่แตกต่าง
กันจะแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีที่แตกต่างกัน จากการศึกษาพบว่า บุคลากรแผนกเวชกรรมฟื้นฟู 
โรงพยาบาลหาดใหญ่ที่มีรายได้ที่ต่างกันจะแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีที่ไม่แตกต่างกัน ที่นัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตอนที่ 4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศขององค์การ และพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากรแผนกเวชกรรมฟื้นฟูโดยสถิติที่ใช้วิเคราะห์  

 
ตารางที ่ 5 การทดสอบสมมติฐานระดับการรับรู ้บรรยากาศองค์การของบุคลากรมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากรแผนกเวชกรรมฟ้ืนฟู พิจารณาเป็นรายด้าน 

การรับรู้บรรยากาศองค์การ 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 

Peason 
Correlation(r) 

มีนัยสำคัญทางสถิติ 
(2-tailed) 

ระดับความสัมพันธ์ 

1. โครงสร้างองค์การ .463** .000 น้อย 
2. มาตรฐานการทำงาน .531** .000 ปานกลาง 
3. ความรับผิดชอบในการทำงาน .596** .000 ปานกลาง 
4. การให้รางวัล .540** .000 ปานกลาง 
5. การสนับสนุน .538** .000 ปานกลาง 
6. ความรู้สึกผูกพัน .616** .000 ปานกลาง 

โดยภาพรวม .617** .000 ปานกลาง 
**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  

ตารางที่ 5 พบว่า คือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน โดยการรับรู้บรรยากาศองค์การทุก
ด้านมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ (r = .617)โดยแสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในทิศทาง
เดียวกันในระดับปานกลาง โดยด้านที่มีความสัมพันธ์มากที่สุด ได้แก่ ความรู้สึกผูกพัน (r = .616) รองลงมา
คือ  ความรับผิดชอบในการทำงาน (r = .596) และการให้รางวัล (r = .540) ตามลำดับ ซึ่งสามารถจำแนก
ตามความสัมพันธ์ตามรายข้อได้ดังนี้ 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2 การรับรู้บรรยากาศองค์การ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ 
 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ยอมรับสมมติฐาน คือ การรับรู ้บรรยากาศองค์การมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ อย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .671 สอดคล้องกับงานวิจัยของอาภาพร ทัศนแสงสูรย์ (2552) และภารดี 
กนิษฐานนท์ (2557) พบว่า การรับรู้บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ โดยรวมและรายด้านทุกด้าน แสดงให้เห็นว่าบุคลากรแผนกเวชกรรมฟ้ืนฟู โรงพยาบาลหาดใหญ่มี
การรับรู้บรรยากาศองค์การในระดับมากท่ีสุดซึ่งบรรยากาศองค์การมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่
ดีของบุคลากรในองค์การ  
  สมมติฐานการวิจัยที่ 2.1 การรับรู้บรรยากาศองค์การด้านโครงสร้างองค์การมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ  
 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ยอมรับสมมติฐาน คือ การรับรู ้บรรยากาศองค์การด้าน
โครงสร้างองค์การมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ อย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .463 เมื่อพิจารณาบรรยากาศองค์การด้านโครงสร้างมี
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ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ เพราะระบบโครงสร้างองค์การ มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน (Dubrin, 1984, อ้างถึงใน สิมาภา จันทร์หอมกุล, 2552: 12) ความชัดเจนในสายบังคับ
บัญชา ทำให้พนักงานมีความรู้สึกมั่นคง มั่นใจในการทำงานในองค์การ และเต็มใจปฏิบัติงาน จึงมีผลให้
พนักงานมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ  
 สมมติฐานการวิจัยท่ี 2.2 การรับรู้บรรยากาศองค์การด้านมาตรฐานการทำงานมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ  
 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ยอมรับสมมติฐาน คือ การรับรู้บรรยากาศองค์การด้านมาตรฐาน
การทำงานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ อย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .531 เมื่อพิจารณาบรรยากาศองค์การด้านมาตรฐานการทำงาน
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ การที่องค์การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานและความชัดเจนของระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งการ
รักษาคนไข้จะต้องเข้าใจและมีองค์ความรู้เพื่อรักษาได้ตามมาตรฐาน การกำหนดมาตรฐานการทำงานที่
ชัดเจนจะทำให้เกิดความสบายใจในการทำงาน ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ  
 สมมติฐานการวิจัยที ่ 2.3 การรับรู ้บรรยากาศองค์การความรับผิดชอบในการทำงานมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ  
 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ยอมรับสมมติฐาน คือ การรับรู้บรรยากาศองค์การด้านความ
รับผิดชอบในการทำงานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ อย่างมีนัยยะสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .596 เมื่อพิจารณาบรรยากาศองค์การความ
รับผิดชอบในการทำงานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ การรับรู้ภาระหน้าที่
และขอบเขตการรับผิดชอบการปฏิบัติงานซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของการปฏิบัติงานโดยเฉพาะงานที่ต้องรักษา
คนไข้จะต้องรับมีความรับผิดชอบต่อคนไข้ในการรักษาเพื่อให้ร่างกายคนไข้หายดี หากคนไข้หายดีจะสร้าง
ความสำเร็จของการทำงานและเข้าใจขอบเขตความท้าทายของงานที่ต้องรับผิดชอบ (Litwin & Stringer, 
1968) หากพนักงานประสบความสำเร็จในการรับผิดชอบงานที่ทำจะทำให้เกิดความพึงพอใจในงานและ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ  
 สมมติฐานการวิจ ัยที ่ 2.4 การร ับร ู ้บรรยากาศองค์การการให้รางวัลในการทำงานมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ  
 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ยอมรับสมมติฐาน คือ การรับรู้บรรยากาศองค์การด้านการให้
รางวัลในการทำงานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ อย่างมีนัยยะสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .540 เมื่อบุตลากรได้รับแนวทางการการปฏิบัติงาน
เพื่อได้รับผลตอบแทนที่ชัดเจน และคาดหวังผลตอบแทนนั้น พนักงานจะแสดงพฤติกรรมที่จขับเคลื่อน
องค์การให้บรรลุเป้าหมาย อีกทั้งส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (Vardi, 2001 อ้าง
ถึงใน พรตบุตรี จุฑะกนก, 2552)  
 สมมติฐานการวิจ ัยที ่ 2.5 การร ับร ู ้บรรยากาศองค์ การการสนับสนุนในการทำงานมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ยอมรับสมมติฐาน คือ การรับรู้บรรยากาศองค์การด้านการ
สนับสนุนในการทำงานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ อย่างมีนัยยะสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .538 บุคลากรแผนกเวชกรรมฟื้นฟูจะได้รับการ
สนับสนุนด้านอุปกรณ์ที่พร้อมในการปฏิบัติงาน จะช่วยลดความกังวลในงานลดลง สอดคล้องกับงานวิจัย
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ของ ภารดี กนิษฐานนท์ (2557) และงานวิจัยของ ธิดา เขื่อนแก้ว (2554) การสนับสนุนของ องค์การมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ  
 สมมติฐานการวิจัยที ่ 2.6 การรับรู ้บรรยากาศองค์การความรู ้สึกผูกพันในการทำงานมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ยอมรับสมมติฐาน คือ การรับรู้บรรยากาศองค์การด้านการ
สนับสนุนในการทำงานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ อย่างมีนัยยะสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .616 ส่วนใหญ่พนักงานมีอายุการทำงานในองค์การ 
ระหว่าง 6 – 10ปี คิดเป็นร้อยละ 35.6 แสดงให้เห็นว่าพนักงานมีความจงรักภักดีต่อองค์การของตน เป็น
ส่วนหนึ่งขององค์การ (Litwin & Sringer, 1968) ความรู้สึกผูกพันเป็นส่วนหนึ่งมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที ่ดีขององค์กร พนักงานทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงาน (Hackman & 
Oldman, 1980 อ้างใน สิมาภา จันทร์หอมกุล, 2552: 74)  
 
6. สรุปผลการวิจัย 
 
 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31 – 40 ปี มีระดับการศึกษาปริญญา
ตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท เป็นโสด เป็นนักกายภาพบำบัด และมีประสบการณ์ใน
การทำงาน 6 -10 ปี มีการรับรู้บรรยากาศองค์การในระดับมากที่สุด และมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การในระดับมากท่ีสุด เมื่อเปรียบเทียบการรับรู้บรรยากาศองค์การ จำแนกเป็นรายด้าน พบว่า การ
รับรู้บรรยากาศองค์การในด้านความรับผิดชอบในการทำงานมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( �̅� = 4.41) รองลงมาคือ 
โครงสร้างองค์การ (�̅� = 4.36) ความรู้สึกผูกพัน (�̅� = 4.34) มาตรฐานการทำงาน (�̅� = 4.28) การ
สนับสนุน (�̅� = 4.22) และการให้รางวัล (�̅� = 3.96) ตามลำดับ สำหรับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า พฤติกรรมความสำนึกในหน้าที ่มีค่าเฉลี ่ยสูงที ่ส ุด (�̅� = 4.48)  
พฤติกรรมการคำนึงถึงผู้อ่ืน (�̅� = 4.46) พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (�̅� = 4.43) พฤติกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือ(�̅� = 4.38) และพฤติกรรมอดทนอดกลั้น (�̅� = 4.27) ตามลำดับ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
บุคลากรที่มีปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ตำแหน่งงาน ประสบการณ์ และรายได้ที่แตกต่าง
กันจะแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในระดับที่ไม่แตกต่างกัน ในขณะที่บุคลากรที่มี ระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกันจะแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีในระดับที่แตกต่างกัน และการรับรู้บรรยากาศ
องค์การมีความสัมพันธ์กันกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีในระดับปานกลาง (r = .617) โดยด้านที่มี
ความสัมพันธ์มากที่สุด คือ ความรู้สึกผูกพัน (r = .616) รองลงมาคือ ความรับผิดชอบในการทำงาน (r = 
.596) การให้รางวัล (r = .540) การสนับสนุน (r = .538) มาตรฐานการทำงาน (r = .531) และโครงสร้าง
องค์การ (r = .463) ตามลำดับ 
 
7. อภิปราย 
 
 การศึกษาเรื่อง การรับรู้บรรยากาศองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของ
บุคลากรแผนกเวชกรรมฟ้ืนฟู โรงพยาบาลหาดใหญ่ สามารถอภิปรายผล ดังนี้ 
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. 1. ระดับการรับรู้บรรยากาศองค์การ และระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของ
บุคลากรแผนกเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลหาดใหญ่  
 บุคลากรแผนกเวชกรรมฟื้นฟูมีระดับการรับรู้บรรยากาศองค์การ และระดับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งอาจเป็นเพราะองค์การมีจำนวนบุคลากรไม่มากทำ
ให้สามารถสื่อสารกันได้อย่างราบรื่น มีสายบังคับบัญชาที่น้อยเพราะหน่วยงานจะต้องทำงานเป็นทีมส่งผล
ให้บรรยากาศในการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น   
 
  2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้บรรยากาศองค์การและพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากรแผนกเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลหาดใหญ่  
 บุคลากรที่มีปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ตำแหน่งงาน ประสบการณ์ และรายได้ที่
แตกต่างกันจะแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในระดับที่ไม่แตกต่างกัน ในขณะที่บุคลากรที่
มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีในระดับที่แตกต่างกัน และการรับรู้
บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์กันกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีในระดับปานกลาง ซึ่งแผนกเวชกรรม
ฟื้นฟูมีเป้าหมายที่จะดูแลฟื้นฟูคนไข้จึงมองผลสมฤทธิ์ของงานเป็นสำคัญ การช่วยเหลือคนไข้ให้สามารถ
ฟื้นฟูร่างกายได้จึงเป็นเป้าหมายสำคัญทำให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในแผนกเวชกรรมฟื้นฟูปฏิบัติงาน
ภายใต้เป้าหมายเดียวกัน เงื่อนไขเดียวกัน ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ แม้ลักษณะส่วนบุคคลของบุคลากรจะมี
ความแตกต่างกันแต่เพื่อฟื้นฟูคนไข้จึงต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ และทำงานโดยคำนึงถึง
คนไข้เป็นหลัก 
 

3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาบรรยากาศองค์การที่จะส่งเสริมพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากร แผนกเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลหาดใหญ่ 
 จากผลการศึกษาบรรยากาศองค์การของแผนกเวชกรรมฟ้ืนฟูพบว่า ด้านการให้รางวัลมีที่น้อยที่สุด
เมื่อเทียบกับด้านอ่ืน ๆ ซึ่งสะท้อนได้ว่าองค์การอาจมีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่ชัดเจนส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านอดทนอดกลั้นมีระดับที่น้อยเมื่อเทียบกับด้านอื่น ๆ ฉะนั้น
องค์การควรจะให้ความสำคัญกับการสร้างแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนโดยจะต้องกำหนด
แบบการประเมินร่วมกันระหว่างผู้ประเมิน และผู้ถูกประเมินเพื่อสร้างความโปร่งใส สร้างการยอมรับการ
ประเมินภายในองค์การ เพื่อสร้างบรรยากาศองค์การที่ดีให้เกิดขึ้นส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 
8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) จากผลการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู ้บรรยากาศองค์การนั้นพบว่าระดับการรับรู้บรรยากาศ
องค์การโดยรวมและรายด้านของบุคลากรแผนกเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลหาดใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด
และรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ยกเว้นด้านการให้รางวัลอยู่ในระดับมาก องค์การควรส่งเสริมระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้ความชัดเจน โปร่งใส หรือสร้างระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สร้าง
รางวัลให้กับพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดี  
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2) จากผลการศึกษาเกี ่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรแผนกเวชกรรมฟื ้นฟู 
โรงพยาบาลหาดใหญ่ นั้นพบว่าระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด โดยคะแนนสูงสุดอยู่ที่ด้านพฤติกรรมความสำนึกในหน้าที่ (�̅�= 4.48 , S.D. = 0.71) ดังนั้น
องค์การควรรักษาพนักงานที่มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การเช่นนี้ต่อไป และพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีด้านพฤติกรรมอดทนอดกลั้นน้อยที่สุดใน 5 ด้าน ดังนั้นองค์การควรเน้นสร้างพื้นที่สำหรับการ
ผ่อนคลายความเครียดให้กับพนักงาน  

3) จากผลการศึกษาพบว่า การรับรู้บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การโดยรวมระดับปานกลาง ดังนั้น องค์การควรให้ความสำคัญกับนโยบายด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคลากร ที่ส่งเสริมบรรยากาศองค์การที่เอื้อต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ขององค์การ และทำ
ให้พนักงานมีความพอใจที่จะส่งเสริมให้องค์การขับเคลื่อนไปยังเป้าหมายที่กำหนดไว้  

 
8.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1) การวิจัยครั้งต่อไปอาจเพิ่มเติมปัจจัยที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ที่แตกต่างจากงานวิจัยครั้งนี้ สร้าง
ให้เกิดมิติด้านสังคมมากยิ่งขึ้น เช่น วัฒนธรรมขององค์กร เป็นต้น 

2) ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในการรับรู้บรรยากาศองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การของข้าราชการ กับหน่วยงานรัฐอ่ืน ๆ เพือ่ให้ได้ข้อมูลกว้างขวางและครอบคลุมยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

266 การน าเสนอผลงานหลกัสตูร รศ. 9000 การคน้ควา้อสิระ : การประยกุตค์วามรูสู้ก่ารปฏบิตัิ 

เอกสารอ้างอิง 

ชิดชนก ทองไทย. (2556). การรับรู้ และทัศนคติ ที่มีผลต่อความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคม
อาเซียนของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ . สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,       
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ณัญญา มูลประหัส. (2545). ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่องาน ความเชื่ออำนาจในตน บรรยากาศ
องค์การ กับการมีส่วนร่วมในงานของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม . 
วิทยานิพนธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาบริหารการพยาบาล), คณะพยาบาลศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ธงชัย สันติวงษ์ และชัยยศ สันติวงษ์. (2548). พฤติกรรมบุคคลภายขององค์การ. (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพ:  
ประทุมช่าง. 

ธิดา เขื่อนแก้ว. (2554). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ การรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการ : กรณีศึกษา
โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง. (งานวิจัยส่วนบุคคลปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต).    
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

พรตบุตรี จุฑะกนก. (2552). ความภาคภูมิใจแห่งตนในบริบทองค์การ การรับรู้บรรยากาศองค์การ และ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของข้าราชการศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน
เขต 7. การค้นคว้าอิสระหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ), 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

ภารดี กนิษฐานนท.์ (2557). การรับรู้บรรยากาศองค์การ ความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ และการมีพฤติกรรม 
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ: ของพนักงานธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งหนึยงในเขตกรุงเทพมหานคร. 
งานวิจัยส่วนบุคคลหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) ,         
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

รุ่งศรี ศรีสุวรรณ์. (2539). การศึกษาเจตคติต่อผู้ป่วยจิตเวช และต่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชของนักศึกษา 
วิทยานิพนธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาการพยาบาลศึกษา), บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

สิมาภา จันทร์หอมกุล. (2552). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การความผูกพันในงาน และ
ความพึงพอใจในชีวิตของบุคลากร สังกัดกรมสารบรรณทหารบก . งานวิจัยส่วนบุคคลหลักสูตร    
ศ ิ ลปศาสตรมหาบ ัณฑ ิต (จ ิ ตว ิ ทยาอ ุ ตสาหกรรมและองค ์ การ ) , คณะศ ิ ลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

สิริมา มัธยมนันท์. (2554). การรับรู้บรรยากาศองค์การและการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ: ข้าราชการกรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม. การค้นคว้าอิสระหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร.  

อาภาพร ทัศนแสงสูรย์. (2552). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การในเชิงบวก ความผูกพัน 
ต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทียดีขององค์การ ในวิสาหกิจขนาดย่อมประเภท
อุตสาหกรรมการผลิตถุงพลาสติก. งานวิจัยส่วนบุคคลหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(จิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ), คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

 



 
 

 

267 การน าเสนอผลงานหลกัสตูร รศ. 9000 การคน้ควา้อสิระ : การประยกุตค์วามรูสู้ก่ารปฏบิตัิ 

Farooqui, M.R. (2012). Measuring Organizational Citizenship Behavior (OCB) As a Consequence  
of Organizational Climate(OC). Asian Journal of Business and Management, 4, 294- 
302. 

Litwin, G.H. & Stringer, R.A. Jr. (1968). Motivation and Organisational Climate. Division of 
Research, Harvard Business School, Boston: Division of Research 

Stringer, R.A. (2002). Leadership and Organization Climate: the Cloud Chamber Effect.  
Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall. 

Subramani, A. K., Jan, N. A., Gaur, M., & Vinodh, N. (2015). Impact of Organizational Climate  
on Organizational Citizenship Behaviour with Respect to Automotive Industries at  
Ambattur Industrial estate, Chennai. IJABER, 13(8), 6391-6408. 



 
 

 

268 การน าเสนอผลงานหลกัสตูร รศ. 9000 การคน้ควา้อสิระ : การประยกุตค์วามรูสู้ก่ารปฏบิตัิ 
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บทคัดย่อ 
 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหาอุทกภัยและอุปสรรคในการ
จัดการอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2) เพื่อวิเคราะห์การจัดการ
อุทกภัยที่ผ่านมาในพื้นที่เทศบาลตำบลบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการศึกษาครั้งนี้ผู ้วิจัย
เลือกใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interviewed) กับตัวแสดงที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการอุทกภัยในพื้นท่ีเทศบาลตำบลบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการเลือกแบบ
เจาะจง จำนวนทั้งสิ้น 14 คน และศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพ่ือพรรณาและสรุปผล 
 ผลการว ิจ ัยพบว ่า สาเหต ุของป ัญหาอ ุทกภ ัยในพื ้นท ี ่ เทศบาลตำบลบางบาล จ ังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เกิดข้ึนจากสาเหตุดังนี้ บริบทของพ้ืนที่ การบริหารจัดการภัยพิบัติ มุมมองจากภายนอก
ที่มองว่าเป็นวิถีชีวิตของคนบางบาล เป็นพื้นที่ด่านหน้าในการรับน้ำ โครงสร้างการทำงานที่ทับซ้อน การ
วางแผนรับมืออุทกภัย การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน ซึ่งอุทกภัยในพ้ืนที่
เทศบาลตำบลบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยามักจะเกิดอุทกภัยในช่วงเดือน สิ งหาคม – พฤศจิกายน
ของทุกปี ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและสุขภาพของผู้คนที่อาศัยและประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่ 
การจัดการอุทกภัยที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการดำเนินการเป็น 3 
ระยะคือ ก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัยและหลังเกิดภัย 
 แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิผลในการจัดการอุทกภัย พบว่า ผู้บริหารส่วนกลาง  ผู้บริหารในระดับ
ภูมิภาค ผู้บริหารในระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนควรตะหนักและให้ความสำคัญในการเข้ามามี
ส่วนร่วมกับการจัดการอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้มากยิ่งขึ้น และ
ร่วมกันสร้างเครือข่ายในการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการอุทกภัยด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม 
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Abstract 
 
 The objectives of this research paper are (1) to study the causes of flood problems 
and obstacles in flood management in Bang Ban Subdistrict Municipality. Phra Nakhon Si 
Ayutthaya Province (2 )  to analyze past flood management in Bang Ban Subdistrict 
Municipality Phra Nakhon Si Ayutthaya Province In this study, the researcher chose a 
qualitative research methodology, including in-depth interviews with actors involved in 
flood management in Bang Ban Subdistrict Municipality. Phra Nakhon Si Ayutthaya Province 
by specific selection A total of 14 people and studied from related documents and research 
to describe and draw conclusions. 

The Results of the research revealed that the cause of flooding in Bang Ban 
Subdistrict Municipality Phra Nakhon Si Ayutthaya Province Occurred for the following 
reasons: area context Disaster Management view from the outside that is seen as the way 
of life of Bangban people It is an outpost area for receiving water. Complex working structure 
planning for flood response Coordination with relevant agencies and people which flooded 
in the area of Bang Ban Subdistrict Municipality Phra Nakhon Si Ayutthaya Province tends 
to experience floods during the months of August – November every year. Affect the 
occupation and health of people living and working in the area. The past flood management 
of Bang Ban Subdistrict Municipality Phra Nakhon Si Ayutthaya Province operates in three 
phases: before the disaster, during the disaster and after the disaster. 
 Approaches to increase the effectiveness of flood management found that the 
central management Regional Executives Local administrators, the private sector, and 
people should be aware of and give importance to participating in flood management in 
the Bang Ban Subdistrict Municipality. Phra Nakhon Si Ayutthaya Province more and jointly 
build a network to develop systems and mechanisms for flood management through 
participatory processes. 
 
Keywords: flood management participation, lifestyle 
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1. บทนำ 
  

อุทกภัยเป็นภัยพิบัติที่ประเทศไทยต้องเผชิญหน้ามาอย่างต่อเนื่องและเกิดความเสียหายจำนวน
มหาศาลต่อปี โดยแนวโน้มในการเกิดอุทกภัยมีความรุนแรงและได้รับความเสียหายมากขึ้นทุกปี เนื่องจากมี
การทำเกษตรกรรม การตั้งบ้านเรือนและเขตเมืองส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณพื้นที่ราบลุ่มและใกล้แม่น้ำ และ
พบว่าแนวโน้มของการเกิดอุทกภัยในประเทศไทยมีความรุนแรงขึ้น เนื่องจากอุทกภัยมีระยะเวลาในการเกิด
ยาวนานขึ้นและมีความเสียหายที่รุนแรงมากขึ้น ทั้งนี้อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
รวมถึงสภาพการใช้ที่ดิน ของมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไปอันเกิดมาจากการเจริญเติบโตของเมือง  

อุทกภัยเป็นสาธารณภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเกิดจากภาวะน้ำล้น
ตลิ่ง เนื่องจากบริบทของพื้นที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน สิ่ งสาธารณประโยชน์ 
และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย โดยปัจจัยหลักท่ีทำให้พื้นที่ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประสบปัญหา
ภาวะน้ำล้นตลิ่งเกิดจากปริมาณน้ำทางภาคเหนือ และภาคกลางตอนบน และการบริหารจัดการน้ำผ่าน
เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท และเขื่อนพระรามหกของกรมชลประทาน โดยเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ
ในอัตรา 800 ลบ.ม./วินาที ทำให้พื้นที่ริมแม่น้ำน้อยและคลองบางหลวงเขตตำบลบ้านกระทุ่ม หัวเวียง 
อำเภอเสนา เกิดภาวะน้ำล้นตลิ่ง ระบายน้ำ 1,000 ลบ.ม./วินาที  พ้ืนที่ริมแม่น้ำน้อย คลองบางหลวง ตำบล
บ้านกระทุ่ม หัวเวียง บ้านโพธิ์ บ้านแพน รางจรเข้ บางนมโค อำเภอเสนา และตำบลกุฏี บ้านใหญ่ ท่าดิน
แดง อมฤต อำเภอผักไห่ ระบายน้ำ 1,500 ลบ.ม./วินาที ทำให้พื้นที่ริมแม่น้ำที่แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน 
ได้แก่ อำเภอบางบาล พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน บางไทร และพื้นที่ริมแม่น้ำน้อย ในเขตอำเภอเสนา 
บางบาล และบางไทร เขื่อนพระรามหก ระบายน้ำในอัตรา 500 ลบ.ม./วินาที จะทำน้ำล้นตลิ่งที่อำเภอ
ท่าเรือ อำเภอนครหลวง (สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 2563)  

เทศบาลตำบลบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
บ่อยครั้ง เนื่องจากภูมิประเทศและบริบทขิงพ้ืนที่มีลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ลุ่มต่ำ ไม่มีป่าไม้และภูเขา มีแม่น้ำลำ
คลองไหลผ่านโดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญ แม่น้ำน้อยและคลองบางบาล ซึ่งแยกมาจาก
แม่น้ำเจ้าพระยา โดยแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านตำบลบ้านกุ่ม ตำบลบางชะนีและตำบลไทรน้อย แม่น้ำน้อย
ไหลผ่านตำบลบางหักและบางหลวงโดด ส่วนคลองบางบาลเป็นคลองท่ีแยกมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน
เทศบาลตำบลบางบาลและตำบลไทรน้อย และอีกปัจจัยหนึ ่งที่ทำให้พ้ืนที ่ของเทศบาลตำบลบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ทุ่งบางบาลซึ่งเป็นพื้นที่ที่คอยรองรับน้ำ
ไม่ให้น ้ำ เข้าส ู ่ เขตอุตสาหกรรมและเขตเมือง จึงทำให้พื ้นที ่ของเทศบาลตำบลบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เปรียบเสมือนด่านหน้าในการรับน้ำ   

อุทกภัยที่เกิดขึ้นในอำเภอบางบาลเกิดขึ้นเป็นวงกว้างในหลายชุมชนพร้อม ๆ กัน จึงทำให้ทุกชุมชน
ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเมื่อเกิดอุทกภัย จึงทำให้มีการจัดการอุทกภัยอยู่ 3  ส่วน ได้แก่ การ
จัดการอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดการอุทกภัยของประชาชนและการจัดการอุทกภัย
ของหน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้อง การจัดการอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ประกอบไปด้วย
นายกเทศมนตรีและสมาชิก รวมถึงพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำหน้าที่ในการให้ความ
ช่วยเหลือแจ้งข้อมูลอุทกภัยแจ้งเตือนภัย ติดต่อประสานงานขอความช่วยเหลือจากองค์การและหน่วยงานที่
เกี ่ยวข้อง เพื่อรับสิ่งของบริจาคและแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงทำหน้าที่ในการสำรวจความ
เสียหาย และประสานงานกับชุมชนใกล้เคียงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงมาช่วยเหลือขนย้าย
และอพยพ เป็นต้น   
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ในส่วนของประชาชนที่ประสบภัยจะมีการจัดการภายในครอบครัวของตนโดยการจัดเก็บของขึ้นที่
สูงเมื่อระดับน้ำท่วมสูงขึ้น จัดเตรียมยารักษาโรคและหรือให้พร้อมใช้งานและจะเตรียมจัดเก็บสิ่งของเพ่ือให้
พร้อมที่จะอพยพ เมื่อเกิดน้ำท่วมสูงจนไม่สามารถอยู่บ้านได้ต้องออกไปอยู่ ยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทาง
หน่วยงานได้จัดเตรียมไว้ให้ ซึ่งมีท้ังพ้ืนที่ของภาคเอกชนและของหน่วยงานภาครัฐที่อยู่บริเวณใกล้เคียงและ
เป็นพื้นที่ปลอดภัย เพ่ือให้สะดวกต่อการอพยพเคลื่อนย้าย  

การจัดการอุทกภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้ องกับภัยพิบัติมี
หลายหน่วยงานทั้งสังกัดของส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น เมื่อเกิดอุทกภัยก็จะมีการจัดตั้งกอง
อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอำเภอ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ทำหน้าที่
คอยให้ความช่วยเหลือและจัดการอุทกภัยภายใต้ขอบเขตนโยบาย อำนาจหน้าที่ และระเบียบข้อบังคับของ
แต่ละหน่วยงานซึ่งส่วนใหญ่การจัดการจะดำเนินการขึ้นเมื่อเกิดอุทกภัยแล้ว เนื่องจากต้องมีการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในการจัดตั ้งเครื ่องสูบน้ำระบายน้ำ การจัดหาเรือท้องแบนและรถเพื ่อสัญจรขนย้าย
ผู้ประสบภัย การจัดหาถุงยังชีพและการรักษาพยาบาล รวมทั้งการสนับสนุนกำลังพลมาช่วยเหลือ  

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าในพื้นที่เทศบาลตำบลบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะเกิดอุทกภัยอยู่
บ่อยครั้ง แต่การจัดการที่ผ่านมาก็ยังมีข้อจำกัดอยู่หลายประการ คือ การจัดการส่วนใหญ่มักจะจัดการตาม
ความคุ้นเคยและแนวปฏิบัติที ่เคยทำมา แต่ยังขาดการมีส่วนร่วมในการวางแผนเตรียมพร้อมรับมือกับ
อุทกภัย การจัดการภายในท้องถิ่น การให้ความช่วยเหลือล่าช้า และที่สำคัญประชาชนในพื้นที่เองยังขาด
ความตระหนักต่อภัยไม่เตรียมความพร้อมเท่าที่ควรจะรอให้ระดับน้ำสูงขึ้นจนแน่ใจว่าไม่สามารถอาศัยอยู่
ในบ้านได้แล้ว จึงจะเก็บของและทำการขนย้ายออกจากพ้ืนที่ สาเหตุที่ประชาชนไม่ค่อยอยากออกจากพ้ืนที่
เนื ่องจากว่าเป็นห่วงบ้านเรือนและทรัพย์สินของตนเองจึงทำให้การจัดการนั้นมีอุปสรรค ในส่วนของ
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องที่ผ่านมามักจะเน้นการดำเนินการเมื่อเกิดภัยแล้วเนื่องจากกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ขั้นตอนต่าง ๆ ของหน่วยงาน ว่าต้องมีการประกาศจากจังหวัดว่าเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติก่อนจึงจะ
ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้ช่วยเหลือประชาชนได้ และในการดำเนินการ พบว่า การจัดการอุทกภัยมี
ลักษณะต่างหน่วยงานต่างทำงานตามขอบเขตหน้าที่ของตนเองขาดการบูรณาการร่วมกัน ในด้านของแผน 
ข้อมูล และการจัดการอุทกภัยร่วมกันเท่าที่ควร ซึ่งเทศบาลเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนและชุมชน
มากที่สุด รู้ข้อมูลของพ้ืนที่ดีที่สุด แต่มีข้อจำกัดในเรื่องของทรัพยากรและการบูรณาการการจัดการอุทกภัย
ภัยกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่ทำให้เกิดความช่วยเหลือที่ล่าช้า อีกทั้งคนในพื้นที่อำเภอบางบาลยังถูกมองว่า
การเกิดอุทกภัยนั้นเป็นวิถีชีวิตที่ต้องเผชิญหน้า เนื่องจากเกิด อยู่ และโตมาคู่กับอุทกภัย ซึ่งคนในพ้ืนที่เองก็
ไม่ได้อยากอยู่กับวิถีชีวิตเช่นนี้ด้วยสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคม พวกเขาเหล่านั้นก็มีความต้องการที่จะ
ดำเนินชีวิตแบบปกติ เพ่ือประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงดูครอบครัวของตน 

จากปัจจัยข้างต้น พบว่าความสามารถในการรับมือกับอุทกภัยเป็นสาเหตุนำไปสู่ความสูญเสียทั้งต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงความเสียหายของระบบสาธารณูปโภคเศรษฐกิจ และชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในพื ้นที ่  ซ ึ ่งจะเห ็นได ้ว ่าอ ุทกภัยน ั ้นเก ิดข ึ ้นในพื ้นที ่ เทศบาลตำบลบางบาล จ ังหวัด
พระนครศรีอยุธยาอยู่บ่อยครั้งในช่วงฤดูน้ำหลาก แสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการเพ่ิมขีดความสามารถใน
การจัดการอุทกภัยและการเพ่ิมประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการ
เตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัย การจัดการกับอุทกภัยและการสร้างขีดความสามารถในการลดความ
เสี่ยงของอุทกภัยในพื้นที่ของเทศบาลตำบลบางบาล ด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมและการบูรณาการ
จัดการอุทกภัยร่วมกัน  
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

2.1 เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหาอุทกภัยและอุปสรรคในการจัดการอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลตำบล          
บางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2.2 เพ ื ่อศ ึกษาการจ ัดการอ ุทกภ ัยท ี ่ผ ่ านมาในพ ื ้นท ี ่ เทศบาลตำบลบางบาล จ ังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 
3. คำถามเพื่อการศึกษาวิจัย 
 

3.1 เพราะเหตุใดพ้ืนที่เทศบาลตำบลบางบาลจึงเกิดอุทกภัยซ้ำซาก 
3.2 มีหน่วยงานใดบ้างที่เก่ียวข้องในการบริหารจัดการอุทกภัย 
3.3 สิ่งใดเป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลบางบาล 
 

4. ขอบเขตของการวิจัย 
 
 ขอบเขตของการศึกษาท่ีใช้ในการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ด้านดังนี้  

4.1 ด้านเนื้อหา เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคในการจัดการอุทกภัยในพื้นที่เทศบาล
ตำบลบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือวิเคราะห์การจัดการอุทกภัยที่ผ่านมา 

4.2 ด้านพื้นที ่ศึกษาเฉพาะเทศบาลตำบลบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
4.3 ด้านระยะเวลา เดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2565 รวมระยะเวลา 5 เดือน 

 
5. ทบทวนวรรณกรรมและกรอบที่ใช้ในการศึกษา  
 

5.1 ทฤษฎีนโยบายสาธารณะ  
Thomas R. Dye (1984) ได้ให้ความหมายของนโยบายสาธารณะว่า เป็นกิจกรรมที่รัฐบาล

สามารถเลือกที่จะกระทําหรือไม่กระทําก็ได้ สําหรับส่วนที่รัฐเลือกที่จะกระทํานั้นจะครอบคลุมกิจกรรม  
ต่าง ๆ ทั้งหมดของรัฐบาลทั้งกิจกรรมที่เป็นกิจวัตรและที่เกิดขึ้นในบางโอกาส ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้กิจกรรมที่
รัฐบาลเลือกท่ีจะกระทําบรรลุเป้าหมาย ในการให้การบริการแก่สมาชิกในสังคมในส่วนที่รัฐบาลเลือกที่จะไม่
กระทําก็ถือว่าเป็นสาระสําคัญของนโยบาย  

William Greenwood (1965) ให้ความหมายว่านโยบายสาธารณะหมายถึง การตัดสินใจขั้นต้น
เพื่อที่จะกําหนดแนวทางกว้าง ๆ เป็นการทั่วไป เพื่อนําเอาไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่าง ๆ เป่็นไป
อย่างถูกต้องและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กําหนดไว้  
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สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ (2552) กล่าวว่า นโยบายสาธารณะจะต้องเป็นกิจกรรมที่กระทําโดยรัฐบาล 
การตัดสินใจเลือกที่จะกระทําของรัฐบาลต้องคํานึงถึงคุณค่าของสังคมเป็นเกณฑ์ โดยมุ่งที่จะตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนเป็นหลัก  

จากคํานิยาม หรือความหมายดังกล่าวข้างต้น พอสรุปได้ว่านโยบายสาธารณะ หมายถึง แนวทาง
ปฏิบัติอย่างกว้าง ๆ ที่รัฐบาลประกาศหรือตัดสินใจเลือกว่าจะกระทํา หรือไม่กระทําอันจะเป็นเครื่องชี้
แนวทางปฏิบัติที ่จะทําให้บรรลุผลงานตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที ่วางไว้ ทั้งนี้โดยคํานึงถึงการ
สนองตอบความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวมเป็นหลัก  

 
5.3 แนวคิดการจัดการภัยพิบัติ (Disaster Management)  
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2554) เป็นกระบวนการต่อเนื่อง

ตั้งแต่การเตรียมการก่อนเกิดภัยพิบัติ การรับมือกับภัยพิบัติ การบรรเทาทุกข์และการฟื้นฟูบูรณะหลังเกิด
ภัยพิบัติ แนวโน้มในการจัดการภัยพิบัติสมัยใหม่จะมีลักษณะเป็นการเตรียมการเชิงรุก  โดยดำเนินการโดย
วิธีต่าง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่จะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติรวมทั้งมาตรการที่ครอบคลุม
การแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งเป็นการวางแผนเพื่อเผชิญหน้ากับสถานการณ์ตั้งแต่ก่อนเกิด
ภัยพิบัติ ระหว่างเกิดภัยพิบัติ และหลังเกิดภัยพิบัติ ที่ต่อเนื่องจนครบกระบวนการที่เรียกว่า “วงจรการ
จัดการสาธารณภัย”  

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (2556) ได้แบ่งขั้นตอนของการจัดการภัยพิบัติ ไว้ ้เป็น 3 
ขั ้นตอน คือ 1. ก่อนเกิดภัย (prevention and preparedness) การดำเนินการก่อนเกิดภัย เป็นการ
ดำเนินการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยพิบัติและเตรียมพร้อมเผชิญเหตุได้แก่ มีการจัดทำแผนเตรียม
ความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ การแจ้งประชาสัมพันธ์ การกำหนดการอพยพ การฝึกอบรมการเตรียม
บุคลากรและเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ มีการฝึกการซ้อมแผนร่วมกันในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีการให้
ความรู้กับคนในชุมชนเรื่องของภัยพิบัติ 2. ขณะเกิดภัย (response, rescue, relief and mitigation) เป็น
การดำเนินงานในสภาวะ ฉุกเฉิน เมื่อทราบว่าจะเกิิดภัยพิบัติข้ึนในไม่ช้า ซึ่งต้องเป็นการปฏิบัติที่เป็นขั้นตอน
ชัดเจนต้องมีการแจ้งเตือนสมาชิกทุกคนในชุมชน มีการเตรียมการอพยพโดยจัดแบ่งประเภทของบุคคล มี
การกำหนดจุดนัดหมายและพื้นที่รองรับการอพยพ มีการสำรวจยานพาหนะ ระบบสื่อสาร จัดระเบียบ
สถานที่อพยพและการอำนวยความ ปลอดภัยบ้านเรือนประชาชน การปฐมพยาบาล การช่วยเหลือ 
ผู้บาดเจ็บ การแจ้งความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ 3. หลังเกิดเหตุ (recovery and development) มี
การจัดตั้งศูนย์บรรเทาทุกข์หมู่บ้าน (village relief center) โดยให้มีหน่วยปฐมพยาบาล หน่วยกูภัย หน่วย
ค้นหาและกู้ภัย เพื่อสนับสนุนความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ รวมทั้งงเป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งความ
เสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน สำรวจความเสียหายต่าง ๆ ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น มีการติดต่อ
ประสานงานระหวางองค์กรต่าง ๆ ในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือ จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพจิตของผู้ที่
ได้รับผลกระทบให้สามารถกลับมาเป็นปกติใช้ชีวิตอยางเดิมโดยเร็วที่สุด  

 
5.4 แนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการอุทกภัย  
ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา (2555) การจัดการให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานต้องได้ผล

งานที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับการใช้ทรัพยากร ทั้งในด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์และเวลา 
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ประสิทธิภาพนั้นเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรในบริหารให้เกิดความคุ้มค่า ก่อให้เกิดผลประโยชน์
สูงสุดกับงานและสังคมโดยรวม  
  

5.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 หทัยทิพย์ นราแหวว (2561) ได้ทำการศึกษาการบริหารจัดการอุทกภัยของเทศบาลนครหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้การจัดการอุทกภัยของชุมชนเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
และเพื่อเสนอแนวทางงในการพัฒนารูปแบบการจัดการอุทกภัยในบริบทที่คล้ายคลึงกันต่อไปในอนาคต 
จากกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกจำนวน 18 คน และจากการใช้แบบสอบถามกับประชาชนที่อาศัยอยู่จริงใน
เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่นำมาสู่ความสำเร็จของการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการภาวะวิกฤติในรูปแบบของ “หาดใหญ่โมเดล” ได้แก่ (1) การบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง (2) การบูรณาการร่วมกันของชุมชนโดยมีระดับกันมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่
ค่าเฉลี่ย 4.03 (3) ทางการบริหารจัดการน้ำที่ดี (4) การแจ้งเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ 
 ประจวบ มณีแก้วโชติ และศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ (2557) ได้ทำการศึกษาแนวทางการบริหาร
จัดการอุทกภัยในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาโดยกำหนดแนวน้ำหลาก เพื่อศึกษาแนวน้ำหลากที่เหมาะสมในการ
รับมืออุทกภัยของลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาและแนวทางการแสวงหาจุดร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียจากการ
กำหนดแนวน้ำหลาก โดยใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจากภาครัฐ กลุ่มธุรกิจและเกษตรกรรมที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียจากการกำหนดแนวน้ำในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาและกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีส่วน
ได้เสีย เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการกำหนดแนวน้ำ
หลากซึ่งทำให้พื้นที่ชุมชนเมืองปลอดภัยจากอุทกภัยมากขึ้นส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนในพื้นที่แต่
ควรมีการเยียวยาและการบริหารจัดการที่ดีเพ่ือลดผลกระทบในแนวน้ำหลาก 
 ปฏิมาพร ภูศรี (2560) ได้ทำการศึกษาแนวทางการจัดการภัยพิบัติน้ำท่วมบนฐานการมีส่วนร่วม
ของพหุภาคี เพื่อศึกษาการจัดการภัยพิบัติน้ำท่วม ผลกระทบจากการจัดการภัยพิบัติน้ำท่วมและเสนอแนว
ทางการจัดการภัยพิบัติน้ำท่วมแบบมีส่วนร่วมของพหุภาคี ตามกรอบการอ้างอิงทางความคิดใหม่ โดยศึกษา
ภัยพิบัติน้ำท่วมในปี พ.ศ.2554 โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจำนวนทั้งสิ้น 10 คนและนำมาวิเคราะห์
เนื้อหาประกอบกับเอกสารรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่าอบต.บางระกำและเทศบาลตำบล
คลองโยง จัดการภัยพิบัติน้ำท่วมโดยป้องกันน้ำท่วม แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและฟื้นฟูผลกระทบจากการ
จัดการภัยพิบัติน้ำท่วม พบว่ามาตรการบางอย่างสร้างความอ่อนแอแก่ประชาชน และการขาดการเตรียม
ความพร้อมทีด่ี ทำให้ประชาชนได้รับความเสียหายรุนแรง สำหรับแนวทางการจัดการภัยพิบัติน้ำท่วมแบบมี
ส่วนร่วมของพหุภาคีตามกรอบการอ้างอิงทางความคิดใหม่ ได้แก่ ชุมชนพ่ึงพาตนเอง กองทุนภัยพิบัติ การมี
ประสิทธิภาพด้านการเตือนภัย คลองระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยตรง การมีส่วนร่วมของพหุภาคีในการจัดการ
ภัยพิบัติน้ำท่วม 

กล่าวได้ว่างานศึกษากลุ่มนี้เน้นการแสวงหาแนวทางในการบริหารจัดการภัยพิบัติด้านอุทกภัย ด้วย
การสร้างให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การร่วมกัน
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ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาของพื้นที่ให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระยาว 
และเพ่ือกำหนดแนวทางการจัดการอุทกทัยที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
 การจัดการอุทกภัยผู้บริหารจะต้องมีการวิเคราะห์สังเกตสถานการณ์และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่ระดับฐานราก โดยการตรวจสอบสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นจากภายนอกองค์กร เช่น การรับฟังปัญหาและ
ความต้องการของผู้ประสบภัย วิธีการ และช่องทางการให้ความช่วยเหลือที่ดำ เนินการอยู่ในปัจจุบันเป็น
อย่างไร หลังจากนั้นจึงมองย้อนกลับเข้ามาในองค์กรว่าระบบการทำงาน กระบวนการทำงาน บุคลากร วัสดุ
อุปกรณ์และงบประมาณเป็นอย่างไร สาเหตุที่ต้องมองจากภายนอกก่อนเพราะการดำเนินงานขององค์กรใน
ปัจจุบันต้องนำความต้องการและความพึงพอใจของผูประสบภัย มาวิเคราะห์ร่วมกับแผนการทำงานโดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน การเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติ เพื่อให้ความช่วยเหลือ
เยียวยาสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้ประสบภัย เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
มากที่สุดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินการ 
 
6. วิธีการศึกษาและการเก็บข้อมูล    
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth interviewed) และเน้นสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญเพ่ือให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหา
อุทกภัยและอุปสรรคในการจัดการอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่าง
ละเอียด โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาวิจัยได้ทำการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive) ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เหมาะสมกับลักษณะของหัวข้อและเนื้อหาตามที่ผู้วิจัยต้อ งการเก็บ
ข้อมูล โดยพิจารณากลุ่มตัวอย่างจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์เกี่ยวข้องโดยตรงและเป็นผู้ที่
สามารถให้ข้อมูลได้ตรงประเด็นที่ต้องการศึกษาวิจัย รวมทั้งสิ้น 14 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยผู้ศึกษา
ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยอาศัยวิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกใช้
แนวคำถามปลายเปิดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อกระตุ้นและเปิดโอกาสให้คู่สนทนาได้เล่า
เรื่องราว  การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยจะนำประเด็นต่าง ๆ ที่ได้รับจากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาสรุปและ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยใช้ข้อมูลจากเอกสารสำคัญต่าง ๆ และนำเสนอในรูปแบบการ
บรรยายและพรรณนาต่อไป  

 
7. ผลการศึกษา 
 
 7.1 การจัดการอุทกภัยของเทศบาลตำบลบางบาลที่ผ่านมา  

จากการศึกษาพบว่าเทศบาลตำบลบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการเตรียมการรับมือกับ
อุทกภัยแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะก่อนเกิดอุทกภัย ระยะระหว่างเกิดอุทกภัย และระยะหลังเกิดอุทกภัย  

7.1.1 ระยะก่อนเกิดอุทกภัย ได้มีการเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ อุปกรณ์การแจ้งเตือนภัย การ
ประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับเรื ่องน้ำท่วมและมีการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ
พยากรณ์อากาศ การจัดสรรน้ำร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ได้มีการจัดอบรมจัดทำแผน
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ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในเทศบาล และจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด 
มีการจัดตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน รวมถึงการวางแผนการอพยพ 
ประชาชนออกจากพื้นที่และการปฐมพยาบาล การกู้ภัย ซึ่งในกระบวนการนี้เกิดจุดอ่อนในลักษณะที่
ประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือในการที่จะเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมการวางแผนการป้องกัน
อุทกภัยในพื้นที่เนื่องจากประชาชนมองว่าพวกเขาอยู่กับอุทกภัยเหล่านี้มาเป็นระยะเวลานานไม่จำเป็น
จะต้องเข้าร่วมการฝึกอบรม เนื่องจากว่ามีประสบการณ์ในการรับมือกับอุทกภัยเป็นอย่างดี การที่ประชาชน
หรือภาคประชาสังคมไม่เข้าร่วมในกระบวนการเตรียมความพร้อม ก็ส่งผลทำให้เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นจริง การ
จัดการระหว่างภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น รวมถึงหน่วยงานอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวข้องนั้น                    
ไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน จึงนำไปสู่การเกิดปัญหาในการดำเนินการที่ต่างฝ่ายต่างจะจัดการใน
รูปแบบของตนเอง ขาดการบูรณาการร่วมกันตั้งแต่ขั้นต้นจึงนำไปสู่การแก้ปัญหาที่เกิดประสิทธิผลในระยะ
ยาว 

7.1.2 ระยะระหว่างเกิดอุทกภัย มีการเตรียมการอพยพ การสำรวจผู้ประสบภัย การแจ้งเตือน
สถานการณ์อุทกภัย การเตรียมที่พักพิงชั่วคราว ดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของศูนย์พักพิง 
รวมทั้งมีการประสานงานกับหน่วยงานมาให้บริการทางการแพทย์ และมีการทำงานร่วมกันระหว่างส่วน
ภูมิภาค ส่วนกลาง และอาสาสมัครกู้ภัยจากปอเต็กตึ๊ง และได้รับความร่วมมือในการช่วยเหลือของบริจาค
และเงินสนับสนุนจากเครือข่ายความร่วมมือของห้องผู้นำชุมชน หน่วยงานภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นจาก
โรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้าจากทั้งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเองและจากพื้นที่ จังหวัด
ใกล้เคียง เนื่องจากพ้ืนเทศบาลตำบลบางบาลนั้นเปรียบเสมือนด่านหน้าในการรองรับน้ำไม่ให้เข้าท่วมแหล่ง
สำคัญทางเศรษฐกิจ จึงทำให้ระหว่างเกิดอุทกภัยนั้นมีหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือเป็นจำนวนมาก   

7.1.3 ระยะหลังเกิดอุทกภัย มีการสำรวจความเสียหายทางด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใน
พ้ืนที่มีการจัดทำรายงานเสนอต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือเข้ามาให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกด้าน มี
การฟื้นฟูบูรณะ ซ่อมแซมสาธารณูปโภค มีการให้เงินเยียวยาแก่ผู้ประสบภัย โดยมีการประสานขอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยงาน ภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงองค์กรภายนอกที่มีความสนใจจะเข้ามาช่วยเหลือ
เยียวยาฟื้นฟูผู้ประสบภัย  

วิเคราะห์การจัดการอุทกภัยท่ีผ่านมา  
จากการศึกษาการจัดการอุทกภัยที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลบางบาล  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
มีการวางแผนรับมือในการเตรียมพร้อมในการจัดการอุทกภัยที่ผ่านมาได้ดีพอสมควร เนื่องจากพื้นที่
ดังกล่าวประสบกับปัญหาและได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอยู่บ่อยครั้ง จึงทำให้มีประสบการณ์ในการรับมือ
และมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือกันในยามที่เกิดอุทกภัย อีกท้ังพ้ืนที่เทศบาลตำบลบางบาลยังได้รับการ
สนับสนุนในการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่น ๆ อีกเป็น
จำนวนมาก เนื่องจากหน่วยงานภายนอกมองเห็นว่า พ้ืนที่ของเทศบาลนั้นเปรียบเสมือนด่านหน้าในการรับ
น้ำเพื่อที่จะไม่ให้ผลกระทบของอุทกภัยกระจายเป็นวงกว้างเข้าไปยังเขตอุตสาหกรรม เขตพื้นที่เมือง ที่จะ
ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ทั้งภายในจังหวัดและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับประเทศ จึงทำให้
หน่วยงานจากภายนอกนั้นเห็นความสำคัญในการเข้ามาช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลบาง
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บาลและผู้ประสบภัยทีี่อยู่ในพื้นที่โดยรอบหรือพื้นที่เสี่ยงภัย แต่ในการจัดการอุทกภัยที่ผ่านมายังไม่เกิด
ประสิทธิผลเท่าที่ควร  เนื่องจากการวางแผนยังเป็นการวางแผนของแต่ละหน่วยงานยังขาดการบูรณาการ
แผนร่วมกันและยังขาดการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานที่ชัดเจน จึงทำให้บางครั้งในการ
ดำเนินการยังมีการทำงานทับซ้อนหน้าที่กัน ส่งผลให้เกิดความล่าช้าและการตัดสินใจในการจัดการปัญหา
ขณะเกิดอุทกภัยไม่เด็ดขาด อีกครั้งยังขาดความร่วมมือจากภาคประชาชน เนื่องจากประชาชนไม่ค่อยให้
ความสำคัญในการเตรียมการรับมือกับอุทกภัยที่จะเกิดขึ้น และประชาชนไม่ปฏิบัติตามแนวทางหรือแผนที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางแผนไว้ จึงทำให้เป็นอุปสรรคในการจัดการอุทกภัยในขณะที่เกิดภัยแล้ว เช่น 
ในขณะที่เกิดน้ำท่วมสูงทางหน่วยงานได้มีการจัดเตรียมแผนการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ เนื่องจากมี
ระดับน้ำเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วและท่วมสูงเสี่ยงอันตรายต่อผู้ประสบภัยแต่ผู้ประสบภัยหรือประชาชนในพ้ืนที่
กลับไม่ให้ความร่วมมือไม่ยอมอพยพออกตามแผนที่ทางหน่วยงานได้กำหนดไว้จึงทำให้การดำเนินการนั้น
เป็นอุปสรรค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1 สาเหตุของปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลบางบาล 
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7.2 สาเหตุของปัญหาอุทกภัยและอุปสรรคในการจัดการอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
จากการศึกษาการจัดการอุทกภัยของเทศบาลตำบลบางบาลที่ผ่านมาทำให้พบว่าสาเหตุของปัญหา

อุทกภัยที่เกิดขึ้นมีดังภาพที่ 1 รายละเอียดดังนี้  
7.2.1 ภูมิประเทศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ลักษณะทางภูมิศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของ
ประเทศห่างจากกรุงเทพมหานคร ทางถนนสายเอเชีย ประมาณ 75 กิโลเมตร ทางรถไฟประมาณ 72  
กิโลเมตร และทางเรือประมาณ 103  กิโลเมตร มีเนื ้อที ่ประมาณ 2,556.64 ตารางกิโลเมตร หรือ 
1,597,900 ไร่ นับว่าเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 63 ของประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 11 ของ
จังหวัดในภาคกลางลักษณะภูมิประเทศ  เป็นที่ราบลุ่ม พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา ไม่มีภูเขา ไม่มีป่าไม้มีแม่น้ำ
ไหลผ่าน 4 สาย ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านอำเภอบางบาล พระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน บาง
ไทร ไหลผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวม 55 กิโลเมตร แม่น้ำป่าสักไหลผ่านอำเภอท่าเรือ อำเภอนคร
หลวง อำเภอพระนครศรีอยุธยา แม่น้ำลพบุรีไหลผ่านอำเภอบ้านแพรก อำเภอมหาราช อำเภอบางปะหัน 
อำเภอพระนครศรีอยุธยาไหลผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวม 51 กิ โลเมตร และแม่น้ำน้อยไหลผ่าน
อำเภอผักไห่ อำเภอเสนา อำเภอบางบาล อำเภอบางไทร ไหลผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวม 32 
กิโลเมตร และมีลำคลองสายสำคัญได้แก่ คลองบางหลวง ไหลผ่านอำเภอบางบาล  คลองบางบาลไหลผ่าน
อำเภอบางบาล และมีลำคลองใหญ่น้อย ประมาณ 1,254 สาย เชื่อมต่อกับแม่น้ำเกือบทั่วบริเวณพ้ืนที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2  แผนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ที่มา : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 2563 
 

สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
อุทกภัยเป็นสาธารณภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเกิดจากภาวะน้ำล้น

ตลิ่ง ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน สิ่งสาธารณประโยชน์ และทรัพย์สินเสียหายโดยปัจจัยหลักที่ทำ
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ให้พื้นที่ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประสบปัญหาภาวะน้ำล้นตลิ่งเกิดจากปริมาณน้ำทางภาคเหนือ 
และภาคกลางตอนบน และการบริหารจัดการน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท และเข่ือนพระรามหก
ของกรมชลประทาน โดยเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำในอัตรา 800 ลบ.ม./วินาที ทำให้พื้นที่ริมแม่น้ำน้อยและ
คลองบางหลวงเขตตำบลบ้านกระทุ่ม หัวเวียง อำเภอเสนา เกิดภาวะน้ำล้นตลิ่ง ระบายน้ำ 1,000 ลบ.ม./
วินาที ทำให้พื้นที่ริมแม่น้ำน้อย คลองบางหลวง ตำบลบ้านกระทุ่ม หัวเวียง บ้านโพธิ์ บ้านแพน รางจรเข้ 
บางนมโค อำเภอเสนา และตำบลกุฏี บ้านใหญ่ ท่าดินแดง อมฤต อำเภอผักไห่ ระบายน้ำ 1,500 ลบ.ม./
วินาที ทำให้พื้นที่ริมแม่น้ำที่แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน ได้แก่ อำเภอบางบาล พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน 
บางไทร และพื้นที่ริมแม่น้ำน้อย ในเขตอำเภอเสนา บางบาล และบางไทร เขื่อนพระรามหก ระบายน้ำใน
อัตรา 500 ลบ.ม./วินาที จะทำน้ำล้นตลิ่งที่อำเภอท่าเรือ นครหลวง (สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 2563) 

จากข้อมูลสถิติการเกิดอุทกภัยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งนับวันยิ่งมีโอกาสเกิดขึ้นและทวี
ความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกปี พื้นที่เสี ่ยงต่อการเกิดอุทกภัยและระดับความเสี่ยงของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้  พ้ืนที่เสี่ยงสูง ได้แก่ อ.เสนา อ.บางบาล อ.บางไทร  อ.พระนครศรีอยุธยา อ.บาง
ปะอิน  และ อ.ผักไห่  พื้นที่เสี่ยงปานกลาง ได้แก่ อ.ท่าเรือ  อ.นครหลวง  อ.มหาราช  อ.บางปะหัน  และ อ.บ้าน
แพรก  และพ้ืนที่เสี่ยงต่ำ ได้แก่  อ.ภาชี  อ.ลาดบัวหลวง  อ.อุทัย  อ.วังน้อย  และ อ.บางซ้าย 

ลักษณะท่ีตั้งและลักษณะภูมิประเทศเทศบาลตำบลบางบาล  
มีลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ลุ่มต่ำ ไม่มีป่าไม้และภูเขา มีแม่น้ำลำคลองไหลผ่านโดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่ง

เป็นแม่น้ำสายสำคัญ แม่น้ำน้อยและคลองบางบาล ซึ่งแยกมาจากแม่น้ำเจ้าพระยา โดยแม่น้ำเจ้าพระยา
ไหลผ่านตำบลบ้านกุ่ม ตำบลบางชะนีและตำบลไทรน้อย แม่น้ำน้อยไหลผ่านตำบลบางหักและบางหลวง
โดด ส่วนคลองบางบาลเป็นคลองที่แยกมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านเทศบาลตำบลบางบาลและตำบล
ไทรน้อย เทศบาลตำบลบางบาลมีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 90 กิโลเมตร และห่างจาก
ตัวจังหวัด ประมาณ 12 กิโลเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 แผนที่เทศบาลตำบลบางบาล 
ที่มา : เทศบาลตำบลบางบาล, ม.ม.ป 
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 พื้นที่เทศบาลตำบลบางบาล ตั้งอยู่ในบริเวณทุ่งบางบาลโดยสภาพของทุ่งบางบาลนอกจากจะมี
แม่น้ำล้อมรอบ 3 สายแล้ว ในท้องทุ่งยังแบ่งออกเป็น 2 ตอน โดย ตอนบนของทุ่งมีคลองบางบาลซึ่งแยก
จากแม ่น ้ำเจ ้าพระยา บร ิ เวณตรงข ้ามก ับว ัดจ ุฬามณี ตำบลบ้านก ุ ่ม อำเภอบ างบาล จ ังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ไหลไปบรรจบกับแม่น้ำน้อยที ่บ้านสีกุก ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในลักษณะที่ขนานกันไปกับคลองโผงเผง (คลองบางหลวง) นอกจากนี้ยังมีแม่น้ำ
เจ้าพระยา แม่น้ำน้อย และจากคลองบางบาลเข้าสู่ในทุ่งอีก เช่น คลองหัวสะพาน (คลองมหาพราหมณ์) ซึ่ง
แยกจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่บ้านหัวดุม ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ไหลไปทางทิศตะวันตกไปเชื่อมกับคลองบางบาล ที่บ้านหัวสะพาน ตำบลสะพานไทย อำเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคลองบางปลาหมอ ซึ่งแยกจากแม่น้ำน้อยที่บ้านหัวเวียง ตำบลหัวเวียง 
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไหลไปทางทิศใต้ไปเชื่อมกับแม่น้ำน้อยที่ตำบลน้ำเต้า อำเภอบาง
บาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ในช่วงฤดูน้ำหลาก น้ำจากแม่น้ำลำคลองซึ่งล้อมรอบทุ่งบางบาล จะไหลบ่าเข้าไปในทุ่งเป็นประจำ
ทุกปี ตะกอนที่น้ำพัดพามาจะตกทับถมกันตั้งแต่บริเวณริมตลิ่งเข้าไป ทำให้พื้นที่ริมตลิ่งมีระดับสูงกว่าพ้ืนที่
กลางทุ่ง เป็นเหตุให้พ้ืนที่ตอนกลางทุ่งเป็นที่ลุ่มมีน้ำท่วมขัง  

อาชีพหลักของประชาชนในทุ่งบางบาล คือ การทำนา เช่นเดียวกับจังหวัดต่าง ๆ ของภาคกลาง 
นอกเหนือจากอาชีพทำนาแล้ว ประชาชนยังประกอบอาชีพด้วยการเผาอิฐ และสำหรับการปศุสัตว์ การ
ประมง เช่น การเลี้ยงเป็ด การเลี้ยงปลา การทำนานั้นส่วนใหญ่เป็นประเภทข้าวฟางลอยหรือที่เรียกว่านา
หว่านโดยได้รับฝน ไถหว่านตอนต้นฤดูครั้นพอกลางฤดูได้อาศัยน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย ที่ไหลบ่า
เข้ามาในทุ่งใช้หล่อ เลี้ยงต้นข้าวซึ่งข้าวฟางลอยนี้สามารถขึ้นในที่ที่มีน้ำท่วมลึกได้ แต่ความพอดีดังกล่าว
ไม่ได้เกิดขึ้นทุกปี นาน ๆ ประชาชนจะสมหวังอย่างเต็มที่ กล่าวคือ จะได้ผลผลิตพอใช้ในครอบครัวไปได้ทั้ง
ปีสักครั้งหนึ่ง ส่วนความเสียหายอันเกิดจากเหตุความแปรปรวนของภูมิอากาศ กล่าวคือ การที่ฝนในช่วงต้น
ฤดูมีน้อย ก็จะทำให้การทำนาต้องล่าออกไป หรือมีฝนตกก็มักจะตกไม่พอดีกับเวลาที่ต้นข้าวต้องการบางปี
ในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยไหลหลากมาเกินกว่าต้นข้าวจะโตหนีน้ำได้ทันต้นข้าวก็จะถูกน้ำท่วม
เสียหายและถึงแม้บางปีน้ำจะหลากมาช้า แต่ถ้าจำนวนน้ำที่หลากมามีมากและรวดเร็วน้ำจะท่วมพื้นที่นา
เสียหายหมด เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นเป็นประจำแต่เดิมการช่วยเหลือการทำนาของประชาชนในทุ่งบางบาล 
กรมชลประทานจะต้องจัดส่งเรือนาคมา ประมาณ 9-15 ลำ หรือตามความจำเป็นที่มีพ้ืนที่ขาดแคลนน้ำ มา
สูบน้ำช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถเริ่มทำนาได้ทันฤดูกาล คือ เริ่มตั้งแต่ต้นฤดูเพื่อต้นข้าวจะได้โตทัน
น้ำนองมาเป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่ พ.ศ.2508 เป็นต้นมา โดยกรมชลประทานจะต้องเสียค่าใช้จ่ายปีละไม่
น้อยกว่า 13,000,000 บาท และก็ไม่ได้ผลเท่าที ่ควรเพราะการช่วยเหลือดังกล่าวไม่เพียงพอกับความ
ต้องการของประชาชน 

7.2.2 การบริหารจัดการภัยพิบัติ 
จากการศึกษาพบว่าในการจัดการอุทกภัยไม่มีการพัฒนาแนวทางการจัดการอุทกภัยมาเป็นระยะ

เวลานาน ทั้งกระบวนการจัดสรรน้ำและแผนการจัดการอุทกภัยในแต่ละปียังเป็นการนำแนวทางการจัดการ
รูปแบบเดิมมาใช้ซ้ำ ๆ ไม่มีการพัฒนาแนวทางและแผนการจัดการอุทกภัยให้บูรณาการเท่าทันสถานการณ์
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ที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของพื้นที่และสถานการณ์ ณ ขณะเกิดภัย จึงส่งผลทำให้การจัดการอุทกภัยใน
พ้ืนที่เทศบาลตำบลบางบาล ไม่ประสบความสำเร็จและเกิดปัญหาซ้ำซาก 

7.2.3 มุมมองจากภายนอกมองว่าเป็นวิถีชีวิต 
จากการศึกษาพบว่า มีมุมมองจากสังคมภายนอกมองว่า  

“คนบางบาลเขาเคยชินกับน้ำท่วมอยู่แล้ว เราจะไปสนใจทำไมมันเป็นวิถีชีวิตของ
พวกเขามาตั ้งแต่สมัยรุ ่นปู ่ย่าตายายแล้ว เขาอยู ่ได้เราไม่ต้องไปห่ วงเขาหรอก” (ผู ้ให้
สัมภาษณ์, 2565) 

แต่ในมุมมองของคนบางบาลก็กล่าวว่า  
“น้ำท่วมมันเป็นสิ่งที่พวกเขาเลือกไม่ได้และหนีไม่พ้นเพราะนี่มันคือบ้านเกิดของ

พวกเขา ถ้าพวกเขาเลือกได้เขาก็ไม่อยากใช้ชีวิตอยู่กับน้ำท่วมหรอกเพราะมันใช้ชีวิตลำบาก 
ทำมาหากินอะไรก็ไม่ได้แถมยังต้องควักทุนเดิมมาใช้ตอนน้ำท่วมและต้องเอาเงินเก็บมาซ่อม
บำรุงบ้านอีก” (ผู้ให้สัมภาษณ์, 2565) 

ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านหนึ่งยังกล่าวอีกว่า  
“ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้ว วิถีชีวิตคนบางบาลก็เปลี่ยนไปด้วยใครจะไปอยากอยู่กับ

น้ำท่วม คนเมืองคนที่อื่นอยากใช้ชีวิตอยู่กับน้ำท่วมแบบนี้ไหม เรายอมเป็นด่านหน้าในการ
รับน้ำไว้ไม่ให้พื้นที่สำคัญ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม พ้ืนที่เศรษฐกิจอื่น ๆ ได้รับความเสียหาย
แต่พวกคุณกลับมองว่าเป็นวิถีชีวิตของพวกเรามันไม่ง่ายไปหน่อยหรือ” (ผู้ให้สัมภาษณ์, 
2565) 

จากข้อมูลดังกล่าวที่มีการถูกมองว่าเป็นวิถีชีวิตที่เคยชินจึงทำให้ถูกละเลยในการแก้ปัญหา ส่งผลให้
เกิดทั้งปัญหาและผลกระทบระยะยาวที่ยังคงไม่ได้รับการแก้ไขและได้รับความสนใจเท่าที่ควรจึงทำให้
ประชาชนกลุ่มนี้ต้องแบกรับภาระท่ีตนไม่ได้ก่อต่อไป 

7.2.4 ด่านหน้าในการรับน้ำ 
จากการศึกษาพบว่าพื้นที่ของเทศบาลตำบลบางบาลเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทุ่งบางบาลที่เป็น

พื้นที่รับน้ำในช่วงน้ำล้นตลิ่งและช่วงน้ำหลาก จึงทำให้ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยเป็นพื้นที่ด่าน
หน้าในการรับน้ำเพื่อไม่ให้น้ำเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่จั งหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่
อื่น ๆ โดยรอบ รวมถึงเป็นพื้นที่ด่านหน้าในการรับน้ำไม่ให้เข้าท่วมกรุงเทพมหานครด้วย และยังเป็นด่าน
หน้าในการรับน้ำไม่ให้เข้าท่วมแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เช่น นิคม
อุตสาหกรรมโรจนะ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เป็นต้น 

7.2.5 โครงสร้างการทำงานทับซ้อนกัน  
จากการศึกษาพบว่าการวางแนวทางการจัดการอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลนั้นมีความทับซ้อน

กันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางบาล โครงการส่งน้ำและ
บำรุงรักษาบางบาล และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจั งหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงทำให้การ
เตรียมการรับมือก่อนเกิดภัยพิบัติ ระหว่างเกิดภัยพิบัติและระยะหลังเกิดภัยพิบัตินั้นเกิดการทำงานทับซ้อน
กันนำไปสู่การเกิดความล่าช้าในการดำเนินการแก้ไขปัญาและขาดการบูรณาการการทำงานร่วมกันของแต่
ละหน่วยงาน 
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7.2.6 การวางแผนรับมือกับอุทกภัยและการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จากการศึกษาพบว่า การวางแผนในการรับมือกับอุทกภัยยังขาดการอาศัยความร่วมมือของ

เครือข่ายและการทำงานร่วมกันของแต่ชละหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง แม้ว่าอุทกภัยยังเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง 
แต่การวางแผนรับมือและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับปัญหาอุทกภัยยังคงไม่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการจัดหาแนวทางแก้ไข เนื่องจากไม่มีการบูรณาการแผนและแนวทางการรับมือกับอุทกภัยที่
ครอบคลุมส่งผลให้เมื่อเกิดภัยพิบัติข้ึนแล้วมีการดำเดินการที่ล่าช้าและแก้ปัญหาได้ไม่ทันถ่วงที 

7.2.7 ประชาชน 
จากการศึกษาพบว่า ประชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือตามแนวทางที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

วางแนวทางไว้และเม่ือเกิดภัยประชาชนไม่เชื่อฟังและปฎิบัติตามประกาศท่ีทางศูนย์อำนวยการด้านอุทกภัย
ประชาสัมพันธ์ เช่น การอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยง การเก็บของขึ้นที่สูง และอื่น ๆ จึ งทำให้แนวทางการ
จัดการอุทกภัยนั้นมีอุปสรรค 

จากสาเหตุของปัญหาอุทกภัยข้างต้นน้ำไปสู่ความล้มเหลวในการจัดการอุทกภัยในพื้นที่เทศบาล
ตำบลบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสาเหตุที่สำคัญท่ีไม่สามารถแก้ไขได้อย่างสิ้นเชิงคือ สาเหตุด้าน
บริบทของพื้นที่ ส่วนสาเหตุของปัญหาด้านอื่น ๆ ผู้ศึกษามีความคิดเห็นว่ามีโอกาสที่จะแก้ไขพัฒนาให้
เกิดผลในทางที่ดีข้ึนได้จากการสร้างความร่วมมือกันในการร่วมกันแก้ไขปัญหาอุกภัยอย่างบูรณาการ 

 
7.3 หน่วยงานที่่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการอุทกภัย  
7.3.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น มีหน้าที ่โดยตรงในการจัดการอุทกภัยในพื ้นที ่ โดยการ

ดำเนินการอาศัยอำนาจหน้าที่ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ในการดำเนินการนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางบาล ได้ใช้เครือข่ายส่วนตัวในการขอรับความช่วยเหลือ
จากภาคเอกชนและองค์กรธุรกิจต่างๆ เช่น ขอรับความช่วยเหลือด้านถุงยังชีพ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการอุทกภัย  

7.3.2 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ดำเนินการภายใต้คำสั่งของผู้ว่ าราชการ
จังหวัด มีบทบาทในการวางแผนและรับมือจัดการกับอุทกภัยในพื้นที่ ตั้ งแต่กระบวนการเตรียมการจนถึง
กระบวนการฟ้ืนฟ ูซ่อมบำรุง สาธารณูปโภคและทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับความเสียหาย  

7.3.3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล เข้ามามีบทบาทในการจัดสรรทรัพยากรน้ำและการ
ระบายน้ำในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ให้ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยและเกิดความเสียหายน้อยที่สุด 

7.3.4 หน่วยงานส่วนภูมิภาค (อำเภอและจังหวัด) เข้ามามีบทบาทในด้านการจัดการรับมือกับ
อุทกภัย การช่วยเหลือในขณะเกิดภัยฉุกเฉิน การจัดตั้งศูนย์บรรเทาทุกข์และการสำรวจความเสียหายด้าน
ทรัพย์สินของประชาชน และให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนในด้านนการจัดหาศูนย์พักพิงชั่วคราว การให้
ความช่วยเหลือด้านการปฐมพยาบาล ได้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงอาหารแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบและฟ้ืนฟูจิตใจของผู้ประสบภัย  

7.3.5 ภาคเอกชนและภาคธุรกิจ เข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือและสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ 
เช่น เรือท้องแบน เครื่องสูบน้ำ ถุงยังชีพ รถสุขาเคลื่อนที่ และเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย  
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7.3.6 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เข้ามามีบทบาทในการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ที่เกิดขึ้นและสนับสนุนถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย  

7.3.7 หน่วยกู้ภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้ามามีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือ ในการ
อพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที ่มีความเสี่ยงสูงและให้ความช่วยเหลือในการปฐมพยาบาลและจัดตั้ง
ศูนย์บริการฉุกเฉินให้แก่ประชาชนผู ้ประสบภัย อีกทั ้งยังช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ แก่
ผู้ประสบภัยและผู้ที่อยู่ในพื้นท่ีโดยรอบ  

7.3.8 ผู้นำชุมชน เข้ามามีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือและสั ่งการเบื้องต้นในการจัดการ
อุทกภัยโดยอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายส่วนตัว เช่น เครือข่ายทางธุรกิจ เข้ามาร่วมช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย  

7.3.9 ภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคม ภาคประชาชนภายในพ้ืนที่มีบทบาทค่อนข้างน้อย ส่วน
ใหญ่จะเป็นการแสดงความคิดเห็นที่สะท้อนถึงความต้องการที่ตนเองต้องการ ในขณะประสบภัยมากกว่า
การสะท้อนแนวทางในการจัดการอุทกภัย ส่วนภาคประชาชนจากภายนอกพื้นที่ มีบทบาทสูงในการ
ช่วยเหลือและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นจะต้องใช้ในขณะเกิดภัย  

แต่หน่วยงานที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการอุทกภัยและให้การช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัย
นั้นยังขาดการดำเนินการแบบบูรณาการร่วมกันจึงทำให้เกิดความทับซ้อนในการทำงานและเกิดความล่าช้า
ในการจัดการอุทกภัย และการดำเนินงานต่าง ๆ จึงทำให้การบริหารจัดการยังไม่ดีเท่าที่ควรและไม่เกิด
ประสิทธิภาพ ในการดำเนินการจัดการอุทกภัย 

 
7.4 อุปสรรคที่สำคัญในของแนวทางการจัดการอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลบางบาล 

จากการศึกษาพบว่า อุปสรรคที่สำคัญในของแนวทางการจัดการอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลบาง
บาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยามี 2 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง ความร่วมมือของประชาชน กล่าวคือ 
ประชาชนในพื้นที่ไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธาณะภัยจังหวัดประกาศออกมาจึงทำให้เป็นอุปสรรคในการดำเนินการในขณะเกิด
ภัยพิบัติ ประการที่สอง ขั้นตอน กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ต้องเป็นไปตามประกาศ กรณีนี้การ
เบิกจ่ายงบประมาณในการแก้ไขปัญหาค่อนข้างล่าช้าเนื่องจากต้องรอให้มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัย
พิบัติก่อนจึงจะมีการเบิกจ่ายงบประมาณได้ ซึ่งก็เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา เนื่องจากงบประมาณ
บางส่วนจำเป็นต้องนำไปใช้ในกระบวนการวางแผนและการเตรียมการก่อนเกิดภัย ถ้าหากมารอให้มีการ
ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติก่อนก็ทำให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหาและรับมือกับภัยพิบัติได้ไม่
ทันถ่วงท ี
 
8. อภิปราย  
 
 จากการวิเคราะห์การจัดการอุทกภัยที่ผ่านมา ทำให้ผู้ศึกษาเห็นว่าในการจัดการอุทกภัยในพื้นที่
เทศบาลตำบลบางบาล ยังคงขาดการมีส่วนร่วมกันแบบบูรณาการระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค
ประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ยังไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
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จัดการอุทกภัยเท่าที่ควร และอีกท้ังในประเด็น “มุมมองจากภายนอกมองว่าเป็นวิถีชีวิต” ยังเป็นมุมมองที่มี
ประเด็นทางสังคมเนื่องจากคนรุ่นใหม่มองว่าไม่ควรมองว่าอุทกภัยเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนบางบาล
เนื่องจากช่วงเวลาที่เปลี่ยนผ่านไป วิถีชีวิตการดำเนินชีวิตของคนบางบาลไม่ ได้เหมือนเมื่อ 30-50 ปีก่อน
แล้ว ปัจุบันวิถีชีวิตของคนบางบาลคือทำเกษตรกรรมและทำงานในอุตสาหกรรมเพื่อหารายได้มาเลี้ยงชีพ
และครอบครัว เมื่อเกิดอุทกภัยก็ส่งผลให้การดำเนินชีวิตของคนบางบาลนั้นลำบากและส่งผลทำให้เกิดความ
เสียหาย ถ้าหากปัญหาอุทกภัยในพื้นที่บางบาลยังไม่ถูกแก้ไขให้ดีขึ้นก็อาจมีผลต่อการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม เนื่องจากพลวัตร วิถีชีวิต บริบททางสังคมและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า 

ผู้ศึกษาจึงนำแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการอุทกภัยที่มีความเกี่ยวข้องกับการมีส่วน
ร่วม เข้ามาใช้ในการวิเคราะห์การจัดการอุทกภัยที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลบางบาล  

 
แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการอุทกภัย  
8.1.1 ควรตระหนักและให้ความสำคัญในการเตรียมพร้อมรับอุทกภัยโดยจัดให้มีกระบวนการที่ช่วย

กระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความเสี่ยง ความรุนแรง ความไม่แน่นอนของอุทกภัยที่จะเกิดขึ้น ถึงแม้ว่า
ประชาชนในพื้นที่จะมีความคุ้นเคยและมีประสบการณ์เกี่ยวกับอุทกภัยอยู่แล้วก็ตาม แต่ลักษณะของการ
เกิดอุทกภัยและความรุนแรงของอุทกภัยแต่ละครั้งนั้นก็มีความแตกต่างกันซึ่งการเตรียมความพร้อมและ
การจัดการที่ดีสามารถลดผลกระทบจากอุทกภัยได้ ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการประสานงาน
กับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องในการจัดการ และส่งเสริมการตระหนักถึงความสำคัญ ในการรับมือและการ
เตรียมความพร้อมในช่วงก่อนเกิดภัยและแผนการจัดการอุทกภัยที่มีความครอบคลุม  

8.1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีกระบวนการที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเตรียม
ความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งในด้านข้อมูลและแผนการจัดการอุทกภัยในท้องถิ่น โดยในด้านข้อมูล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นควรมีส่วนร่วมในการเก็บรวบรวมข้อมูลการทำความเข้าใจบริบทสภาพ
ภูมิศาสตร์ของท้องถิ่นให้ถ่องแท้ โดยอาจจะมีการจัดทำแผนผังทางไหลของน้ำ ลักษณะการเกิดอุทกภัยและ
ความรุนแรง ความเสี่ยงและความเปราะบางที่อาจเกิดข้ึนในพ้ืนที่ เพ่ือนำไปสู่การพัฒนากระบวนการจัดการ
อุทกภัยและเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพต่อไป ในส่วนของการจัดทำแผนการจัดการ
อุทกภัยในท้องถิ่น ผู้ศึกษามองว่าควรมีการจัดประชุมปรึกษาหารือเพ่ือกำหนดแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยภายในท้องถิ่น ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้ครอบคลุมกับการรับมือกับภัยที่จะเกิดขึ้น 
โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากสภาพพื้นที่ สาเหตุของปัญหา
และอุปสรรคของการเกิดอุทกภัยที่ผ่านมา รวมถึงหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการประเมินความเสี่ยงจะ
เป็นตัวช่วยในการที่จะกำหนดแผนงานและวิธีการจัดการอุทกภัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังช่วย
ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

8.1.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการพัฒนาศักยภาพในการประเมินความเสี่ยงการเกิด
อุทกภัยในพ้ืนที่ โดยให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกัน ทั้งจากภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองและ
จากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการประเมินความเสี่ยงถือว่ามีความสำคัญในการจัดการอุทกภัยให้มี
ประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก เพราะถ้าหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการประเมินความเสี่ยงที่
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ดีมีความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติ ก็จะทำให้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนั้ น
และเกิดความเสียหายจากการเกิดอุทกภัยลดน้อยลง   

8.1.4 ควรมีการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ 
ในพื้นที่ ในการที่จะจัดการอุทกภัยให้เกิดการมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยการประสานการ
ทำงานอย่างใกล้ชิด ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ภาคเอกชน ผู ้นำชุมชน องค์กรอิสระ และ
หน่วยงานภาครัฐทั้งในส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง ควรมีการร่วมมือในการจัดการอุทกภัยร่วมกันซึ่งจะช่วย
ให้มีการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน รวมถึงทราบถึงข้อจำกัดและข้อมูลที่สำคัญจาก
หน่วยงานอื่น ๆ ได้โดยตรงซึ่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลนั้นจะทำให้ตัวแทนของภาครัฐได้เห็นถึงปัญหาที่แท้จริง
ของท้องถิ่นและได้รับข้อมูลโดยตรงจากประชาชน ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ปัญหาและให้ความช่วยเหลือในการ
จัดการอุทกภัย่ที่มีความสอดคล้องกับประเด็นปัญหาและความต้องการที่แท้จริงได้ดีมากยิ่งขึ้น  

8.1.5 หน่วยงานภาครัฐควรสนับสนุนการพัฒนาความรู้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นเกี่ยวกับการ
จัดการอุทกภัยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อช่วยในการลดความเสี่ยงจากผลกระทบของอุทกภัย
และความเสียหายจากอุทกภัย โดยให้หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติและหน่ว ยงานที่
รับผิดชอบพื้นที่ประสบภัยจัดทำแผนการเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัย โครงการและงบประมาณใน
การสนับสนุนให้ท้องถิ่นตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมในการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ โดย
อาศัยการเพิ่มขีดความสามารถจากประชาชนในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก โดยอาจจะเริ่มที่การจัดเวทีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ในระดับท้องถิ่น เพื่อช่วยในการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีจาก
ประชาชนในพื้นท่ีประสบภัยโดยตรง เพ่ือนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างตรงประเด็น  

8.1.6 ควรมีการพัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการอุทกภัยด้วยกระบวนการการมีส่ วนร่วม 
เนื่องจากการจัดการอุทกภัยมักจะมีความซับซ้อนจนทำให้เกิดความท้าทาย ความยากลำบากและความ
ล่าช้าในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเป็นอย่างมาก จึงควรมีการพัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการอุทกภัย
ด้วยการมีส่วนร่วมเพ่ิมมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้การจัดการอุทกภัยในพ้ืนที่นั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมี
ความจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและการประสานงานจากหลายหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งมีทั้ง
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ในการจัดการภัยพิบัติโดยตรงเช่น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด หน่วยงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้มีความรับผิดชอบโดยตรงเช่น โรงพยาบาล ภาคเอกชน หน่วยกู้ภัย ที่เข้ามา
ทำหน้าที่ในการประสานงานในลักษณะเครือข่ายและการบูรณาการทำงานร่วมกัน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธานในการจัดตั้งศูนย์อำนวยการฉุกเฉินในพื้นที่ ให้เขามาทำหน้าที่ในการประสานงานและจัดการ
อุทกภัยในลักษณะการเตรียมการเชิงรุกซึ่งเป็นการวางแผนแบบเผชิญหน้ากับสถานการณ์ตั้งแต่ก่อนเกิด
อุทกภัย ระหว่างเกิดอุทกภัยและหลังเกิดอุทกภัย  

 
9. สรุป  
 

จากผลการศึกษา พบว่าแนวทางการจัดการอุทกภัยที่ผ่านมาเทศบาลตำบลบางบาลได้แบ่งการ
จัดการออกเป็น 3 ระยะคือ ระยะก่อนเกิดอุทกภัย ระยะระหว่ างเกิดอุทกภัย และระยะหลังเกิดอุทกภัย 
โดยในระยะก่อนเกดิอุทกภัยเทศบาลตำบลบางบาลได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือที่ใช้ขณะเกิดภัย 
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เช่น เรือ เครื่องสูบน้ำ อุปกรณ์การแจ้งเตือนภัย สื่อประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับ
เรื่ออุทกภัยและมีการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศ การจัดสรรน้ำร่วมกับโครงการส่งน้ำและ
บำรุงรักษาบางบาล ได้มีการจัดอบรมจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในเทศบาล รวมถึงการ
วางแผนการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่  ในระยะระหว่างเกิดอุทกภัยเทศบาลตำบลบางบาลมีการ
เตรียมการอพยพ การสำรวจผู้ประสบภัย การแจ้งเตือนสถานการณ์อุทกภัย การเตรียมที่พักพิงชั่วคราว 
ดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของศูนย์พักพิง รวมทั้งมีการประสานงานกับหน่วยงานมา
ให้บริการทางการแพทย์ และมีการทำงานร่วมกันระหว่าง ส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง และอาสาสมัครกู้ภัยจาก
ปอเต็กตึ๊ง เป็นต้น และในระยะหลังเกิดอุทกภัยเทศบาลตำบลบางบาลได้มีการสำรวจความเสียหายทางด้าน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่มีการจัดทำรายงานเสนอหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเข้ามาให้การ
ช่วยเหลือผู ้ประสบภัยในทุก ๆ ด้าน ซึ ่งจากแนวทางการจัดการอุทกภัยที ่เทศบาลตำบลบางบาลได้
ดำเนินการมานั้น อย่างพบอุปสรรคในด้านของประชาชนในพื้นที่ ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดการอุทกภัย
ทั้งในระยะก่อนเกิดอุทกภัยที่ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมฝึกอบรมแผนปฏิบัติการการจัดการ
อุทกภัยในพื้นที่ และในระยะระหว่างเกิดอุทกภัยที่ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการอพยพออกจาก
บ้านเรือนของตนเองเนื่องจากว่าเป็นห่วงทรัพย์สินจึ งทำให้การจัดการและการดำเนินการนั้นเกิดความ
ยากลำบาก อีกทั้งยังมีอุปสรรคในการทำงานที่ทับซ้อนกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
ภาครัฐจากทั ้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และรวมถึงขั ้นตอนในการดำเนินการจัด การอุทกภัยที ่มี
รายละเอียดในการเบิกจ่ายงบประมาณที่ค่อนข้างล่าช้าในการจัดสรรงบประมาณเข้ามาในขั้นตอนก่อนเกิด
อุทกภัยเพื่อเตรียมแผนในการรับมือ  

สาเหตุการเกิดอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลบางบาลนั้นเกิดจากบริบทของพื้นที่เป็นพื้นที่ลุ ่มต่ำ 
ติดริมแม่น้ำลำคลองสายหลักหลายสายทำให้เมื่อถึงฤดูน้ำหลากจะได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่ง การ
บริหารจัดการภัยพิบัติยังคงใช้แนวทางการจัดการแบบเดิมมาเป็นระยะเวลานานไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนให้
เข้ากับสถานการณ์และความรุนแรงของอุทกภัยที่เปลี่ยนแปลงไป มุมมองจากภายนอกที่มองว่าเปน็วิถีชีวิต
ของคนบางบาลจึงไม่ได้รับความสนใจในการแก้ไขปัญหาและถูกละเลยว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนส่งผลทำให้การ
ใช้ชีวิตของประชาชนได้รับความเดือดร้อน เป็นพื้นที่ด่านหน้าในการรับน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุทกภัยใน
พื้นที่อุตสาหกรรมและแหล่งเศรษฐกิจอื่น ๆ รวมถึงกรุงเทพมหาคร เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดผลกระทบเป็นวง
กว้าง โครงสร้างการทำงานที่ทับซ้อนเนื่องจากมีหน่วยงานหลายภาคส่วนคอยดูแลในเรื่องของภัยพิบั ติ
อุทกภัยในพื้นที่บางบาลจึงส่งผลทำให้เกิดการทำงานที่ทับซ้อนกันเพราะการวางแผนรับมืออุทกภัยนั้นขาด
การทำงานและการบูรณาการแผนการทำงานร่วมกันในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และประชาชน 

  
10. ข้อเสนอแนะ  
 
10.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากการศึกษาพบว่าการจัดการอุทกภัย ในระยะก่อนเกิดภายในประชาชนในพื้นที่ไม่ตระหนักถึง
ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมรับมือ เนื่องจากมองว่ามีความคุ้นเคยกับ สถานการณดังกล่าว ผู้ศึกษา
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จึงเล็งเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีนโยบายหรือมีกิจกรรมเพื่อดึงดูดความสนใจของประชาชน
ในพื้นที่ให้เข้ามาร่วมและตระหนักถึงความสำคัญของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะตามมาจากการเกิด
อุทกภัยให้มากยิ่งขึ ้นเพื่อเป็นแรงกระตุ้นในการตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมรับมือกับการเกิด
อุทกภัย และทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการที่ประชาชนจะเข้าร่วมหรือแสดงความคิดเห็น ให้หน่วยงานภาครัฐ
ได้รับทราบนั้นเกิดผลในการนำไปปฏิบัติจริง ซึ่งนับว่าเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน
ที่จะมาเข้าร่วมและปฏิบัติตามแนวทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  

จากการศึกษาพบว่าการจัดการอุทกภัย นั้นยังมีความทับซ้อนกันอยู่จากการดำเนินการของหลาย
หน่วยงาน ผู้ศึกษาจึงเล็งเห็นว่าควรนำแนวทางการมีส่วนร่วม โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
ของรัฐจากทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ภาคเอกชน ภาคประชาชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้ามาร่วม
วางแผนด้านแนวทางการจัดการอุทกภัย เพื่อช่วยปรับทิศทางและแนวปฏิบั ติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการแนวทางให้มีความคุ้มค่า ประหยัดเวลา รวดเร็วในการดำเนินงาน  

 
10.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

จากการศึกษาพบว่าการจัดการอุทกภัยในพื้นที่ เทศบาลตำบลบางบาลนั้นเป็นพื้นที่ราบลุ่มต่ำ จะ
เกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งในช่วงเดือนสิงหาคม - เดือนพฤศจิกายนของทุกปี เนื่องจากมีการระบายน้ำจากทาง
ภาคเหนือผสมกับเป็นช่วงฤดูฝนจึงทำให้พื้นที่ดังกล่าวนั้นมีน้ำเป็นจำนวนมาก  ผู้ศึกษาจึงเล็งเห็นว่าดังนั้น
ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล กรมชลประทานควรมีการจัดสรรน้ำโดยอาจจะมีการประชุม
แผนการระบายน้ำให้ไวขึ้นจากท่ีปกติเริ่มมีการระบายน้ำในช่วงเดือนสิงหาคมจากทางภาคเหนือ ให้ปรับมา
เป็นเริ่มระบายน้ำตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน เพื่อลดปัญหาน้ำหลากจากทางภาคเหนือลงสู่พื้นที่ภาคกลางที่
เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ 

 
10.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 

ควรศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมถึงประเด็นความสำเร็จของแนวทางการจัดการอุทกภัยใน
พื้นที่อื่นเพิ่มเติมเพื่อนำมาพิจารณาความพร้อมในการจัดการอุทกภัยของเทศบาลตำบลบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาต่อไป อีกท้ังควรขยายขอบเขตการศึกษาวิจัยโดยเปรียบเทียบแนวทางการจัดการอุทกภัย
ของประเทศไทยและต่างประเทศ ในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในการจัดการกับปัญหา
อุทกภัย 
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แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กรณีศึกษา:
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

 
Motivation Effecting Being a Village Health Volunteers (VHV) Case Study: Muang District, 

Songkhla Province 

กานต์ชนก กิตติประภานันท์* 
Kanchanok Kittiprapanan 

 
บทคัดย่อ  
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน กรณีศึกษา: อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 2) เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กรณีศึกษา: อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  และ 3) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนา
ในการนำข้อมูลไปต่อยอดปรับใช้เพิ่มแรงจูงใจ และการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้ าน 
กรณีศึกษา: อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เก็บรวบรวมข้อมูลจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
จำนวน 225 คน  

จากผลการศึกษา พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ
อยู่ในช่วง 51 – 60 ปี สถานภาพสมรส มีการศึกษาต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบอาชีพค้าขาย มี
รายได้เฉลี่ยอยู่ในช่วงประมาณ 5,001 – 10,000 บาท และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานระหว่าง 5 - 9 ปี 
สำหรับแรงจูงใจทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน (อสม.): อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจ สามารถ
พิจารณาเป็นรายข้อตามลำดับมากไปน้อย อันดับแรกคือ ด้านความสุขส่วนบุคคล (Mean = 4.14) 
รองลงมาคือ ด้านการได้รับการยกย่องและเคารพ (Mean = 4.04) ด้านสิทธิประโยชน์อื ่น ๆ (Mean = 
3.85) และด้านค่าตอบแทน (Mean = 2.46) ตามลำดับ  

การศึกษานี้แสดงถึงความสำคัญของแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน (อสม.) ทางกระทรวงสาธารณสุขควรที่จะต้องเพิ่มการสนับสนุนในการจัดสรรค่าตอบแทน สิทธิ
ประโยชน์อื่น ๆ เพื่อตอบแทนที่ อสม. คอยทำหน้าที่ปฏิบัติงานดูแล ช่วยเหลือประชาชน ชุมชนและสังคม 
และออกไปปฏิบัติงานเผชิญความเสี่ยงที่มองไม่เห็นในทุก ๆ วัน อีกทั้งมีส่วนช่วยเหลืออำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และสังคม รวมถึงควรส่งเสริมด้านการได้รับการยกย่อง
และเคารพนับถือจากจากกระทรวงสาธารณะสุขอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะสามารถเพ่ิมแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการดูแล
สุขภาพประชาชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้อย่างเต็มที่ 
คำสำคัญ: แรงจูงใจ, ปฏิบัติงาน, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 
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Abstract 
 

Research subject about motivation that affects being a Village Health Volunteer 
(VHV) Case Study: Muang District, Songkhla Province, where the researcher collected data 
from 225 village health volunteer (VHV). From collecting personal data, it was found that 
most of the village health volunteer (VHV) were female. Age between 51 - 60 years old, 
marital status, education is lower than secondary school. They have average incomes in 
the range of 5,001 – 10,000 baht and they are village health volunteer (VHV) with working 
periods between 5-9 years. 

From the results of the battle, it was found that All aspects of motivation were 
positively correlated with motivation affecting the village health volunteer (VHV): Muang 
District, Songkhla Province, with the opinion level of motivation can be considered as 
individual items in descending order, first being personal happiness (Mean = 4.14), followed 
by praise and respect (Mean = 4.04), and other benefits (Mean = 3.85), and compensation 
(Mean = 2.46) respectively. 

This study shows the importance of motivation for becoming a village health 
volunteer (VHV). The Ministry of Public Health should increase support in compensation 
allocation. Other privileges in return for the volunteers to take care of help people 
community and society and go out to work in the face of unseen risks every day, as well 
as helping and facilitating the people medical personnel, nurses and society, as well as 
should promote the recognition and respect from the Ministry of Public Health continually. 
This can greatly increase the motivation to work as a village health volunteer (VHV) and 
affect the efficiency of the performance in taking care of the people's health of the village 
health volunteer (VHV). 

 
Keywords: Motivation, Performance, Village Health Volunteer (VHV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

291 การน าเสนอผลงานหลกัสตูร รศ. 9000 การคน้ควา้อสิระ : การประยกุตค์วามรูสู้ก่ารปฏบิตัิ 

1. บทนำ  
 
 ตั้งแต่ปลายปี 2562 ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 มาโดยตลอดจนถึง
ปัจจุบัน เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ทำให้มีประชาชนเจ็บป่วยจากโรคภัยเป็นจำนวน
มาก ทั้งนี้จะมีทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานกันอย่างหนักหน่วง ทำหน้าที่เป็น
ด่านหน้าเพื่อป้องกัน ควบคุม และดูแลรักษาผู้ที ่เจ็บป่วยต่าง ๆ ในหลายพื้นที่ อาทิ พื้นที่โรงพยาบาล , 
โรงพยาบาลสนาม, ศูนย์พักคอย, Hospitel และศูนย์ต่าง ๆ ในชุมชน นอกเหนือจากบุคลากรที่ได้กล่าวไป
นั้น ยังมีบุคลากรกลุ่มสำคัญที่คอยให้การสนับนสนุน และช่วยเหลืออำนวยความสะดวกต่าง ๆ คอยทำ
หน้าที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) คอยดูแลให้ความช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนและ
สังคม ด้วยความสมัครใจอย่างแข็งขันปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังทั้งแรงกายและแรงใจมาโดยตลอด  

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมายถึง บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากชาวบ้านใน
แต่ละกลุ่มบ้านและได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยมีบทบาทหน้าที่สำคัญใน
ฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพอนามัย (Change agents) การสื่อข่าวสารสาธารณสุข 
การแนะนำเผยแพร่ความรู้ การวางแผน และประสานกิจกรรมพัฒนาสาธารณสุข ตลอดจนให้บริการ
สาธารณสุขด้านต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังและป้องกันโรค การช่วยเหลือและ
รักษาพยาบาลขั้นต้น โดยใช้ยาและเวชภัณฑ์ตามขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด การส่งต่อผู้ป่วยไป
รับบริการการฟื้นฟูสภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ สำหรับการรับผิดชอบดูแลครัวเรือนใน
หมู่บ้าน/ชุมชน กำหนดจำนวน อสม.ในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยเฉลี่ย 1 คน รับผิดชอบ 10-15 หลังคาเรือน 
(กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2554) 
 ปัจจุบันงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งไม่ได้รับค่าตอบแทนในจำนวนมาก
เหมือนดังเจ้าหน้าที่ที่กล่าวไปในข้างต้น ซึ่งได้รับค่าป่วยการประมาณ 1,000 ต่อเดือนเพียงเท่านั้น แต่
ในทางตรงกันข้าม กลับมีชาวบ้านที่สนใจ และต้องการจะสมัครเข้ามาปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในจำนวนที่เพ่ิมมากข้ึนอยู่ตลอดเวลาที่เปิดรับการสมัครอาสาสมัครอย่างสม่ำเสมอ  

อย่างไรก็ตาม เดิมทีด้วยภาระงานการดูแลสุขภาพ ความเป็นอยู่ สุขภาวะที่ดีของชาวบ้านในชุมชน 
การดูแลผู้ป่วยติดเตียง อีกทั้งยังมีการดูแลผู้ที่เจ็บป่วยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด  – 19 ที่เพ่ิม
เข้ามานั้น จึงทำให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้รับภาระงานที่เพ่ิมจากเดิมมากขึ้น และ
ยิ่งไปกว่านั้น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ต้องเสียสละเวลาและบุคลากรส่วนหนึ่ง เพ่ือเข้า
ไปปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์โครงการเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 การเข้ารับการฉีด
วัคซีน ณ จุดต่าง ๆ  ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมด้วยช่วยกันสอดส่องดูแลช่วยเหลือ รวมถึงต้อง
ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจัดลำดับคิวในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนผู้ที่เข้ามารับบริการฉีด
วัคซีนป้องกันโควิด – 19 ในทกุ ๆ วันอีกด้วย 

ถึงอย่างไรก็ตาม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) นั้นก็ไม่ย่อท้อที่จะปฏิบัติงานกัน
อย่างแข็งขัน ไม่ลดละกำลังกายและกำลังใจปฏิบัติหน้าที่ในส่วนนี้อย่างเต็มที่ คอยทำหน้าที่สอดส่องดูแล 
และช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนได้เป็นอย่างดี ทำให้ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงบทบาทหน้าที่และความสำคัญของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จึงมีความต้องการที่จะศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการ
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เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กรณีศึกษา: อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นแนว
ทางการพัฒนาเพิ่มแรงจูงใจแก่บุคลากร รวมถึงการนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดการปฏิบัติงาน
อาสาสมัครกูอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้เกิดประโยชน์อันสูงสุด  

 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย  

 
2.1 เพื ่อศึกษาแรงจูงใจที ่ส ่งผลต่อการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู ่บ้าน (อสม.) 

กรณีศึกษา: อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
2.2 เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กรณีศึกษา: อำเภอ

เมือง จังหวัดสงขลา  
2.3 เพื ่อเสนอแนวทางการพัฒนาในการนำข้อมูลไปต่อยอดปรับใช้เพิ ่มแรงจูงใจ และการ

ปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กรณีศึกษา: อำเภอเมือง จังหวัด
สงขลา  

 
3. ขอบเขตการศึกษา 
 

ขอบเขตด้านพื้นที่  การศึกษาครั้งนี้ได้ทำการศึกษาเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
(อสม.) กรณีศึกษา: อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

ขอบด้านเนื้อหา  การศึกษาครั้งนี ้เป็นการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที ่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กรณีศึกษา: อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยทำการสำรวจ
ข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล (Survey) ซึ่งข้อมูลสำหรับการศึกษาในครั้งนี้ได้มาจากการตอบแบบสอบถามจาก
ประชากรกลุ่มตัวอย่างอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กรณีศึกษา: อำเภอเมือง จังหวัด
สงขลา 

 

4. ทบทวนวรรณกรรม 
 

4.1 ความหมายของการจูงใจ  
Michael A. (1990 อ้างใน วรพล วรพันธ์ 2561: 11) การจูงใจเป็นการกระตุ้นให้บุคคลเกิดการ

กระทำและมีพฤติกรรมไปในทิศทางที่ต้องการและแน่นอน เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้
บรรลุเป้าหมาย 

Harold Koontz (1998 อ้างใน วรพล วรพันธ์ 2561: 11) การจูงใจเป็นการผลักดันหรือขับเคลื่อน
ให้เกิดการกระทำกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะส่งผลต่อความพึงพอใจ ความต้องการ หรือ
เป้าหมายทีไ่ด้กำหนดไว้ 

David A. Decenzo (2002 อ้างใน วรพล วรพันธ์ 2561: 11) ได้ให้ความหมายของการจูงใจเอาไว้
ว่า “การจูงใจเป็นกำลังใจในการกระทำบางสิ่งบางอย่างของแต่ละบุคคลโดยมีเงื ่อนไข ซึ่งการกระทำ
ดังกล่าวสามารถตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการของแต่ละบุคคล”  
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Schermerhorn (2003 อ้างใน วรพล วรพันธ์ 2561: 11) การจูงใจคือ พลังงานที่มีอยู่ในใจแต่ละ
บุคคล ซึ่งพลังงานนี้ จะมีผลต่อการปฏิบัติงานของแต่ละคนให้บรรลุผลสำเร็จ 

 
4.2 ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการจูงใจ 
ทฤษฎีความต้องการตามลำดับขั้นของมาสโลว์ (Maslow's Need Hierarchy Theory) 
ทฤษฎีอันโด่งดังทางด้านจิตวิทยาที่มีมานานเกี่ยวกับแรงจูงใจของมนุษย์ (Motivation) กับแนวคิด

ที่เกี่ยวกับลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์ (Hierarchy of Needs) ได้ถูกตีพิมพ์เป็นครั้งแรกในปีค.ศ. 
1943 ในเอกสารที ่ชื ่อทฤษฎีแรงจูงใจของมนุษย์ (A Theory of Human Motivation) หรือที ่เรียกว่า 
"ลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์" (Maslow's Hierarchy of Needs) ที่มนุษย์ทุกคนต้องเติมเต็มความ
ต้องการในระดับพื้นฐานให้ได้ ก่อนที่จะเติมเต็มความต้องการในระดับที่มากกว่ าในขั้นต่อไป โดยมาสโลว์ก็
ได้สรุปลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์ (Hierarchy of Needs) ไว้ 5 ขั้นด้วยกัน (Maslow, 1970) 

ขั้นที่ 1) ความต้องการทางกายภาพ (Physiological Needs) ถือเป็นความต้องการข้ันพื้นฐานที่สุด
เพื่อความอยู่รอดและการดำรงชีพของมนุษย์ทุก ๆ คน โดยหากมนุษย์ไม่ได้รับการตอบสนองเหล่านี้ก็อาจ
ทำให้มนุษย์ไม่สามารถใช้ชีวิตหรือทำงานออกมาได้ดี ตัวอย่างเช่น ความต้องการอาหาร น้ำ อากาศหายใจ 
เสื้อผ้า ที่พักอาศยั และยังรวมไปถึงความต้องการทางเพศเพ่ือการอยู่รอดของเผ่าพันธุ์มนุษย์อีกด้วย 

ขั้นที่ 2) ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย ((Safety Needs or Security Needs) เมื่อมนุษย์
ได้รับความต้องการขั้นพื้นฐานแล้ว ก็มีความต้องการที่มากขึ้นและมีความสลับชับซ้อนที่เพิ่มขึ้น  ที่เรียกว่า
ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ชีวิตรวมถึงการวางแผนสำหรับอนาคต ตัวอย่างเช่น ความ
มั่นคงทางการเงิน การทำงาน เศรษฐกิจ ความปลอดภัยด้านสุขภาพ ทรัพย์สิน ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมมนุษย์
ในการทำประกันภัยด้านต่าง ๆ และการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 

ขั้นที่ 3) ความต้องการทางสังคม (Social Needs) เมื่อมนุษย์ได้รับการตอบสนองความต้องการ
ทางด้านร่างกายและความต้องการด้านความมั่นคงและปลอดภัยแล้ว มนุษย์จะมีความต้องการใหม่เกิดขึ้น
คือ มีความต้องการทางสังคม ต้องการอยากจะมีความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 
อยากจะมีเพื่อน อยากจะให้สังคมและเพื่อนยอมรับ ต้องการความรักความเข้าใจจากคนอื่น ต้องการ
อยากจะมีส่วนร่วมในสังคม อยากจะเป็นสมาชิกในกลุ่มอาชีพ สมาคมและองค์กรต่าง ๆ ความต้องการทาง
สังคม จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องมิตรภาพ การมีส่วนร่วมในสังคม ความสัมพันธ์กับคนอื่น ทั้งนี้เพื่อให้
เป็นที่ยอมรับในสังคม 

ขั้นที่ 4) ความเคารพนับถือ (Esteem Needs) เมื่อความต้องการทั้ง 3 ขั้นได้รับการเติมเต็มอย่าง
เต็มที่แล้ว ในขั้นที่ 4 คือการได้รับความเคารพนับถือจากผู้คนรอบข้าง เพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าไม่รู้สึก
อ่อนแอ หรือต่ำต้อย อยากจะเป็นคนเด่นคนดังในสังคม และต้องการให้สังคมยกย่องในความเก่ง
ความสามารถของคน เพราะจะทำให้รู้สึกว่า ตนเองมีคุณค่ามีความภาคภูมิใจที่ได้รับการยกย่องและให้
เกียรติจากสังคม ตัวอย่าง เช่น การมีร่วมในกิจกรรมเด่น ๆ การจบการศึกษาดี ๆ การเป็นส่วนหนึ่งของทีม
กีฬา การหางานอดิเรกทำต่าง ๆ เพื่อให้คนรอบข้างได้เห็นว่าตัวเองมีทักษะหรือความสามารถมากเพียงใด 

ขั้นที่ 5) ความสมบูรณ์แบบ (Self-actualization Needs) จุดสูงสุดของความต้องการนั้นคือ ความ
สมบูรณ์แบบในชีวิตหรือเรียกได้ว่า อยากเป็นทุก ๆ อย่างที่อยากเป็นในฐานะมนุษย์คนนึงที่สามารถจะ
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เป็นได้ โดยมาสโลว์เชื่อว่า มนุษย์นั้นสามารถพัฒนาขีดความสามารถและใช้มันอย่างเต็มที่ เพื่อไปสู่ความ
สมบูรณ์แบบมากที่สุด โดยการที่จะมาสู่ในขั้นนี้ได้นั้นมนุษย์ต้องได้รับการตอบสนองจากทั้ง 4 ขั้นอย่างดี
ที่สุดก่อน 

ลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow's Hierarchy of Needs) ถือเป็นแนวคิดที่ถูกทำมา
ปรับใช้กับการทำการตลาดให้กับสินค้าหรือบริการ การทำธุรกิจในแบบต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย รวมถึงนำมา
ปรับใช้กับวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งถือว่ายังเป็นแนวคิดท่ีสำคัญที่ยังสามารถนำมาใช้ได้ในยุคปัจจุบัน 

 
ทฤษฎีความต้องการของแมคเคลแลนด์ (McClelland's Learned Needs Theory) 
เมื่อมนุษย์เข้ามามีส่วนร่วมในสังคม แต่ละบุคคลย่อมเกิดการเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรมที่

กำลังดำเนินอยู่ ผลของการเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะประสบการณ์ทางสังคมและการ
อบรมเลี้ยงดูในวัยเด็ก มีส่วนอย่างมากในการหล่อหลอมให้บุคคลเกิดแรงจูงใจที่ผลักดันให้กระทำพฤติกรรม 
เพ่ือตอบสนองความต้องการ (McClelland, 2016)  

ได้แบ่งความต้องการดังกล่าวนี้ออกเป็น 3 ประเภท คือ 
(1) ความต้องการความสำเร็จ (Need for Achievement : n-Ach) เป็นความต้องการที่จะทำสิ่ง

ต่าง ๆ ให้เต็มที่และดีที่สุดเพื่อความสำเร็จ มีความสมบูรณ์แบบและได้มาตรฐานดีเยี่ยมจากการวิจัยของ 
McClelland พบว่า บุคคลที่ต้องการความสำเร็จสูง จะมีลักษณะชอบการแข่งขัน ชอบงานที่ท้าทาย             
มีเป้าหมายชัดเจนในการทำงาน โดยเป้าหมายที่ตั้งมีความเป็นไปได้สูงที่จะบรรลุผลและพยายามดำเนินงาน
เพื่อบรรลุเป้าหมาย และต้องการได้รับข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ซึ่งเป็นผลจากการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น
คำติชม เพื่อประเมินผลงานของตนเองมีความชำนาญในการวางแผน มีความรับผิดชอบสูง กล้าที่จะเผชิญ
กับความล้มเหลวและปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป  

(2) ความต้องการการมีอำนาจ (Need for Power : n-Pow) เป็นความต้องการอำนาจเพื่อที่จะ
ควบคุมสิ่งแวดล้อมและมีอิทธิพลเหนือผู้อื่น บุคคลที่มีความต้องการอำนาจสูงจะแสวงหาวิถีทางเพื่อทำให้
ตนมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น ต้องการให้ผู้อื่นยอมรับหรือยกย่อง ต้องการความเป็นผู้ นำต้องการทำงานให้
เหนือกว่าบุคคลอื่น และจะกังวลเรื่องอำนาจมากกว่าการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 

(3) ความต้องการสัมพันธภาพที่ดี (Need for Affiliation : n-Aff) เป็นความต้องการได้รับหรือมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ต้องการสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคลอื่น บุคคลที่
ต้องการความผูกพันสูง จะชอบสถานการณ์การร่วมมือมากกว่าสถานการณ์การแข่งขัน โดยจะพยายาม
สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น มีความต้องการให้ผู้อื่นยอมรับในตนเองและมีแนวโน้ มที่จะยอม
ตามความปรารถนาหรือบรรทัดฐานของผู้อื่น รวมทั้งคำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นเป็นสำคัญ 

 
ทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg (Herzberg's Two Factor Theory)  
ทฤษฎีของเฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg, 1959) ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานของบุคลกรใน

องค์การ โดยศึกษาถึงทัศนคติของบุคคลที่มีต่อการทำงาน เพื่อหาทางที่จะลดความไม่พอใจในการทำงาน
เพื่อที่จะทำให้พนักงานมีความรู้สึกที่ดีในการที่จะพยายามเสริมสร้างผลผลิตของงานให้มากขึ้น  โดยเฮอร์
ซเบิร์กพบว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบต่องาน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
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3.1) ปัจจัยจูงใจ หรือปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นในการทำงาน (Motivation Factors or Motivators) 
เป็นปัจจัยภายใน หรือความต้องการภายในของบุคลากรที่มีอิทธิพลในการสร้างความพึงพอใจในการทำงาน 
เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง เป็นกลุ่มปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานด้วยความพึง
พอใจและเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่ทัศนคติทางบวกในการทำงาน และเป็นการจูงใจที่แท้จริงประกอบด้วย
ปัจจัย 5 ด้าน ได้แก่ 

(1) ความสำเร็จในการทำงาน (achievement) คือ การที่สามารถทำงานได้สำเร็จทันตาม
เป้าหมาย การมีส่วนร่วมในการทำงานของหน่วยงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ การรู้จักป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น และเมื่องานสำเร็จก็เกิดความรู้สึกพอใจในความสำเร็จนั้น ได้แก่ 
การได้ใช้ความรู้ทางวิชาการในการปฏิบัติตามเป้าหมายที่คาดไว้ การเปิดโอกาสให้ตัดสินใจในการทำงาน
ของตนเองได้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 

(2) การได้รับการยอมรับนับถือ (recognition) คือ การได้รับความยอมรับนับถือจากบุคคล
รอบข้างหรือได้รับการยกย่องชมเชยในความสามารถ รวมทั้งการให้กำลังใจหรือการแสดงออกอ่ืนใดที่แสดง
ให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ ได้แก่ การยกย่องชมเชยภายในองค์การ ความภาคภูมิใจในอาชีพการ
ได้รับการยอมรับจากองค์การ การได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน และการมีเกียรติศักดิ์ศรีในอาชีพ 
เป็นต้น 

(3) ความก้าวหน้าในหน้าที ่การงาน (advancement) หรือโอกาสในการเจริญเติบโต 
(Possibility of Growth) คือ การมีโอกาสได้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น การได้รับการเลื่อนขัน้เมื่อปฏิบัติงาน
สำเร็จ การมีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือการได้รับการฝึกอบรม เป็นต้น 

(4) ลักษณะของงาน (work itself) คือ ความน่าสนใจของงานต้องอาศัยความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์มีความสำคัญ มีคุณค่า เป็นงานที่ใช้ความคิด มีความท้าทายความสามารถในการทำงาน ความมี
อิสระในการทำงาน เป็นงานที่ตรงกับความถนัดและความรู้ที่ได้ศึกษามา เป็นต้น 

(5) ความรับผิดชอบ (responsibility) คือ การได้มีโอกาสได้รับมอบหมายงานหรือ มีส่วนร่วม
ในงานที่ได้รับมอบหมาย ไม่ควบคุมมากเกินไปจนขาดอิสระในการทำงาน ได้แก่  ความเหมาะสมของ
ปริมาณงาน การได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจในงานที่รับผิดชอบ และได้รับมอบหมายงานสำคัญ เป็นต้น 

3.2) ปัจจัยค้ำจุน หรือปัจจัยที่ช่วยลดความไม่พึงพอใจในการทำงาน (maintenance or hygiene 
factors) เป็นปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง เป็นเพียงสิ่งที่สกัดกั้นไม่ให้บุคลากรเกิดความไม่พอใจ แต่
ไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นได้ซึ ่งโดยส่วนใหญ่ จะเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นที่ต้องได้รับการ
สนองตอบ เพราะถ้าไม่มีให้หรือให้ไม่เพียงพอ จะทำให้บุคลากรเกิดความไม่พึงพอใจในการทำงาน แต่ทั้งนี้
ไม่ได้หมายความว่า ถ้าให้ปัจจัยเหล่านี ้แล้ว จะทำให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการทำงาน ซึ่ง
ประกอบด้วยปัจจัย 5 ด้าน ได้แก่  (1) นโยบายและการบริหาร (company policy and administration) 
คือ การจัดการและการบริหารงานขององค์การ การติดต่อสื่อสารภายในองค์การ ได้แก่ นโยบายการควบคุม 
ดูแลระบบขั้นตอนของหน่วยงาน ข้อบังคับ วิธีการทำงาน การจัดการ วิธีการบริหารงานขององค์การ มีการ
แบ่งงานไม่ชับซ้อน มีความเป็นธรรม มีการเขียนนโยบายที่ชัดเจน และมีการแจ้งนโยบายให้ทราบอย่าง
ทั่วถึง (2) วิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชา (Supervision) คือ ลักษณะการบังคับบัญชาของหัวหน้างาน 
ความยุติธรรมในการแบ่งและกระจายงานของผู้บังคับบัญชา ความสามารถของผู้บังคับบัญชาในการ
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บริหารงาน การให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา การสั่งงาน การมอบหมายงานมีความชัดเจน วิธีการดูแล
ควบคุมการปฏิบัติงาน การรับฟังข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชา การสอนงาน และความ
ยุติธรรมในการมอบหมายงาน เป็นต้น(3) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ ( interpersonal 
relations in organizations) หมายถึง การติดต่อ ไม่ว่าจะเป็นริยาหรือวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดี
ต่อกัน สามารถทำงานร่วมกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างดีต่อกัน เช่น ความสนิทสนม ความจริงใจ 
ความร่วมมือและมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (4) ความมั่นคงในการทำงาน (job security) หมายถึง 
ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความมั่นคงในการทำงาน ความยั่งยืนของหน้าที่การงาน ความมั่นคง ภาพพจน์
ชื่อเสียง หรือขนาดขององค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน (5) สภาพการทำงาน (working conditions) คือ 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ทำงาน เช่น ห้องทำงาน เสียง แสงสว่าง อุณหภูมิการระบายอากาศ กลิ่น 
บรรยากาศในการทำงาน 

 
5. กรอบแนวคิดการวิจัย  
 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้นำทฤษฎีมากำหนดกรอบแนวคิดของ
งานวิจัย เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

แรงจูงใจในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กรณีศึกษา: อำเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา เป็นเหตุผลจูงใจหรือแรงกระตุ้นสำคัญที่ทำให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 
แต่ละบุคคลพึงต้องการสมัครเข้ามาปฏิบัติงานในตำแหน่งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 
ประกอบด้วยสภาพการทำงานสวัสดิการต่าง ๆ หรือค่าตอบแทน นโยบายการบริหาร ความสัมพันธ์ของคน
ในหน่วยงาน ส่วนปัจจัยจูงใจที่เกี ่ยวกับงานและความสำเร็จของงานได้แก่  ความสุขส่วนบุคคลและการ
ยอมรับและเคารพนับถือ โดยผู้วิจัยแบ่งการศึกษาเป็น 4 ด้าน ดังนี้ ด้านที่ 1) ด้านค่าตอบแทน ค่าตอบแทน
ของอสม. คือ ค่าป่วยการ ซึ่งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จะได้รับเป็นประจำทุกเดือน 
ด้านที่ 2) ด้านสิทธิประโยชน์อื ่น ๆ ที่เกี ่ยวกับสิทธิพิเศษเพิ ่มเติม ที่หน่วยงานจัดไว้ให้กับอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่อาจจะได้รับเพ่ิมเติม ได้แก่ ค่าเสี่ยงภัย, สิทธิค่ารักษาพยาบาลฟรี ซึ่ง
หากอสม. คนใดเกิดการเจ็บป่วยและจำเป็นต้องนอนรักษาที่โรงพยาบาล แต่ผู้ที่จะใช้สิทธิที่กล่าวมานั้น 
จะต้องเป็น อสม. ที่ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป, การได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 
รวมถึงโอกาส ทักษะ และความรู้เพิ่มเติมต่าง ๆ จากการฝึกอบรมและปฏิบัติงานเป็น อสม . เป็นต้น ด้านที่ 
3) ด้านความสุขส่วนบุคคลที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล ที ่ได้รับจากการปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ไม่ว่าจะเป็นความสุข ความภูมิใจ รวมถึงการประสบความสำเร็จในชีวิต 
และด้านสุดท้าย ด้านที ่ 4) ด้านการได้รับการยกย่องและเคารพนับถือจากครอบครัว เพื ่อนร่วมงาน 
ผู้บังคับบัญชา หน่วยงาน และสังคม จากการได้ปฏิบัติงานเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม 

การปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครสาธารณะประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นบทบาทหน้าที่สำคัญใน
ฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพอนามัย (Change agents) การสื่อข่าวสารสาธารณสุข 
การแนะนำเผยแพร่ความรู้ การวางแผน และประสานกิจกรรมพัฒนาสาธารณสุข ตลอดจนให้บริการ
สาธารณสุขด้านต่าง ๆ รวมถึงมีการปฏิบัติโครงการเพ่ิมเติม ยิ่งไปกว่านั้น เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อ
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ไวรัสโควิด-19 จึงต้องมีการแบ่งกำลังคนจาก อสม. เพิ่มขึ้น เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่จัดลำดับคิวให้กับผู้ที่มารับ
บริการฉีดวัคซีนตามพื้นที่ที่หน่วยงานจัดไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ โดยคัดเลือกจาก อสม. ผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง 
ไม่มีโรคประจำตัวและมิได้เป็นผู้สูงอายุ ผู้วิจัยจึงศึกษาข้อมูลเบื้องต้นทั่วไปของอาสาสมัครสาธารณะประจำ
หมู่บ้าน (อสม.) ได้แก่ เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, สถานภาพ, อาชีพ, รายได้เฉลี ่ย, ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน อสม. ของแต่ละบุคคลควบคู่กับการศึกษาแรงจูงใจส่งผลต่อการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน (อสม.): อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

 
6. ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบวิจัยเชิงบรรยายหรือวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) 
เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กรณีศึกษา: อำเภอ
เมือง จังหวัดสงขลาโดยการใช้แบบสอบถาม (Survey)  

 
6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 

กรณีศึกษา: อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

กรณีศึกษา: อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จำนวน 225 คน จากการกำหนดขนาดตัวอย่าง (Sampling Size) 
โดยใช้แนวคิดของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และขนาดตัวอย่างตาม
ความคลาดเคลื่อน (± 5%) จากประชากร 514 คน 

 
6.2 เครื่องมือการเก็บวิจัย การใช้แบบสอบถาม 
  
6.3 สมมติฐานการวิจัย 
อาสาสมัครสาธารณะประจำหมู่บ้าน (อสม.): อำเภอเมือง จังหวัดสงขลามีแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการ

เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแตกต่างกัน 
 
6.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจะใช้วิธีการเก็บโดยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Random 

Sampling) จากอาสาสมัครสาธารณะประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยการ
แจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือกรอกข้อมูลและตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล 

 
6.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู ้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลที ่ได้จากแบบสอบถามและนำมาดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ สำหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ 
(Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) เพ่ือวิเคราะห์แรงจูงใจในแต่ละด้าน 
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7. ผลการศึกษา 
 

ผู ้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 
กรณีศึกษา: อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จำนวน 225 คน โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์และเสนอผลการ
วิเคราะห์ ดังนี้  

 
7.1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล แสดงจำนวนและร้อยละของระดับของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
จำนวน  
(คน) 

ร้อยละ 

1. เพศ 
ชาย 41 18 
หญิง 184 82 

2. อาย ุ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี 0 0 

21 – 30 ปี 6 2.7 
31 – 40 ปี 28 12.4 
41 – 50 ปี 42 18.7 
51 – 60 ปี 73 32.4 
61 – 70 ปี 54 24 
71 ปี ขึ้นไป 22 9.8 

3. สถานภาพ 
โสด 35 15.6 

สมรส 133 59.1 
หย่าร้าง/หม้าย 57 25.3 

4. ระดับการศึกษา 
ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น 85 37.8 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 76 33.8 
อนุปริญญา (ปวช. – ปวส.) 43 19.1 

ปริญญาตรี 21 9.3 
ปริญญาโท 0 0 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
จำนวน  
(คน) 

ร้อยละ 

5. อาชีพ  
ข้าราชการ/ลูกจ้างของรัฐ 4 1.8 

ธุรกิจส่วนตัว 34 15.1 
ค้าขาย 87 38.7 

รับจ้าง/ลูกจ้าง 63 28 
พนักงานบริษัท 4 1.8 

นักเรียน/นักศึกษา 1 0.4 
เกษตรกร/ประมง 3 1.3 
เกษียณ/ว่างงาน 11 4.9 

อ่ืน ๆ 18 8 
6. รายได้เฉลี่ย 

ต่ำกว่า 5,000 บาท 49 21.8 
5,001 – 10,000 บาท 98 43.6 

10,001 – 15,000 บาท 54 24 
15,001 - 20,000 บาท 8 3.6 
20,001 - 30,000 บาท 3 1.3 

30,001 บาทขึ้นไป 2 0.9 
ไม่ประสงค์ระบุรายได้ 11 4.9 

7. ระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็น อสม. 
อายุการทำงานต่ำกว่าหรือเท่ากับ 4 ปี 19 8.4 

อายุการทำงานระหว่าง 5 - 9 ปี 61 27.1 
อายุการทำงานระหว่าง 10 - 14 ปี   54 24 
อายุการทำงานระหว่าง 15 - 19 ปี 28 12.4 
อายุการทำงานระหว่าง 19 - 24 ปี   27 12 
อายุการทำงานระหว่าง 25 - 29 ปี 23 10.2 
อายุการทำงานระหว่าง 30 - 34 ปี    8 3.6 

อายุการทำงาน 35  ปีขึ้นไป 5 2.2 
 
 ผลการศึกษา พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่
ในช่วง 51 – 60 ปี สถานภาพสมรส มีการศึกษาต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบอาชีพค้าขาย มีรายได้
เฉลี่ยอยู่ในช่วงประมาณ 5,001 – 10,000 บาท และและมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานเป็นอสม. ที่มีอายุ
การทำงานระหว่าง 5 - 9 ปี 
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7.2 แรงจูงใจส่วนบุคคล 
ตารางที ่ 2 จำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และระดับความคิดเห็นด้านค่าตอบแทนของการเป็นอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) แยกตามรายข้อ  

ด้านค่าตอบแทน น้อย
ที่สุด  

น้อย 
ปาน
กลาง  

มาก 
มาก
ที่สุด 

M 

1. ท่านสมัครเข้ามาเป็น อสม. เนื ่องจากได้รับ
ค่าตอบแทนรายเดือนจากการทำงาน  

88 
(39.1) 

56 
(24.9) 

44 
(19.6) 

24 
(10.7) 

13 
(5.8) 

2.2 

2. ค่าตอบแทนที่ได้รับมีความเหมาะสมกับภาระ
งานท่ีได้รับมอบหมาย 

31 
(13.8) 

69 
(30.7) 

72 
(32) 

34 
(15.1) 

19 
(8.4) 

2.7 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า อาสาสมัครส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นกับแรงจูงใจด้านสิทธิประโยชน์    

อื่น ๆ ของการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อยู่ในระดับน้อย (Mean = 2.46) ร้อยละ 
27.8 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นแล้ว พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เห็นด้วยน้อย
ที่สุดกับการสมัครเข้ามาเป็น อสม. เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจากการทำงาน ร้อยละ 39.1 
รองลงมาเห็นด้วยปานกลางกับการเข้ามาเป็นอาสาสมัคร เพราะค่าตอบแทนที่ได้รับมีความเหมาะสมกับ
ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ร้อยละ 32  

 
ตารางที ่ 3 จำนวนร้อยละ ค่าเฉลี ่ย และระดับความคิดเห็นด้านสิทธิประโยชน์อื ่น ๆ ของการเป็น
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) แยกตามรายข้อ 

ด้านสิทธิประโยชน์อื่น ๆ น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง  

มาก 
มาก
ที่สุด M 

1. สิทธิการได้รับการรักษาพยาบาล หากเจ็บป่วยต้อง
นอนโรงพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  

7 
(3.1) 

16 
(7.1) 

37 
(16.4) 

96 
(42.7) 

69 
(30.7) 

3.9 

2. การได้รับค่าตอบแทนพิเศษอื่น ๆ (เช่น ค่าเสี่ยงภัย
จากโควิด - 19)  

10 
(4.4) 

23 
(10.2) 

75 
(33.3) 

84 
(37.3) 

33 
(14.7) 

3.5 

3. การได้รับสิทธิการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด - 19 2 
(0.9) 

9 
(4) 

52 
(23.1) 

99 
(44) 

63 
(28) 

3.9 

4. การได้ร ับโอกาสและความร ู ้ เพ ิ ่มเต ิมจากการ
ฝึกอบรมและการทำงานเป็น อสม. 

0 
(0.0) 

6 
(2.7) 

53 
(23.6) 

86 
(38.2) 

80 
(35.6) 

4.1 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า อาสาสมัครส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นกับแรงจูงใจด้านสิทธิประโยชน์     

อื่น ๆ ของการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อยู่ในระดับมาก (Mean = 3.85) ร้อยละ 
40.6 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นแล้ว เรียงลำดับจากมากไปน้อย พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน (อสม.) เห็นด้วยมากกับการได้รับสิทธิการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด  – 19 ร้อยละ 44 เห็นด้วย
มากกับสิทธิการได้รับการรักษาพยาบาล หากเจ็บป่วยต้องนอนโรงพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ร้อยละ 
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42.7 เห็นด้วยมากจากการได้รับโอกาสและความรู้เพิ่มเติมจากการฝึกอบรมและการทำงานเป็น อสม. ร้อย
ละ 38.2 และเห็นด้วยมากกับการได้รับค่าตอบแทนพิเศษอื่น ๆ (เช่น ค่าเสี่ยงภัยจากโควิด - 19) ร้อยละ 
37.3 ตามลำดับ 
ตารางท่ี 4 จำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และระดับความคิดเห็นด้านความสุขส่วนบุคคลของการเป็นอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) แยกตามรายข้อ  

ด้านความสุขส่วนบุคคล น้อย
ที่สุด 

น้อย  
ปาน
กลาง  

มาก  
มาก
ที่สุด 

M 

1. ลักษณะงานที่ทำมีแรงจูงใจให้อยากทำงาน 0 
(0.0) 

6 
(2.7) 

59 
(26.2) 

113 
(50.2) 

47 
(20.9) 

3.9 

2. การได้ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมเป็นแรงจูงใจ
ที่ทำให้ท่านสมัครเข้ามาทำงานเป็น อสม. 

0 
(0.0) 

2 
(0.9) 

33 
(14.7) 

97 
(43.1) 

93 
(41.3) 

4.2 

3. ความภูมิใจที่ได้รับจากการเป็นส่วนร่วมใน
การช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

32 
(14.2) 

89 
(39.6) 

104 
(46.2) 

4.3 

4. การได้ทำงานเป็น อสม. ถือเป็นส่วนหนึ่งใน
การประสบความสำเร็จในชีวิตของท่าน 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

52 
(23.1) 

92 
(40.9) 

81 
(36) 

4.1 

5. การมีมิตรภาพที ่ดีกับเพื ่อนร่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชา ทำให้ท่านเกิดแรงจูงใจในการ
ทำงาน 

0 
(0.0) 

1 
(0.4) 

57 
(25.3) 

86 
(38.2) 

81 
(36) 

4.1 

 
จากตารางที่ 4 พบว่า อาสาสมัครส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นกับแรงจูงใจด้านความสุขส่วน

บุคคลของการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อยู่ในระดับมาก (Mean = 4.14) ร้อยละ 
42.4 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นแล้ว เรียงลำดับจากมากไปน้อย พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน (อสม.) เห็นด้วยมากกับลักษณะงานที่ทำมีแรงจูงใจให้อยากทำงาน ร้อยละ 50.2 เห็นด้วยมากที่สุด
กับความภูมิใจที่ได้รับจากการเป็นส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม ร้อยละ 46.2  เห็นด้วยมากกับ
การได้ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมเป็นแรงจูงใจที่ทำให้สมัครเข้ามาทำงานเป็น อสม. ร้อยละ 43.1 เห็นด้วย
มากกับการได้ทำงานเป็น อสม. ถือเป็นส่วนหนึ่งในการประสบความสำเร็จในชีวิต ร้อยละ 40.9 และเห็น
ด้วยมากกับการมีมิตรภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ทำให้เกิดแรงจูงใจในการทำงาน ร้อยละ 
38.2 ตามลำดับ 
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ตารางที่ 5 จำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และระดับความคิดเห็นด้านการได้รับการยกย่องและเคารพนับถือของ
การเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) แยกตามรายข้อ  

ด้านการได้รับการยกย่องและเคารพนับถือ น้อย
ที่สุด 

น้อย  
ปาน
กลาง  

มาก  

มาก
ที่สุด 

 
M 

1. ชื่อเสียงของกระทรวงสาธารณะสุขเป็นที่น่ายก
ย่องในสังคม  

0 
(0.0) 

1 
(0.4) 

36 
(16.0) 

100 
(44.4) 

88 
(39.1) 

4.2 

2. การสมัครเป็นอสม. ทำให้ท่านได้รับการยกย่อง 
และเคารพนับถือจากเพื่อนฝูงและครอบครัว  

2 
(0.9) 

10 
(4.4) 

58 
(25.8) 

101 
(44.9) 

54 
(24) 

3.9 

3. การสมัครเป็น อสม. เป็นงานที่มีเกียรติและเปน็ท่ี
ยอมรับ เคารพนับถือ และน่ายกย่องในสังคม 

1 
(0.4) 

8 
(3.6) 

48 
(21.3) 

94 
(41.8) 

74 
(32.9) 

4 

 
จากตารางที่ 5 พบว่า อาสาสมัครส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นกับแรงจูงใจด้านการได้รับการยก

ย่อง และเคารพนับถือของการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อยู่ในระดับมาก (Mean = 
4.04) ร้อยละ 43.7 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นแล้ว เรียงลำดับจากมากไปน้อย พบว่า อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เห็นด้วยมากกับการสมัครเป็นอสม. ทำให้ได้รับการยกย่อง และเคารพ
นับถือจากเพ่ือนฝูงและครอบครัว ร้อยละ 44.9 เห็นด้วยมากกับชื่อเสียงของกระทรวงสาธารณะสุขเป็นที่น่า
ยกย่องในสังคม ร้อยละ 44.4 และเห็นด้วยมากกับการสมัครเป็น อสม. เป็นงานที่มีเกียรติและเป็นที่ยอมรับ 
เคารพนับถือ และน่ายกย่องในสังคม ร้อยละ 41.8 ตามลำดับ 

 
8. อภิปรายผล      
 

8.1 แรงจูงใจในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  
จากผลการวิเคราะห์พบว่า แรงจูงใจทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการเป็น

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.): อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แรงจูงใจ สามารถพิจารณาเป็นรายข้อตามลำดับมากไปน้อย อันดับแรกคือ ด้านความสุขส่วนบุคคล 
รองลงมาคือ ด้านการได้รับการยกย่องและเคารพ ด้านสิทธิประโยชน์อื่น ๆ และด้านค่าตอบแทนเป็นอันดับ
สุดท้าย ตามลำดับ  

 
8.2 แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กรณีศึกษา: 

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
ผลการศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.): อำเภอ

เมือง จังหวัดสงขลา มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จรูญลักษณ์ ป้องเจริญ และยุคนธ์ เมืองช้าง 
(2561) ทำการศึกษาเรื่อง “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัด
สุพรรณบุรี” ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับมาก (Mean =4.47, SD 
=.45) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ได้แก่ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ (r=.69) ความก้าวหน้า (r=.64) การได้รับการยอมรับนับถือ (r=.62) 
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ความสัมพันธ์ในการทำงาน (r=.60) และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (r=.55) และ พบว่า ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการความก้าวหน้าและการได้รับการยอมรับนับถือ สามารถร่วมกันทำนายแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของ อสม. ได้ร้อยละ 58.6  

เมื่อวิเคราะห์แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.): อำเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา พบว่า แรงจูงใจด้านความสุขส่วนบุคคลมีระดับแรงจูงใจที่สูงที่สุด (Mean = 4.14) เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีคะแนนสูงสุดคือ ลักษณะงานที่ทำมีแรงจูงใจให้อยากทำงาน การปฏิบัติ งาน
เป็นอาสาสมัคร ช่วยเหลือสังคม ทำด้วยความมีใจรัก ดูแลผู้ป่วยติดเตียงและสุขอนามัยในชุมชนด้วยจิต
อาสาสอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg (1959) ที่กล่าวว่า ปัจจัยจูงใจเป็นตัวกระตุ้นในการ
ทำงาน หรือความต้องการภายในของบุคลากรที่มีอิทธิพลในการสร้างความพึงพอใจในการทำงาน เป็น
ตัวกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานด้วยความพึงพอใจและเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่ทัศนคติทางบวกในการทำงาน 
และเป็นการจูงใจที่แท้จริง รองลงมาแรงจูงใจด้านการได้รับการยกย่องและเคารพนับถือ (Mean = 4.04) 
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีคะแนนสูงสุดคือ การสมัครเป็นอสม. ทำให้ท่านได้รับการยกย่องและ
เคารพนับถือจากเพื่อนฝูงและครอบครัว แสดงให้เห็นว่า อสม. เป็นการปฏิบัติงานที่มีคุณค่า มีเกียรติเป็น
งานเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก เมื่อได้ช่วยเหลือชุมชนและสังคม ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความ
ต้องการตามลำดับขั้นของมาสโลว์ที่กล่าวว่า การได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและเป็นที่ยอมรับในสังคม การ
ได้รับความเคารพนับถือจากผู้คนรอบข้าง ทำให้มีความภาคภูมิใจและได้รับการยกย่องเคารพนับถือเพื่อให้
ตัวเองรู้สึกมีคุณค่า รองลงมาระดับแรงจูงใจจากด้านสิทธิประโยชน์อื่น ๆ (Mean = 3.85) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 การหาค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจในแต่ละด้านโดยการถ่วงน้ำหนัก 
 

ในปัจจุบัน อสม. จะได้รับสิทธิประโยชน์จากกระทรวงสาธารณสุข โดยมีสิทธิได้รับสวัสดิการ
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าห้องพิเศษจากโรงพยาบาลหรือหน่วยงานบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ได้รับค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่มีสิทธิได้รับการประกาศเกียรติคุณของอสม. และมีสิทธิที่
จะได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ นอกจากนี้ยังได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องที่ช่วยให้อสม. 
รบัรู้ถึงความก้าวหน้าในการทำงาน เป็นแรงจูงใจด้านหนึ่งที่ส่งผลต่อแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการเป็นอาสาสมัคร
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สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg ที่กล่าวว่า ปัจจัยค้ำจุน 
ช่วยลดความไม่พึงพอใจในการทำงานเป็นปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง เป็นเพียงสิ่งที่ป้องกันไม่ให้
บุคลากรเกิดความไม่พอใจ แต่ไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นได้อย่างเต็มที่ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็น
ปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นที่ต้องได้รับการสนองตอบ เพราะถ้าไม่มีให้หรือให้ไม่เพียงพอ จะทำให้บุคลากรเกิด
ความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงานได้  

เมื่อพิจารณาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  ทุกด้าน
พบว่า แรงจูงใจจากด้านค่าตอบแทน (Mean = 2.46) เป็นด้านของแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการเป็นอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) น้อยที่สุด เนื่องจากค่าตอบแทนของอาสาสมัครสาธารณะประจำหมู่บ้าน 
(อสม.) ที่ได้รับประจำเดือนนั้น เป็นค่าตอบแทนในรูปแบบของตัวเงินที่น้อยมาก เนื่องจากผู้ที่สมัครเข้ามา
ปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครสาธารณะประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อเข้ามาดูแลช่วยเหลือชุมชนและสังคมนั้น 
มิได้หวังค่าตอบแทนเป็นหลัก แต่เพียงต้องการสมัครเข้ามาปฏิบัติงานด้วยการมีใจรัก ต้องการเป็นจิตอาสา
และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ  

 
8.3 เสนอแนวทางการพัฒนาในการนำข้อมูลไปต่อยอดปรับใช้เพิ ่มแรงจูงใจ และการ

ปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
จากการศึกษาแรงจูงใจที ่ส ่งผลต่อการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู ่บ ้าน (อสม.) 

กรณีศึกษา: อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สามารถสรุปประเด็นสำคัญ และนำมาอภิปรายผลการศึกษาให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครสาธารณะประจำหมู่บ้าน (อสม.) พบว่า ปัจจัยด้านข้อมูลส่วน
บุคคล เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย และระยะเวลาในการปฏิบัติงานเป็น
อาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ส่งผลต่อการปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน (อสม.) ไม่แตกต่างกัน และพบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง เนื่องจากภาระงานที่อสม.ต้องปฏิบัตินั ้นค่อนข้างเป็นลักษณะงานที่มีความละเอียดอ่อน การดูแล
ผู้ป่วยติดเตียงอย่างใกล้ชิด รวมถึงการดูแลสุขภาวะที่ดีในชุมชนซึ่งใกล้เคียงกับการดูแลรักษาผู้ป่วยของ
พยาบาล จึงต้องใช้ความระมัดระวัง ละเอียดอ่อน และการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างมาก อีกทั้งการประกอบ
อาชีพของผู้ที่สมัครเป็นอาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพ
ค้าขาย เนื่องจากโดยปกติอาสามัครจะต้องมีการปฏิบัติงานอยู่บ่อยครั้ง เป็นประจำสัปดาห์ หรือทุกวันจึง
ต้องสละเวลาส่วนตัวของตน เพื่อออกมาปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับชุมชนและ
สังคม รวมถึงยังมีการจัดประชุมอสม. เป็นประจำทุกเดือน ดังนั้น การประกอบอาชีพของอสม. จึงค่อนข้าง
ที่จะต้องมีอิสระ มีเวลาที่ยืดหยุ่น การประกอบอาชีพของอสม. แต่ละบุคคลจึงมีความสำคัญอย่างมากที่
จะต้องสะดวกต่อการแบ่งเวลาเพ่ือมาปฏิบัติภารกิจของอสม. ยิ่งไปกว่านั้น ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มเข้ามา ทำให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ต้องเสียสละเวลาและ
บุคลากรส่วนหนึ่งเพื่อเข้าไปปฏิบัติงานจากภาระงานที่ต้องดูแลและช่วยเหลือสังคมเพิ่มเติมมากขึ้น เช่น 
การประชาสัมพันธ์โครงการเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 การเข้ารับการฉีดวัคซีน ณ จุด
ต่าง ๆ  ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันสอดส่อง ดูแลช่วยเหลือ รวมถึงต้องทำหน้าที่อำนวยความ
สะดวกในการจัดลำดับคิวในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนผู้ที่เข้ามารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ใน
ทุก ๆ วันอีกด้วย 
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การศึกษานี้แสดงถึงความสำคัญของแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจำ
หมู่บ้าน (อสม.) ทางกระทรวงสาธารณสุขควรจะต้องเพิ่มการสนับสนุนในการจัดสรรค่าตอบแทน สิทธิ
ประโยชน์อื่น ๆ เพื่อตอบแทนที่อสม. คอยทำหน้าที่ปฏิบัติงานดูแล ช่วยเหลือประชาชน ชุมชนและสังคม 
และออกไปปฏิบัติงานเผชิญความเสี่ยงที่มองไม่เห็นในทุก ๆ วัน อีกทั้งมีส่วนช่วยเหลืออำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และสังคม ทำให้ทุกคนมีความปลอดภัย มีสุขภาวะที่ดี
เกิดขึ้นอย่างทั่วถึงในสังคม รวมถึงควรส่งเสริมด้านการได้รับการยกย่องและเคารพนับถือจากกระทรวง
สาธารณะสุขอย่างต่อเนื่อง เช่น การมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ การยกย่องทางสังคมที่เพิ่มคุณค่าทาง
จิตใจ เพ่ือให้ประชาชนและสังคมตระหนักถึงความสำคัญของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 
ที่มีจิตอาสา เสียสละเวลาส่วนตนเพื่อช่วยเหลือสังคม ซึ่งจะสามารถเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเป็น
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการดูแล
สุขภาพประชาชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้อย่างเต็มที่ 

 
9. ข้อเสนอแนะ 
 
9.1 ข้อเสนอแนะจาการศึกษานี้ 

1) ควรเพิ่มการจัดสรรค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ที่เพ่ิมเติมมากขึ้น เนื่องจากอสม. ส่วน
ใหญ่มีรายได้ที่ไม่สูงมากนัก ซึ่งการเดินทางไปประชุม หรือเดินทางไปปฏิบัติงานยังสถานที่ต่า ง ๆ อสม. 
จะต้องแบกรับค่าเดินทางเหล่านี้ทั ้งหมด หากมีการจัดสรรค่าเดินทางตรงส่วนนี้เ พิ่มเติมก็จะช่วยสร้าง
แรงจูงใจให้กับอสม.เก่า และอสม.ใหม่ที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในอนาคตได้ดี  

2) สนับสนุนการให้คุณค่า มอบรางวัล และยกย่องให้เกียรติแก่งาน อสม. อย่างต่อเนื่อง เมื่อ อสม.
สามารถปฏิบัติงานตามเป้าหมาย รวมถึงการประชาสัมพันธ์เน้นย้ำถึงคุณค่าความสำคัญของอสม. เพื่อให้
ประชาชนและสังคมตระหนักถึงความสำคัญของอสม. บ่อยครั้งอสม. ได้รับแรงกดดัน การพูดจาบั่นทอน
กำลังใจ เนื่องจาก อสม. เป็นบุคคลที่เข้ามาเป็นอสม. และปฏิบัติงานดูแลและช่วยเหลือประชาชนด้วยความ
สมัครใจและใจรัก ไม่หวังสิ่งตอบแทน หากประชาชนและสังคมตระหนักถึ งความสำคัญของ อสม. มาก
ยิ่งขึ้น สิ่งนี้ก็จะช่วยให้ อสม.มีกำลังใจที่จะปฏิบัติงาน และจะทำให้มีแรงจูงใจที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อสุข
ภาวะของประชาชนและสังคม อสม.ได้เป็นอย่างดี  

3) ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ อสม. อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการ
เพ่ิมพูน พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของอสม. ในการปฏิบัติงานสาธารณสุขให้รวดเร็ว ก้าวทันโลก
และเทคโนโลยีมากขึ้น 

 
9.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป  

1) ควรมีการศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจัยในเชิงคุณภาพด้วย เพื่อทำความเข้าใจถึงแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) มากขึ้น  

2) ควรมีการศึกษาแรงจูงใจในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพ้ืนที่ต่าง ๆ 
เพ่ือศกึษาว่ามีแรงจูงใจที่แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 
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การศึกษาการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในจังหวัดกาญจนบุรี 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วม และเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการมี
ส่วนร่วม รวมถึงปัญหาและข้อเสนอแนะของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ในจังหวัดกาญจนบุรี ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในจังหวัดกาญจนบุรี ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 205 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือวิจัย 
ได้ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 0.976 วิเคราะห์โดยใช้สถิติ การแจกแจง ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตราฐาน t-Test , F-Test และหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ Post-Hoc test ด้วยวิธี LSD 

ผลการวิจัยพบว่า อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มีส่วนร่วมในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ในจังหวัดกาญจนบุรีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และด้านการมีส่วนร่วมวางแผน อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี ่ย (�̅�= 3.94) รองลงมา ด้านการมีส่วนร่วมวางแผน อยู ่ในระดับมาก มีค่า เฉลี่ย 
(�̅�= 3.90) ด้านการมีส่วนร่วมใช้ผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (�̅�= 3.89) และด้านการมีส่วน
ร่วมติดตามและประเมินผล อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (�̅�= 3.84) ตามลำดับ ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วน
ร่วมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาการเป็นสมาชิก อปพร. 
สังกัดหน่วยของ อปพร. ประสบการณ์เกี่ยวกับสาธารณภัย และความถี่ของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสาธารณ
ภัย ส่วนรายได้ ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชนพ้ืนที่เสี่ยงภัย ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วม และ อปพร.กลุ่ม
ตัวอย่างมีข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังนี้ 1) เพิ่มแรงจูงใจด้านการตอบแทนผลประโยชน์ที่
จะได้รับ 2) ควรให้มีการจัดฝึกอบรม อปพร. เพ่ิมข้ึนเพื่อเป็นการทบทวนอย่างต่อเนื่อง 
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Abstract 
 

This research is Quantitative Research. Aims to study the level of participation. and 
compare factors affecting participation Including problems and suggestions of the Civil 
Defense Volunteers in disaster prevention and mitigation in Kanchanaburi The population 
used in the research was Civil Defense Volunteers (DAP) in Kanchanaburi Province. The 
sample size was 205 people. The questionnaire was used as a research tool. The confidence 
value of the whole issue was 0.976. The analysis was done by using statistics, distribution, 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-Test, F-Test, and the difference of the 
post-hoc test pairs' mean by LSD method. 

The Results showed that Civil Defense Volunteers (DAP) participate in disaster 
prevention and mitigation. In Kanchanaburi Province, the overall level is at a high level. and 
participation in planning It was at a high level with mean (�̅�= 3 .94 ) , followed by planning 
participation. It was at a high level with an average (�̅�= 3.90) in terms of participation and 
use of benefits. In the high level, with mean (�̅�= 3.89) and participation in monitoring and 
evaluation. At a high level, with an average (�̅�= 3 . 8 4 ) , respectively. Factors affecting the 
participation of Civil Defense Volunteers in disaster prevention and mitigation. The statistical 
significance at the 0 . 0 5  level were gender, age, education level, occupation, duration of 
Civil Defense Volunteers membership, subordinate to unit, experience in disasters. and 
frequency of public disaster information awareness. Income, length of residence in the 
community risk area There was no effect on the participation and the Civil Defense 
Volunteers. The sample group had suggestions for promoting participation as follows: 1 ) 
Increase incentives in return of benefits that will be received 2) There should be training of 
Civil Defense Volunteers Increased for continuous review. 

 
Keyword: Civil Defense Volunteers, Participation 
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1. บทนำ  
 

จากสถานการณ์ภัยพิบัติที่ยังคงเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน ทั้งภัยจากธรรมชาติและภัยที่เกิดจากการ
กระทำของมนุษย์ อันเนื ่องมาจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติถูกทำลายไปด้วยน้ำมือมนุษย์ ที ่ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อตอบสนองความสะดวกในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้ทำลายป่า เพื่อนำม าใช้
ก่อสร้างบ้านเมือง การระเบิดภูเขาเพื่อนำสินแร่มาใช้ในการประกอบอุตสาหกรรม การที่มนุษย์เผาผลาญ
เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ เพื่อผลิตพลังงาน และปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออก
ไซค์ ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศเป็นจำนวนมากทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก เป็น
สาเหตุของภาวะโลกร้อน สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งเเวดล้อมทางธรรมชาติ ก่อให้เกิดภัย
ธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น เช่น ภัยแล้ง ภัยหนาวเวลายาวนาน ภัยจากวาตภัย อุทกภัยและดินโคลนถล่ม
อย่างรุนแรงในหลายพ้ืนที่โดยเฉพาะพ้ืนที่ไหล่เขา ภัยพิบัติเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นมุมใดของโลก ประเทศ
ไทยเองได้ประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นเดียวกัน  

เมื่อกล่าวถึงภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอย่างแผ่นดินไหว เป็นภัยพิบัติที่รุนแรงและคาดการณ์ล่วงหน้าไม่ได้
นั้นปัจจุบันสถานการณ์การเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ มีแนวโน้มที่จะมีความถี่ของการเกิดภัยบ่อยขึ้น ซึ่ง
ก่อให้เกิดการเสียชีวิต สูญหาย และทรัพย์สินเสียหายเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและ
สังคมการท่องเที ่ยว และสภาพแวดล้อม ทำให้การพัฒนาประเทศหยุดชะงักลง เช่น ประเทศญี ่ปุ่น 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นต้น สำหรับประเทศไทยมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้น
หลายครั้งโดยเกิดบริเวณแนวรอยเลื่อนในภาคตะวันตกและภาคเหนือ และสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้าง
โดยเฉพาะอาคารและบ้านพักอาศัยซึ่งจากการศึกษาทางด้านธรณีวิทยาของจังหวัดต่าง  ๆ ในประเทศไทยมี
โอกาสที่จะมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นถึง 62 จังหวัด ซึ่งสามารถสร้างความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนอย่างมหาศาลจนมิอาจประมาณค่าได้ (กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
,2557) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารภัยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมรับภัยจากแผ่นดินไหว
และอาคารถล่ม จึงจัดทำแผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่มขึ้นและได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 พร้อมด้วยแผนปฏิบัติการป้องกั นและ
บรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่มระดับจังหวัด จำนวน 3 จังหวัด ที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวและ
เกิดผลกระทบต่อชีว ิตและทรัพย์ส ินของประชาชนสูง ได้แก่ จ ังหวัดกาญจนบุร ี เช ียงใหม่ และ 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบดำเนินการบริหารจัดการภัยจากแผ่นดินไหวและ
อาคารถล่มในพื้นที่อย่างเป็นระบบและบูรณาการ ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุ การจัดการ
ระหว่างเกิดภัย รวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ 

สำหรับจังหวัดกาญจนบุรี เป็นจังหวัดชายแดนติดกับประเทศเมียนมาร์ ตั้งอยู่ในภาคกลางด้าน
ตะวันตกของประเทศไทย ระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางสายเพชรเกษมประมาณ 129 
กิโลเมตรมีเนื้อที่ประมาณ 19,483 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศ : แบ่งออกได้ 3 ลักษณะดังนี้           
1. เขตภูเขาและที่สูง พื้นที่ทางด้านทิศเหนือของจังหวัด ได้แก่  บริเวณอำเภอสังขละบุรี อำเภอทองผาภูมิ 
อำเภอศรีสวัสดิ์และอำเภอไทรโยค มีลักษณะเป็นเทือกเขาต่อเนื่องมาจากเทือกเขาถนนรงชัยถัดไปทางด้าน
ตะวันตกของจังหวัดเทือกเขาตะนาวศรีซึ่งกั้นพรมแดนระหว่างไทยกับประเทศพม่าทอดยาวลงไปทางด้าน
ใต้ บริเวณนี้จะเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำที่สำคัญของจังหวัด คือแม่น้ำแควใหญ่และแควน้อย  2. เขตที่ราบ
ลูกฟูก ได้แก่พื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขาสลับกับเนินเขาเตี้ย ๆ อยู่
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บริเวณอำเภอเลาขวัญ อำเภอบ่อพลอยและบางส่วนของอำเภอพนมทวน  3. เขตที่ราบลุ่มน้ำ ได้แก่พื้นที่
ทางด้านใต้ของจังหวัด ลักษณะเป็นที่ราบ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ อยู่บริเวณอำเภอท่ามะกา อำเภอท่าม่วง
และบางส่วนของอำเภอพนมทวน อำเภอเมืองกาญจนบุรี  

การดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ให้ประสบผลสำเร ็จและมี
ประสิทธิภาพ ต้องได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายภาค
ประชาชนในจังหวัด ซึ่งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)† เป็นเครือข่ายภาคประชาชนที่ผ่านการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตร และมีกฎหมายรองรับ อีกทั้ง อปพร. เป็นคนในพื้นที่เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยขึ้น 
สามารถเข้าดำเนินการได้ทันที จึงเป็นกำลังสำคัญของภาครัฐในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งการ
ดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เกิดความยั่งยืนนั้น ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน 4 
ประการ คือ 1) ร่วมกันวางแผน 2) ร่วมกันปฏิบัติตามแผน 3) ร่วมกันใช้ประโยชน์ และ 4 ร่วมติดตามและ
ประเมินผล (โครงการวิทยาลัยการเมืองสาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549 : 8) จะเห็น
ได้ว่าการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดมีประสิทธิภาพ หากจังหวัดใดขาดการมีส่วนร่วมของ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร. แล้วย่อมส่งผลให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัด
นั้น ประสบความล้มเหลว กลายเป็นภาระหนักของภาครัฐ 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะวัดระดับการมีส่วนร่วมและศึกษาปัจยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจาก
เป็นจังหวัดที่มีสภาพพื้นทั้งที่เป็นเขตภูเขาและที่สูง ที่ราบลุ่มน้ำทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัย    
ไม่ว่าจะเป็นภัยทางถนน ภัยจากอุทกภัย ดินโคลนถล่ม และน้ำท่วมฉับพลัน ภัยจากสารเคมีและวัตถุ
อันตราย ภัยแล้ง และแผ่นดินไหว เพ่ือนำผลการศึกษาวิจัยมาเป็นแนวทางในการส่งเสริม และสนับสนุนการ
มีส่วนร่วมของอาสาสมัครป้องกันภับฝ่ายพลเรือนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัด
กาญจนบุรีต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
  

2.1 เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดกาญจนบุรี 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

2.3 เพ่ือศึกษาปัญหา และข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดกาญจนบุรี 

 
 
 
 

 
† อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรือเรียกโดยย่อ “อปพร.” ทั้งนี้เพื่อความกระชับ ผูเ้ขียนจะใช้คำยอ่น้ีตลอดบทความ 
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3. คำถามสำหรับการวิจัย 
 

ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในจังหวัดกาญจนบุรี และปัจจัยที่แตกต่างกันจะมีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่แตกต่างกันหรือไม่ ? 
 
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 

4.1 เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา พัฒนาปรับปรุงการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดกาญจนบุรี 

4.2 สามารถนำผลการวิจัย ไปใช้ในการวางแผนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดกาญจนบุรี 
 

5. ทบทวนวรรณกรรม  
 

5.1 การมีส่วนร่วมของประชาชน 
การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นกระบวนการที่นำเอาประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ

แก้ไขปัญหาร่วมกัน หรือกระบวนการตัดสินใจร่วมกันและใช้ข ้อมูลความเห็นของประชาชนเป็น
ส่วนประกอบในการตัดสินใจ (International Association for Public Participation: IAP2 อ้างถึงใน 
อรพินท์ สพโชคชัย, 2550) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2551 : 18) ให้
ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ กระบวนการ ซึ่งประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้มีโอกาส
แสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเพื่อแสวงหาทางเลือก และการตัดสินใจต่าง ๆ เกี่ยวกับ
โครงการที่เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงควรเข้าร่วมในกระบวนการนี้ ตั้งแต่
เริ่มแรก เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และการรับรู้ -เรียนรู้ การปรับเปลี่ยนโกรงการร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อทุกฝ่าย จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การที่ประชาชนเข้ามา
ดำเนินการในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลายกิจกรรม ไม่ว่าจะเริ่มต้นด้วยการชักนำของส่วนราชการหรือ
การรวมกลุ่มของประชาชนเอง โดยมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นร่วมวางแผน ปฏิบัติตามแผน ร่วมรับ
ประโยชน์ และร่วมติดตามประเมินผล เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาโครงการ 

 
5.2 ระดับของการมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการ

ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมาก เพราะ
ประชาชนเป็นผู้เผชิญกับสาธารณภัยและรับผลกระทบจากภัยพิบัติโดยตรง จึงต้องส่งเสริมให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไม่ไช่ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง แต่ต้องมีส่วนร่วมในทุก
ขั้นตอนของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นทั้งของตัวประชาชนเองและ
ภาครัฐ โดยรวมว่าต้องมีองค์ประกอบครบ 4 ประการ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549: 8) คือ 
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1. ร่วมกันวางแผน โดยเป็นการร่วมคิด ร่วมวางแผนจัดเตรียมความพร้อมในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ซึ่งประชาชนจะต้องร่วมประชุมและลงความเห็นว่าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยที่ส่วนราชการเสนอนั้นมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุผลในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยมากน้อยเพียงใด หากยังไม่เหมาะสมควรเสนอแนะให้ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ ทั้งนี้หากยังไม่มีแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ต้องการให้ส่วนราชการดำเนินการ 
ประชาชนในพื้นที่ต้องร่วมกันคิดว่าควรดำเนินการอย่างไร รวมถึงให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การเกิดสาธารณภัยกับส่วนราชการเพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดทำเเผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่ 

2. ร่วมกันปฏิบัติตามแผน เมื่อวางแผนแล้ว ประชาชนทุกคนต้องร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ที่ตกลงกันไว้ 
3. ร่วมกันใช้ประโยชน์ ประชาชนทุกคนจะต้องได้รับประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยอย่างท่ัวถึงและเหมาะสม โดยคำนึงถึงความยุติธรรมและความเท่าเทียมกันเป็นหลัก 
4. ร่วมติดตามและประเมินผล เมื่อดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารถภัยแล้วย่อมจะมีปัญหา

ความไม่เข้าใจต่าง ๆ เกิดข้ึน จึงต้องร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถ่ายทอดประสบการณ์และร่วมกันประชุม
หาวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้เร็วที่สุด 

 
5.3 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วม 
การพิจารณาการมีส่วนร่วมจะต้องคำนึงถึงปัจจัยสภาพแวดล้อม ซึ่งมีความซับซ้อนอย่างมากด้วย 

ได้แก่ 1. ปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพ 2. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 3. ปัจจัยทางการเมือง 4. ปัจจัยทางสังคม 
5. ปัจจัยทางวัฒนธรรม 6. ปัจจัยทางประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ Cohen and Uphoff ยังได้เสนอเพิ่มเดิม
อีกว่า มีบุคคล 4 กลุ่ม ที่มีส่วนสำคัญในการมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชนบท ประกอบด้วย 
ประชาชนในท้องถิ่นผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ และบุคคลภายนอก สำหรับการมีส่วนร่วมของประชาชน
นั้น มีปัจจัยหลายอย่างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม ได้แก่ 1. อายุและเพศ 2. สถานภาพในครอบครัว 
3. ระดับการศึกษา 4. สถานภาพทางสังคม 5. อาชีพ 6. รายได้และทรัพย์สิน 7. ระยะเวลาในท้องถิ่น และ
ระยะเวลาที่อยู่ในโครงการ 8. พื้นที่ดินถือครองและสถานภาพการทำงาน (Cohen and Uphoff, 1977   
อ้างถึงใน ฐิติ ตระกูลเลิศรัตน์, 2548: 15-16)  

 
6. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ศึกษาพัฒนามาจาก
แบบสอบถามของวันเพ็ญ นพไธสง (2552); ประมวล สุขพอ และกานต์ เสกขุนทด (2559) และได้นำ
องค์ประกอบของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ก่อให้เกิดความยั่งยืน 
มากำหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
7. สมมติฐานการวิจัย 
 

จากกรอบแนวคิดการวิจัย ผู้วิจัยได้กำหนคสมมติฐานในการวิจัย ไว้ดังนี้ 
1. อปพร. ที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแตกต่างกัน 
2. อปพร. ที่มีอายุต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแตกต่างกัน 
3. อปพร. ที่มีอาชีพต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตกต่างกัน 
4. อปพร. ที่มีรายได้ต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแตกต่างกัน 
5. อปพร. ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแตกต่าง

กัน 
6. อปพร. ที่มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แตกต่างกัน 
7. อปพร. ที่มีสังกัดต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแตกต่างกัน 
8. อปพร. ที่มีระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชนต่างกัน  มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยแตกต่างกัน 
9. อปพร. ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แตกต่างกัน 
10. อปพร. ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับสาธารณภัยต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยแตกต่างกัน 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได้  

ปัจจัยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

- ระยะเวลาการเป็นสมาชิก 
- สังกัดของสมาชิก อปพร. 
- ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน 
- พื้นทีเ่สี่ยงภัย 
- ประสบการณ์เกี่ยวกับสาธารณภยั 

ปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

- ความถี่ของการรับรู้ข้อมลูข่าวสารสาธารณภัย 

การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- มีส่วนร่วมวางแผน 

- มีส่วนร่วมปฏิบัติตามแผน 

- มีส่วนร่วมใช้ประโยชน์ 
- มีส่วนร่วมติดตามและ

ประเมินผล 

ตัวแปรต้น 

ตัวแปรตาม 
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11. อปพร. ที่มีความถ่ีของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสาธารณภัยต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแตกต่างกัน 

 
8. วิธีการศึกษา  
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมและ
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในจังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิจัย ซึ่งได้ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

 
 8.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร (Population) ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ อาสาสมัครป้องกับภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร. ในจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 9,375 ราย (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, 2565) 

กลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเพื่อเป็น
ตัวแทนของประชากร ตามแนวคิดของ Yamane (1973)  ที่ความเชื่อมั่น 95 % และกำหนดความคลาด
เคลื่อนที่ยอมรับได้ 5 % ได้ดังนี้ สมาชิก อปพร. จังหวัดกาญจนบุรี มีจำนวน 9,375 คน จะได้กลุ่มตัวอย่าง 
384 คน ซึ่งได้รับแบบตอบรับกลับมา 205 คนด้วยกัน 

 
 8.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม ซึ่งผู้ศึกษาพัฒนามาจากแบบสอบถามของ 
วันเพ็ญ นพไธสง (2552) และประมวล สุขพอ และกานต์ เสกขุนทด(2559) รวมทั้งได้สร้างขึ ้นจาก
การศึกษาทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปดำเนินการศึกษาตามกรอบแนวคิด
และสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้คำถามปลายปิด (close-ended question) เป็นส่วนใหญ่ 
และใช้คำถามปลายเปิด (open-end question) ประกอบการวิจัย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและสมบูรณ์มากท่ีสุดแบบสอบถามได้มีการแบ่ง
เนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมปัจจัยด้านการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) ที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยแบ่งการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 
ขั้นตอน ได้แก่  การมีส่วนร่วมวางแผน การมีส่วนร่วมปฏิบัติตามแผน การมีส่วนร่วมใช้ผลประโยชน์ และ
การมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล ออกแบบสอบถามตามแบบอันตรภาค 5 ระดับ โดยใช้มาตรประเมิน
ค่า ดังนี ้

การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด  = 5  
การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก   = 4 
การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง  = 3 
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การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อยที่สุด  = 2 
การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ น้อย   = 1 

สำหรับการวิเคราะห์ โดยการแปลความหมายและข้อมูลจะมีการแบ่งข้อมูลด้วยวิธีการ
คำนวณความกว้างของแต่ละช่วง เพ่ือหาความกว้างของอันตรภาคชั้น ดังนี้ 

  ความกว้างของอันตรภาคชั้น = (คะแนนสูงสุด-คะแนนน้อยสุด)/5 

จากผลการคำนวณจะได้อันตรภาคชั้นเท่ากับ 0.8 ผู้ศึกษาจึงได้กำหนดเกณฑ์การแปล
ความหมายของคะแนนเฉลี่ยและกำหนดความหมายของระดับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 แสดงว่า การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ น้อยที่สุด  
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 แสดงว่า การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ น้อย  
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 แสดงว่า การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ ปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย  3.41-4.20 แสดงว่า การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ มาก  
ค่าเฉลี่ย  4.21-5.00 แสดงว่า การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ มากที่สุด  

การทดสอบความเชื่อถือได้ (reliability) โดยการนำแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความ
เชื่อถือได้ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของ Cronbach ได้ค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.976 

 
 8.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 แหล่งข้อมูลในการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมและปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดกาญจนบุรี เป็นการศึกษาโดยใช้วิธีวจิัย
เชิงปริมาณ ทำการเก็บข้อมูลโดยวิธีการแจกแบบสอบถามออนไลน์  
 

8.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีความถูกต้องและรวดเร็ววิจัยได้ประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถามทั้ง 

205 ชุด ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัย โดยใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่อบรรยายคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างโดยการ
แจกแจงความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ(percentages) ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation: S.D.) นำมาใช้สรุปผลการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

- ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และระดับการศึกษา โดยใช้การแจกแจงความถ่ี
ร้อยละ 

- ปัจจัยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ระยะเวลาการเป็นสมาชิก อปพร.  สังกัดของสมาชิก อป
พร. ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชน พื้นที่เสี่ยงภัย ประสบการณ์เกี่ยวกับสาธารณภัย ใช้การแจกแจงความถ่ี
ร้อยละ 
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- ปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ ความถี่ของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสาธารณภัย  

- การมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทสาธารณภัย 4 ด้าน ได้แก่ การมีส่วนร่วมวางแผน การมี
ส่วนร่วมปฏิบัติตามแผน การมีส่วนร่วมใช้ประโยชน์ การมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล ใช้ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่า
เฉถ่ียของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติ t-Test และ F-Test ดังนี้ 

การวิเคราะห์เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง :  กลุ่ม ตามตัวแปรเพศ 
และประสบการณ์เกี่ยวกับสาธารณภัย โดยการทคสอบค่าที (t-test) 

การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม ตามตัว
แปร อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา ระยะเวลาการเป็นสมาชิก  อปพร. สังกัดของสมาชิก อป
พร. ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชน พื้นที่เสี่ยงภัย ความถี่ของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสาธารณภัย โดยการ
ทดสอบค่าเอฟ (F-Test) 

- ทดสอบคำเฉลี่ยรายคู่ เมื่อพบว่ามีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ใช้
การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ด้วยวิธี LSD  

- สรุปข้อมูลคำถามปลายเปิด ซึ ่งเป็นความคิดเห็นเพิ ่มเติมและข้อเสนอแนะของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม 

 
9. ผลการศึกษา  
 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการทำวิจัย กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีจำนวน 205 คน และนำข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามมา
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

 
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และปัจจัย

ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร. ) หรือกลุ่ม
ตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 64.4 อายุของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่
ระหว่าง 24- 39 ปี จำนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 48.3 ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
การศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 อาชีพของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จะ
ประกอบอาชีพรับจ้าง จำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 32.2 รายได้ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะอยู่
ระหว่าง 10,000 – 15,000 บาท จำนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 48.3  

ปัจจัยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ระยะเวลาที่เป็นสมาชิก อปพร. ส่วนใหญ่
จะอยู่ระหว่าง 5 - 10 ปี จำนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 61.5 สังกัดฝ่ายในศูนย์ อปพร. ของกลุ่มตัวอยา่ง
ส่วนใหญ่จะสังกัดฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 ระยะเวลาที่
อาศัยอยู่ในชุมชนของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะอยู่ในระหว่าง 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.6 ความเสี่ยง
ของพื้นที่อยู่อาศัยของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง จำนวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 89.8 
ประสบการณ์ด้านสาธารณภัยของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะไม่เคยมีประสบการณ์ จำนวน 136 คิดเป็นร้อย
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ละ 66.3 ปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสารพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับข้อมูลข่าวสาร 1 - 2 ครั้งต่อเดือน 
จำนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 62.4 

 
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการมีส่วนร่วมของ อปพร. ในการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยในจังหวัดกาญจนบุรี 

ตารางท่ี 1 ระดับการมีส่วนร่วมของ อปพร. ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดกาญจนบุรี 
ระดับการมีส่วนร่วมของ อปพร. ในการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยในจังหวัดกาญจนบุรี �̅� S.D. การแปลผล 

การมีส่วนร่วมวางแผน 3.907 .762 มาก 
การมีส่วนร่วมปฎิบัติตามแผน 3.944 .717 มาก 
การมีส่วนร่วมใช้ผลประโยชน์ 3.898 .801 มาก 
การมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล 3.845 .855 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.899 .742 มาก 

จากตารางที ่1  พบว่า ภาพรวมของระดับการมีส่วนร่วมของ อปพร. ในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในจังหวัดกาญจนบุรี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (�̅�= 3.89) เมื่อแยกเป็นรายข้อพบว่าการมีส่วน
ร่วมมากท่ีสุด ได้แก่ การมีสว่นร่วมวางแผน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (�̅�= 3.94) รองลงมาการมีส่วนร่วม
วางแผน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (�̅�= 3.90) การมีส่วนร่วมใช้ผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
(�̅�= 3.89) และการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (�̅�= 3.84)  

 

ส่วนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานไว้ 11 ข้อ ตามตัวเปรอิสระ 3 ด้าน คือ ปัจจัยส่วนบุคคล 

ปัจจัยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม การมีส่วนร่วมของ อปพร. ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
จังหวัดกาญจนบุรี 4 ด้าน ได้แก่ การมีส่วนร่วมวางแผน การมีส่วนร่วมปฏิบัติตามแผน การมีส่วนร่วมใช้
ประโยชน์ และการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานมีดังต่อไปนี้ 

 
สมมติฐานที่ 1 อปพร. ที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแตกต่างกัน 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการมีส่วนร่วมของ อปพร. ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามเพศ  

เพศ 
จำนวน  
(คน) �̅� S.D. t p 

  ชาย 37 3.99 .673 2.465 .015 
  หญิง 54 3.71 .827   

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ดังตารางที่ 2 พบว่า จากการวิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปร 2 
สองตัวแปร อปพร. เพศชายมีส่วนร่วมมากกว่าอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพศหญิง โดย
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กลุ่มตัวอย่างเพศชายมีส่วนร่วม (�̅�= 3.99, S.D. = 0.673) มากกว่ากลุ่มตัวอย่างเพศหญิง (�̅�= 3.71, S.D. 
= 0.827) ซึ่งสรุปได้ว่า มีส่วนร่วมของ อปพร. เพศชายและเพศหญิง ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าที (t-test = 2.465)  

 
สมมติฐานที่ 2 อปพร. ที่มีอายุต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแตกต่างกัน 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการมีส่วนร่วมของ อปพร. ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามอายุ  
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F P 
ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 3 5.186 1.729 3.240 .023 
ความแตกต่างภายในกลุ่ม 201 107.229 .533     
รวม 204 112.415       

 
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ดังตารางที่ 3 จากการทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการมีส่วน

ร่วมของ อปพร. ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดกาญจนบุรี  จำแนกตามอายุ จากการ
วิเคราะห์พบว่า การทดสอบวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way Anova) กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ
แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยมีค่าเอฟ (F-test = 3.240, Sig = .023) ผู้วิจัยจึงทำการเปรียบเทียบรายคู่ภายหลังด้วย
วิธีการ LSD ผลการวิจัยได้ดังนี้ 

เมื่อทำการทดสอบความเตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ พบว่า มีจำนวน 1 คู่ คือกลุ่มที่มีอายุ
ระหว่าง40 – 55 ปี มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมต่ำกว่ากลุ่มที่มีอายุมากกว่า 
56 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
สมมติฐานที่ 3 อปพร. ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตก
ต่างกัน 
 
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการมีส่วนร่วมของ อปพร. ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามระดับการศึกษา  
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F P 
ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 4 5.186 1.296 2.418 .050 
ความแตกต่างภายในกลุ่ม 200 107.229 .536     
รวม 204 112.415       

 
ดังตารางที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่า การทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการมีส่วน

ร่วมของ อปพร. ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดกาญจนบุรี  จำแนกตามระดับการศึกษา 
จากการวิเคราะห์พบว่า การทดสอบวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way Anova) กลุ่มตัวอย่างที่
มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่แตกต่างกัน อย่างมี
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นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าเอฟ (F-test = 2.418, Sig = 0.050)  ผู้วิจัยจึงทำการเปรียบเทียบ
รายคู่ภายหลังด้วยวิธีการ LSD ผลการวิจัยได้ดังนี้ 

เมื่อทำการทดสอบความเตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ พบว่า มีจำนวน 3 คู่ คือ กลุ่มที่มีระดับ
การศึกษาต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมต่ำกว่า
กลุ่มที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 กลุ่มที่มีระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมต่ำกว่ากลุ่มที่มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลุ่มที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญา/
ปวส. มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมต่ำกว่ากลุ่มท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
สมมติฐานที่ 4 อปพร.ที่มีอาชีพต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการมีส่วนร่วมของ อปพร. ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามอาชีพ 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F P 
ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 6 9.366 1.561 2.999 .008 
ความแตกต่างภายในกลุ่ม 198 103.049 .520     
รวม 204 112.415       

 
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 ดังตารางที่ 5 จากการทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการมีส่วน

ร่วมของ อปพร. ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดกาญจนบุรี  จำแนกตามอาชีพ จากการ
วิเคราะห์พบว่า การทดสอบวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way Anova) กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพ
แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยมีค่าเอฟ (F-test = 2.999, Sig = 0.008) ผู้วิจัยจึงทำการเปรียบเทียบรายคู่ภายหลังด้วย
วิธีการ LSD ผลการวิจัยได้ดังนี้ 

เมื่อทำการทดสอบความเตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ พบว่า มีจำนวน 7 คู่ คือ กลุ่มที่มีอาชีพรับ
ราชการ มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมสูงกว่ากลุ่มที่มีอาชีพเกษตรกร อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลุ่มท่ีมีอาชีพรับราชการ มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในภาพรวมสูงกว่ากลุ่มที่มีอาชีพค้าขาย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลุ่มท่ีมีอาชีพรับราชการ มี
ส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมสูงกว่ากลุ่มที่มีอาชีพรับจ้าง อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 กลุ่มที่มีอาชีพรับพนักงาน/ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในภาพรวมสูงกว่ากลุ่มที่มีอาชีพพนักงาน/ลูกจ้างเอกชน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
กลุ่มที่มีอาชีพรับพนักงาน/ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวม
สูงกว่ากลุ่มที่มีอาชีพเกษตรกร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลุ่มที่มีอาชีพรับพนักงาน/ลูกจ้าง
รัฐวิสาหกิจ มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมสูงกว่ากลุ่มที่มีอาชีพค้าขาย อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลุ่มท่ีมีอาชีพรับพนักงาน/ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ มีส่วนร่วมในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมสูงกว่ากลุ่มที่มีอาชีพรับจ้าง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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สมมติฐานที่ 5 อปพร. ที่มีรายได้ต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการมีส่วนร่วมของ อปพร. ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามรายได ้
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F P 
ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 3 .298 .099 .178 .911 
ความแตกต่างภายในกลุ่ม 200 111.732 .559     
รวม 203 112.030       

 
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 ดังตารางที่ 5 จากการทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการมีส่วน

ร่วมของ อปพร. ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดกาญจนบุรี  จำแนกตามรายได้จากการ
วิเคราะห์พบว่า การทดสอบวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way Anova) กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้
แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยมีค่าเอฟ (F-test = 0.178, Sig = 0.911)   

 
สมมติฐานที่ 6 อปพร. ที่มีระยะเวลาการเป็นสมาชิก อปพร.ต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการมีส่วนร่วมของ อปพร. ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามระยะเวลาการเป็นสมาชิก 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F P 
ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 5 7.382 1.476 2.797 .018 
ความแตกต่างภายในกลุ่ม 199 105.033 .528     
รวม 204 112.415       

 
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 6 ดังตารางที่ 7 จากการทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการมีส่วน

ร่วมของ อปพร. ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามระยะเวลาการเป็น
สมาชิก จากการวิเคราะห์พบว่า การทดสอบวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way Anova) กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าเอฟ (F-test = 2.797, Sig = 0.018)  ผู้วิจัยจึง
ทำการเปรียบเทียบรายคู่ภายหลังด้วยวิธีการ LSD ผลการวิจัยได้ดังนี้ 

เมื่อทำการทดสอบความเตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ พบว่า มีจำนวน 3 คู่ คือ กลุ่มท่ีมีระยะเวลา
การเป็นสมาชิกต่ำกว่า 5 ปี มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมต่ำกว่ากลุ่มที่มี
ระยะเวลาการเป็นสมาชิก 5 – 10 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลุ่มที่มีระยะเวลาการเป็น
สมาชิกต่ำกว่า 5 ปี มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมต่ำกว่ากลุ่มที่มีระยะเวลา
การเป็นสมาชิก  11 – 15 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กลุ่มที่มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกต่ำ
กว่า 5 ปี มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมต่ำกว่ากลุ่มที่มีระยะเวลาการเป็น
สมาชิกมากกว่า 26  ขึ้นไปปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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สมมติฐานที่ 7 อปพร. ที่มีสังกัดต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการมีส่วนร่วมของ อปพร. ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
จังหวัดกาญจนบุร ีจำแนกตามสังกัด 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F P 
ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 4 5.697 1.424 2.669 .033 
ความแตกต่างภายในกลุ่ม 200 106.718 .534     
รวม 204 112.415       

 
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 7 ดังตารางที่ 8 จากการทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการมีส่วน

ร่วมของ อปพร. ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดกาญจนบุรี  จำแนกตามสังกัด จากการ
วิเคราะห์พบว่า การทดสอบวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way Anova) กลุ่มตัวอย่างที่มีสังกัด
แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยมีค่าเอฟ (F-test = 2.669, Sig = 0.033)  ผู้วิจัยจึงทำการเปรียบเทียบรายคู่ภายหลังด้วย
วิธีการ LSD ผลการวิจัยได้ดังนี้ 

เมื่อทำการทดสอบความเตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ พบว่า มีจำนวน 3 คู่ คือ กลุ่มท่ีมีสั งกัดฝ่าย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมต่ำกว่ากลุ่มที่มี
สังกัดฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กลุ่มที่มีสังกัด มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมสูงกว่ากลุ่มที่มีสังกัดฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กลุ่มท่ีมีสังกัดฝ่ายฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย มีส่วนร่วมในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมสูงกว่ากลุ่มที่มีสังกัดหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  

 
สมมติฐานที่ 8 อปพร. ที่มีระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชนต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแตกต่างกัน 

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการมีส่วนร่วมของ อปพร. ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชน 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F P 
ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 5 2.027 .405 .731 .601 
ความแตกต่างภายในกลุ่ม 199 110.388 .555     
รวม 204 112.415       

 
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 8 ดังตารางที่ 9 จากการทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการมีส่วน

ร่วมของ อปพร. ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดกาญจนบุรี  จำแนกตามระยะเวลาที่อยู่
อาศัยในชุมชนจากการวิเคราะห์พบว่า การทดสอบวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One way Anova) 
กลุ่มตัวอย่างท่ีมรีะยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชนแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ทีไ่ม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าเอฟ (F-test = 0.731, Sig = 0.601)   
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สมมติฐานที่ 9 อปพร. ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแตกต่างกัน 

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการมีส่วนร่วมของ อปพร. ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามพ้ืนที่เสี่ยงภัย 

พื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน(คน) �̅� S.D. t p 

  ไม่อยู่ 184 3.91 .747 .042 .316 
  อยู่ 21 3.74 .697   

 
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 9 ดังตารางที่ 10 จากการทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการมีส่วน

ร่วมของ อปพร. ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามพื้นที่เสี่ยงภัยจาก
การวิเคราะห์พบว่า การทดสอบวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way Anova) กลุ่มตัวอย่างที่มี
พ้ืนที่เสี่ยงภัยแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่าเอฟ (F-test = 0.042, Sig = 0.316) 

 
สมมติฐานที่ 10 อปพร. ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับสาธารณภัยต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแตกต่างกัน 

ตารางที่ 11 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการมีส่วนร่วมของ อปพร. ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามประสบการณ์เก่ียวกับสาธารณภัย 

ประสบการณ์เกี่ยวกับสาธารณภัย 
จำนวน 
(คน) �̅� S.D. t p 

  ไม่เคย 136 3.81 .787 13.731 .017 
  เคย 69 4.07 .613   

 
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 10 ดังตารางที่ 11 จากการทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการมีส่วน

ร่วมของ อปพร. ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามประสบการณ์
เกี่ยวกับสาธารณภัยจากการวิเคราะห์พบว่า การทดสอบวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way 
Anova) กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับสาธารณภัยแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าเอฟ (F-test = 13.731, 
Sig = 0.017) โดยกลุ่มตัวอย่างที่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับสาธารณภัยมีค่าเฉลี่ย (�̅�= 4.07) จะมีส่วนร่วม
มากกว่ากลุ่มตัวอยา่งที่ไม่เคยมีประสบการณ์เก่ียวกับสาธารณภัย มีค่าเฉลี่ย (�̅�= 3.81)  
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สมมติฐานที่ 11 อปพร. ที่มีความถี่ของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสาธารณภัยต่างกัน มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแตกต่างกัน 

ตารางที่ 12 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการมีส่วนร่วมของ อปพร. ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามความถี่ของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสาธารณภัย 
แหล่งความแปรปรวน Df SS MS F P 
ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 3 7.120 2.373 4.530 .004 
ความแตกต่างภายในกลุ่ม 201 105.295 .524     
รวม 204 112.415       

 
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 11 ดังตารางที่ 12 จากการทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการมีส่วน

ร่วมของ อปพร. ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดกาญจนบุรี  จำแนกตามความถี่ของการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารสาธารณภัย จากการวิเคราะห์พบว่า การทดสอบวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One way Anova) กลุ่มตัวอย่างที่มีความถี่ของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสาธารณภัยแตกต่างกัน มีส่วนร่วม
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าเอฟ 
(F-test = 4.530, Sig = 0.004)  ผู้วิจัยจึงทำการเปรียบเทียบรายคู่ภายหลังด้วยวิธีการ LSD ผลการวิจัยได้
ดังนี้ 

เมื่อทำการทดสอบความเตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ พบว่า มีจำนวน 2 คู่ คือ กลุ่มที่มีความถี่
ของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสาธารณภัย 1 – 2 ครั้งต่อเดือน มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในภาพรวมต่ำกว่ากลุ่มที่มีความถี่ของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสาธารณภัย 3 – 4 ครั้งต่อเดือน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กลุ่มที่มีความถี่ของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสาธารณภัย 1 – 2 ครั้งต่อเดือน 
มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมต่ำกว่ากลุ่มที่มีความถี่ของการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารสาธารณภัย 5 ครั้งข้ึนไปต่อเดือน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
10. บทสรุป 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับการมีส่วนร่วม และศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อ
การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
จังหวัดกาญจนบุรี ผู้วิจัยขออภิปรายผลการวิจัย ดังนี้  

1. ระดับการมีส่วนร่วมของ อปพร. ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดกาญจนบุรี 
พบว่า มีส่วนร่วมโดยรวมอยู่ในระดับ มาก ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ ถาวร ทองประทีป (2562) เรื่อง การมี
ส่วนร่วมและความต้องการของประชาชนต่อการจัดการสาธารณภัยกรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบล
จะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พบว่า ระดับความสนใจต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสาธารณ
ภัยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

2. ปัจจัยส่วนบุคคล  
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อปพร. ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการเป็นสมาชิก 

สังกัด ประสบการณ์เกี่ยวกับสาธารณภัย และความถี่ของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสาธารณภัยที่ต่างกันมีส่วน
ร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธานี สามารถกิจ 
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(2546: บทคัดย่อ)  ที่ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 
กรณีศึกษาอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  สอดคล้องกับ นิติพงษ์ พงศ์วิทยเวคิน(2551) 
ผลงานวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย) และน้อยใจยา แก้ววงษา (2558) ที่ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีศ ึกษา : เทศบาลตำบลบางซ้าย  อำเภอบางซ้าย จ ังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบว่าปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ มีความสัมพันธ์กับ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อปพร. ที่มีรายได้ ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชน พื้นที่ เสี่ยงภัย 
แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
พนมกร สุวรรณรัต (2541) เรื ่อง การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการป้องกัน
อาชญากรรมในเขตจังหวัดนครปฐม  ผลการวิจัยพบว่า ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน ไม่มีความสัมพันธ์กับ
การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการป้องกันอาชญากรรม และงานวิจัยของ เยาวภา
พูลพิพัฒน์ (2551) เรื่อง การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในการป้องกันภัย
จากภัยธรรมชาติของจังหวัดปัตตานี ผลการวิจัยพบว่า ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนไม่มีอิทธิพลต่อการมี
ส่วนร่วมของ อปพร.ในการป้องกันภัยจากภัยธรรมชาติของจังหวัดปัตตานี  
 
11. ข้อเสนอแนะ 
 
11.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1) ด้านการวางแผน ต้องให้ความสำคัญและสนับสนุนให้ อปพร. เข้ามามีส ่วนร่วมจัดตั้ง
คณะกรรมการจัดการภัยพิบัติ ร่วมวางแผนการสำรวจความเสียหายทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ร่วมวางแผนการอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัย ร่วมจัดระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณ
พื้นที่อพยพ ร่วมกันวางแผนการจัดส่งเครื่องอุปโภค บริโภค น้ำดื่ม ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพไปยังพื้นที่
ประสบภัย 

2) ด้านการปฏิบัติตามแผน ควรให้ความสำคัญและสนับสนุนให้ อปพร. เข้ามามีส่วนร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดการภัยพิบัติ ร่วมอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยร่วมแจ้งเตือนภั ยล่วงหน้า ร่วม
อพยพประชาชนกลับสู ่บ้านเรือนเมื ่อเหตุการณ์สงบ ร่วมบริจาคสิ ่งของหรือเงินทองเพื ่อ ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 

3) ด้านการใช้ประโยชน์ ควรให้ความสำคัญและสนับสนุนให้ อปพร. เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการของการวางแผนและปฏิบัติตามแผน ได้รับการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า ซึ่งการปฏิบัติงานของ อป
พร. ควรส่งผลให้ประชาชนรู้จักวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัย ประชาชนได้รับทราบข่าวสารสาธารณภัยอย่าง
ทั่วถึง ประชาชนผู้ประสบภัยได้รับการฟื้นฟูสภาพจิตใจ ประชาชนได้รับการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ตาม
ระเบียบเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 อย่างทั่วถึงเป็นธรรม
และเหมาะสม  

4) ด้านการติดตามและประเมินผล ควรให้ความสำคัญและสนับสนุนให้ อปพร. เข้ามามีส่วนร่วม
วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ ร่วมเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการ
ปฏิบัติตามแผนฯ และการใช้/รับประโยชน์ ให้มีความเหมาะสม ทั้งด้านความสำเร็จและความล้มเหลวรว่ม
ศึกษาปัญหาและสาเหตุของข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามแผน 
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5) ควรมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในกระทรวงมหาดไทย ระหว่างกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยและกรมพัฒนาชุมชน ซึ่งจากผลการวิจัย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่มี
รายได้สูงมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมากกว่า อปพร. ที ่มีรายได้น้อย ถือเป็น
ปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต และความต้องการความปลอดภัย และความต้องการการมีส่วนร่วมทางสังคม 
ซึ่งเป็นภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไม่ ได้เกิดขึ้นหากประชาชนต้องตกอยู่ในภาวะ
ผู้ประสบภัย กรมพัฒนาชุมชนจะส่งเสริมรายได้ สร้างอาชีพให้กับชุมชนก็เป็นเรื่องยาก จึงควรบูรณาการ
เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาร่วมกัน 

6) ควรประชาสัมพันธ์ให้ อปพร. รับทราบเกี ่ยวกับสวัสดิการ เพื ่อสร้างขวัญกำลังใจ ได้แก่ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ของ อปพร. ค่าจัดการศพในกรณีปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของทาง
ราชการ เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลค่าชดเชย และการได้รับลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟ ซึ่งการจัดบริการดา้น
สวัสดิการมีผลในการเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้อยู่อาศัยในชุมชนต่อไป 

 
11.2 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ควรทำการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของ อปพร.ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในจังหวัดใกล้เคียง 

2) หลังจากปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ควรมีการทำวิจัยซ้ำในจังหวัดกาญจนบุรีอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือ
เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของ อปพร.ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน       
(2) เพื่อศึกษาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน (3) เพื่อศึกษาทักษะด้าน
เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน (4) เพ่ือศึกษาทัศนคติด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การทำงาน และ (5) เพ่ือศึกษาบุคลิกลักษณะด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน  การวิจัยนี้
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ บุคลากรฝ่ายสนับสนุน สำนักงานสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 112 คน เก็บข้อมูลโดยการทอด
แบบสอบถามกระจายไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ผลการศึกษา พบว่า ภาพรวมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน สำนักงาน 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.02, S.D. = 0.604) เมื่อแยกเป็นรายข้อ พบว่า 
มีสมรรถนะบุคลิกลักษณะด้านเทคโนโลยี ในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.20, S.D. = 0.551) รองลงมาเป็น
ทัศนคติด้านเทคโนโลยี อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.15, S.D. = 0.634) แรงจูงใจด้านเทคโนโลยี อยู่ในระดับ
มาก (�̅� = 4.13, S.D. = 0.597) ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.87, S.D. = 
0.791) และทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับมาก (�̅�= 3.59, S.D. = 0.895) ปัจจัยส่วนบุคคล ที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน พบว่า ระดับการศึกษาและประสบการณ์การทำงานที่แตกต่างกันส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการทำงานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วน ปัจจัยด้ านเพศ อายุ 
และส่วนงานในสถาบัน  ที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยยะสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  และพบว่าสมรรถนะด้านเทคโนโลยีของบุคลากรมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการ
ทำงานอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 ประกอบไปด้วย ความรู ้ด้านเทคโนโลยี ทัศนคติด้านเทคโนโลยี 
บุคลิกลักษณะด้านเทคโนโลยี ทัศนคติ และ แรงจูงใจด้านเทคโนโลยี 
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Abstract 
 

The objectives of the study were to study personal factors of knowledge of 
technology that including technology skills, technology attitude, technology personality 
and technology incentives that affect working efficiency. Population used in the study are 
Support personnel, office of The National Institute of Development Administration. In 
academic year 2022, of sample group 122 people. The researcher distributed of all 
questionnaires distributed.  

The Results of the study found that the overall technology competency of the 
support personal of The National Institute of Development Administration at a high level 
(�̅�= 4.02, S.D. = 0.604). When separated by item, it was found that the competency of 
Technology personality at the highest level (�̅�= 4.20, S.D. = 0.551), followed by Technology 
attitude at a high level (�̅�= 4.15, S.D. = 0.634), Technology incentives at a high level (�̅�=  
4.13, S.D. = 0.597), Knowledge of technology is at a high level (�̅�= 3.87, S.D. = 0.791), and 
Technology skills at a high level. Personal factors that affect work performance found that 
different levels of education and work experience resulted in statistically significant 
differences in work efficiency, at the level of 0.05 parts. The difference factors of gender, 
age and work segments in the institute resulted in work efficiency no difference, with a 
statistically significant level of 0.05. It was found that the technological competence of 
personnel was significantly correlated with work efficiency at the 0.01 level. Consist of 
technology knowledge, technology attitude, technology personality, attitude and 
technology motivation. 
 
Keywords: Technology Competencies, Efficiency, Support Personnel 
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1. บทนำ 
 

ในย ุคศตวรรษท ี ่  21 น ั ้น  เทคโนโลย ีสารสนเทศและการส ื ่ อสาร ( Information and 
Communication Technology: ICT) ถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างมากสำหรับปัจจุบันในการช่วย
อำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน ด้าน (ชุลีกร นวลสมศรี และสุทธิศักดิ์ จันทวงษ์โส , 2563: 194) 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงาน แต่เป็น
การหลอมรวมให้เข้ากับมนุษย์และเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมต่างๆ  เพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในกระบวนการต่าง ๆ และช่วยให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของทั้งองค์การและบุคลากร จึง
จำเป็นต้องเร่งพัฒนาในการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในองค์การให้ รวมถึงพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
องค์การด้านเทคโนโลยี  

ทักษะยุคใหม่ทั ้งทางราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เร่งผลักดันคือ การส่งเสริมด้าน Digital 
literacy หรือทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นทักษะด้านดิจิทัลพื้นฐานที่จะเป็นตัวช่วย
สำคัญ สำหรับบุคลากรในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นในลักษณะ “ ทำน้อย 
ได้มาก” หรือ “Work less but get more impact” และช่วยส่วนสร้างคุณค่า (Value Co-creation) 
และความคุ ้มค่าในการดำเนินงาน (Economy of Scale) แต่สมรรถนะด้านเทคโนโลยี (Technology 
Competencies) นั ้นไม่เพ ียงแต่เป็นทักษะความเข้าใจและการใช้ แต่ย ังรวมไปถึงด้าน ทัศนคติ 
บุคลิกลักษณะ และแรงจูงใจในด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นการยกระดับการทำงานขององค์การ อีกทั้งยังช่วย
ให้หลอมรวมกับบุคลากร ทั้งในด้านการทำงาน สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้รับโอกาสการ
ทำงานที่ดีและเติบโตก้าวหน้าในอาชีพ (Learn and Growth) และยิ่งขับเคลื่อนให้องค์การได้ก้าวเป็น
องค์การดิจิทัล ดังนั้น สมรรถนะด้านเทคโนโลยีถือเป็นสมรรถนะที่สำคัญเป็นอย่างมากสำคัญที่ทุกคน
จะต้องตระหนักถึง เป็นเครื่องมือสำคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
องค์การ และสามารถสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับองค์การได้  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (National Institute of  Development Administration) 
หรือ นิด้า (NIDA) มีสถานภาพเป็นหน่วยงานระดับกรม ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม รวมทั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแห่งเดียวในประเทศไทยที่ทำการสอนเฉพาะระดับ
บัณฑิตศึกษา (สูงกว่าปริญญาตรี) โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาทางด้านการบริหารการ
พัฒนา นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในด้านการวิจัย ฝึกอบรม และให้บริการทางวิชาการด้านอื่น ๆ แก่หน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน และประชาชนทั่วไป การดำเนินงานตามภารกิจของสถาบัน จึงแบ่ง
บุคลากรของสถาบัน เป็น 2 ประเภท คือ ประเภทแรก บุคลากรสายสายวิชาการ และ บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ เพ่ือรองรับการดำเนินงานภารกิจของสถาบัน การดำเนินงานนอกเหนือจากบุคลากรสาย
วิชาการท่ีมุ่งสร้างมาตราฐานในเรื่องการเรียนการสอน การมุ่งสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ หรือภารกิจอ่ืน 
การดำเนินงานจะมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเป็นผู้ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับงานสายวิชาการ รวม
ไปถึงการสรรหาบุคลากรที ่มีความรู ้ความสามารถเข้ามาดำเนินงานภายในองค์การ ประสานงานทั้ง
หน่วยงานภายในและติดต่อประสานงานภายนอก  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ แบ่งเป็น 6 กอง ด้วยกัน 
กองแผนงาน มีภาระหน้าที ่รับผิดชอบงานวิเคราะห์จัดทำยุทธศาสตร์และแผนงาน งานติดตามและ
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ประเมินผล งานประชุม การวางแผนประเมินผล รับผิดชอบงานวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณแผ่นดิน 
งานวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณรายได้และงบประมาณประเภทอื่น  ๆ วิจัยพัฒนายุทธศาสตร์ งาน
สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล งานประเมินผลการสอนรายวิชา งานพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพ งาน
ประกันคุณภาพภายใน (ตามเกณฑ์ สกอ.) งานประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (ตามเกณฑ์ สมศ.) และ
งานสารสนเทศ เพ่ือรองรับงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน กองบริการการศึกษา มีภารกิจหลักใน
งานรับนักศึกษา งานทะเบียนนักศึกษา และงานเอกสารและตำรา รวมถึงจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา เป็น
กองที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องนักศึกษาทุกคณะ ของทั้งสถาบัน รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เป็นกองที่ดูแลเกี่ยวกับบุคลากรทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 
ในการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล การสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้ามาทำงาน การติดตาม ประเมินผล
การปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การพัฒนาการสร้างความผูกพัน การวางแผนความก้าวหน้า งานสวัสดิการ 
งานบริหารค่าตอบแทนของบุคลากรในองค์การ กองคลังและพัสดุมีหน้าที่บริหารงบประมาณเงินแผ่นดิน 
ให้เป็นไปตามแผนงานและโครงการ พิจารณาและตรวจสอบใบสำคัญการเบิกจ่ายเงิน ให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ บริหารงบประมาณเงินรายได้ เงินภาคพิเศษ และเงินหลักสูตรนานาชาติตามที่ได้รับอนุมัติ 
พิจารณาและตรวจสอบใบสำคัญการเบิกจ่ายเงิน ให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับจัดทำรายงานฐานะ
การเงินงบประมาณ รวบรวมแผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของหน่วยงานในสถาบัน จัดทำบัญชีวัสดุ และ
ทะเบียนครุภัณฑ์ ดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ของสถาบัน กองงานผู้บริหาร ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของ
องค์การ เผยแพร่กิจกรรมข่าวสารของสถาบัน สร้างระบบและกลไกในการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดนโยบายไปสู่
ผู้ปฏิบัติทุกระดับ ติดตามผลการปฏิบัติงาน ทบทวนนโยบาย ประสานงานและดำเนินการโครงการความ
ร่วมมือกับต่างประเทศในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การศึกษา การฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา 
การดูงาน การประชุมทางวิชาการ และกิจกรรมทางการศึกษาอื่น ๆ ในระดับภูมิภาคและนานาชาติ และ 
กองกลาง ประกอบไปด้วย กลุ่มงานผังแม่บทและอาคารสถานที่ กลุ่มงานโยธาและซ่อมบำรุง กลุ่มพัฒนา
ภูมิทัศน์ กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์ ที่จะคอยอำนวยความสะดวกและสร้างภูมิทัศน์ที่ดีให้กับองค์การ จะ
เล็งเห็นว่าด้วยภาระงานต่าง ๆ นั้น บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการก็เป็นกำลังสำคัญในการช่วยผลักดัน
องค์กรไปสู่เป้าหมาย  

ดังนั้น ผู้วิจัยมีความสนใจในเรื่องของสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีว่าจะส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การทำงานหรือไม่ เนื่องด้วยสถานการณ์ในโลกปัจจุบันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงจ าก
ปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคระบาด เทคโนโลยีหรือโลกาวิวัฒน์ ได้ส่งผลกระทบในหลาย ๆ มิติ เช่น มิติ
ด้านสังคม มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งยังส่งผลกระทบในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
รวมถึงเอกชน องค์การต่าง ๆ ต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับความท้าทายในอนาคต เพื่อให้อยู่รอดและ
สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน จึงต้องมีการกำหนดนโยบายและแผน เพื่อเตรียมพร้อมรับความท้าทายที่จะ
เกิดขึ้นต่อไปในอนาคต และสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้นั้นคือ เทคโนโลยี 
อีกท้ังสถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ ได้มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ซึ่งในยุทธศาสตร์ที่ 4 ว่าด้วยการขับเคลื่อนการพลิกโฉมด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีและการบริหารจัดการแบบ
เปิด (Open Governance) ซึ่งเป็นที่น่าจับตา จึงได้ใช้กลุ่มประชากรที่ศึกษาเป็นบุคลากรสายสนับสนุน
การศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพ่ือทำการศึกษาต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน 
2.2 เพ่ือศึกษาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน 
2.3 เพ่ือศึกษาทักษะด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน 
2.4 เพ่ือศึกษาทัศนคติด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน 
2.5 เพ่ือศึกษาบุคลิกลักษณะด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน 
2.6 เพ่ือศึกษาแรงจูงใจด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน 
 

3. ทบทวนวรรณกรรม  
 

ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยได้ทำการรวบรวมและนำเสนอ
แนวคิดและงานวิจัยที่เก่ียวข้องตามประเด็นดังต่อไปนี้ 

 
3.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะ (Competency)  
แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะเริ่มจากการนำเสนอบทความทางวิชาการของ David C. McClelland 

(1960) นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด เมื่อ ค.ศ.1960 ซึ่งกล่าวถึง ความสัมพันธ์ ระหว่างคุณลักษณะ
ที่ดีของบุคคล (Excellent Performer) ในองค์การ กับระดับทักษะความรู้ ความสามารถ โดยกล่าวว่า การ
วัด IQ และการทดสอบบุคลิกภาพ เป็นเรื่องที่นักจิตวิทยาองค์การได้ศึกษากันมาเป็นเวลานานแล้ว ผู้ที่ริเริ่ม
การใช้คำว่า Competency คือ David McClelland ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Hay McBer ได้เขียนบทความ
เรื่อง Testing for Competence Rather than for Intelligence ในปี 1973 กล่าวกันว่านี่เป็นจุดเริ่มต้น
ของการพัฒนา David Mc Clelland (1993 อ้างใน สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ (2548) ว่า สมรรถนะ
Competency คือ บุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายใน ปัจเจกบุคคล ซึ่งสามารถผลักดันให้ปัจเจกบุคคลนั้น
สร้างผล การปฏิบัติงานที่ดีหรือตามเกณฑ์ท่ีกำหนดในงานที่ตนรับผิดชอบ 

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2547) สมรรถนะ คือ กลุ่มของความรู้ความสามารถ
ทักษะ ตลอดจนทัศนคติที่จำเป็น ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล คุณลักษณะของ
บุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมและผลของการปฏิบัติงาน ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ ส่วนหนึ่งประกอบขึ้นจากทักษะ
ความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ บุคลิกภาพ ค่านิยมของบุคคล หรือพฤติกรรม ของผู้ที่มีผล การปฏิบัติงาน
ยอดเยี่ยมในงานหนึ่ง ๆ 
 Hay Group (1996) สมรรถนะ คือ ชุดของแบบแผนพฤติกรรมความสามารถ (และคุณลักษณะ) ที่
ผู้ปฏิบัติงานควรมีใน การปฏิบัติหน้าที่ ให้ประสบผลสำเร็จ สำหรับนำมาใช้ใน การบริหารทรัพยากรบุคคล 
การบริหารงานและการพัฒนาองค์การ เพื่อให้สมาชิกขององค์กร ได้พัฒนาตนเอง เพื่อให้ปฏิบัติงานใน
ปัจจุบัน และอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพตามท่ีองค์กรต้องการ 

McClelland (1993)  ได้อธิบายในเชิงเปรียบเทียบว่า คือ องค์ประกอบที่สําคัญท้ัง 5 ประการของ 
Competency และเป็นการแบ่งองค์ประกอบของ Competency ตามความยาก-ง่ายของการพัฒนา 
กล่าวคือ ส่วนที่เป็น Knowledge (ความรู้)  และ Skills (ทักษะ) นั้น ถือว่า เป็นส่วนที่คนแต่ละคนสามารถ
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พัฒนาให้มีขึ้นได้ไม่ยากนัก ด้วยการศึกษาค้นคว้า (ทําให้เกิดความรู้ – Knowledge) และ ฝึกฝนปฏิบัติ (ทํา
ให้เกิดทักษะ – Skills) ซึ่งในส่วนนี้นักวิชาการบางท่านเรียกว่า “Hard Skills” ในขณะที่องค์ประกอบส่วน
ที่เหลือ คือ Self-Concepts (ทัศนคติ ค่านิยม และความเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเอง) รวมทั้ง Trait 
(บุคลิกลักษณะประจําของแต่ละบุคคล) และ Motive (แรงจูงใจ หรือ แรงขับภายในแต่ละบุคคล) เป็นสิ่งที่
พัฒนาได้ยาก เพราะเป็นสิ่งที่ซ้อนอยู่ภายในตัวบุคคล และในส่วนนี้ นักวิชาการบางท่านเรียกว่า “ Soft 
Skills” เช่น ภาวะผู้นํา (Leadership) ความอดทนต่อ ความกดดัน (Stress Tolerance) 

สรุปได้ว่า องค์ประกอบของสมรรถนะ ประกอบไปด้วย 5 ส่วน 1. ทักษะ (Skill)  สิ่งที่บุคคลกระทํา
ได้ดี และฝึกปฏิบัติเป็นประจําจนเกิดความชํานาญ เช่น ทักษะของหมอฟัน ในการอุดฟัน โดยไม่ทําให้คนไข้
รู้สึกเสียวเส้นประสาทหรือเจ็บ 2. องค์ความรู้ (Knowledge) ความรู้เฉพาะด้านของบุคคล เช่น ความรู้
ภาษาอังกฤษ ความรู้ด้านการบริหารต้นทุน เป็นต้น 3. แนวความคิดส่วนบุคคล (Self-Concept)  ทัศนคติ 
ค่านิยม และความคิดเห็นเกี ่ยวกับภาพลักษณ์ของตน หรือ สิ ่งที ่บุคคลเชื ่อว่าตนเองเป็น เช่น Self-
Confidence คนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง จะเชื่อว่าตนเองสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ เป็นต้น         
4. คุณสมบัติประจำตัว (Traits) บุคลิกลักษณะประจําตัวของบุคคล หมายถึง ลักษณะนิสัยใจคอของบุคคล
ที่เป็นพฤติกรรมถาวร เช่น เป็นนักกีฬาที่ดี เป็นคนใจเย็น เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นต้น เช่น เขาเป็นคน
ที่น่าเชื่อถือและ ไว้วางใจได้ หรือเขามีลักษณะเป็นผู้นํา เป็นต้นและ 5. ทัศนคติ/แรงจูงใจ (Attitude/ 
Motives) หมายถึง พลังขับเคลื่อนที่เกิดจากภายในจิตใจของบุคคล ที่จะส่งผลกระทบต่อการกระทำ เช่น 
เป็นคนที่มีความต้องการผลสำเร็จ การกระทำสิ่งต่าง ๆ จึงออกมาในลักษณะของการมุ่งไปสู่ความสำเร็จ
ตลอดเวลา เช่น บุคคลที่มุ่งผลสําเร็จ (Achievement Orientation) มักชอบตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย และ
พยายามทํางานสําเร็จ ตามเป้าที่ตั้งไว้ ตลอดจนพยายามปรับปรุงวิธีการทํางานของตนเองตลอดเวลา 

 
3.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะด้านเทคโนโลยี 
Connor (2011) ได้กล่าวถึงความรอบรู้ทางด้านไอซีที ไว้ว่าประกอบไปด้วย 1) การเข้าถึงข้อมูล     

2) การจัดการกับข้อมูล 3) การแปลความหมายและการแสดงผล 4) การประเมินผลข้อมูล และ 5) การ
สร้างข้อมูลขึ้นมาใหม่ 

Thailand Professional Qualification Institute (2017) ได้กำหนดมาตรฐานของสมรรถนะหลัก
ในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานในระดับ ทักษะขั้นต้นและทักษะขั้นประยุกต์สำหรับการทำงาน ได้แก่ 1) การ
ใช้งานคอมพิวเตอร์ 2) การใช้งาน อินเทอร์เน็ต 3) การใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย 4) การใช้โปแกรม
ประมวลผลคำ 5) การใช้ โปรแกรมตารางคำนวณ 6) การใช้โปรแกรมนำเสนอ 7 การทำงานร่วมกัน 8) การ
ใช้โปรแกรมสร้างสื่อ ดิจิทัล และ 9) การใช้ดิจิทัลเพ่ือความมั่นคงปลอดภัย 

ศกลวรรณ พาเรือง (2554)  ได้วิเคราะห์ พัฒนาและสร้างแบบวัดสมรรถนะตามการรับรู้ของตนเอง
ด้าน  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบไปด้วย 8 ด้าน ได้แก่ 1) ความรู้พื้นฐานด้านไอซีที 2) 
การเข้าถึงข้อมูล 3) การใช้สารสนเทศ 4) การผลิตและสร้างสรรค์สื่อสารสนเทศ 5) การสื่อสารสารสนเทศ 
6) การจัดการสารสนเทศ 7) การประเมินค่าสารสนเทศ และ 8) จรรยาบรรณการใช้สารสนเทศ 

กล่าวโดยสรุป สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจาก
ความรู้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่ทำให้บุคคลสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
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สื่อสารมาใช้เพื่อสร้างผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบ 8 
องค์ประกอบ ได้แก่ ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการติดต่อสื่อสารการเข้าถึงและ
ประเมินสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศ การผลิตและสร้างสรรค์สื่อสาร สนเทศจรรยาบรรณในการใช้         
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารเพื่อประสิทธิผลของงาน 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารเพ่ือการเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

 
3.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 
Petersen & Plowman (1953) ให้ความหมาย คือ ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงานทาง

ธุรกิจ หมายถึง ความสามารถ ในการผลิตสินค้าหรือบริการในปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสมและต้นทุน
น้อยที ่สุดโดยคำนึงถึง และยังได้กล่าวถึงความหมายของ คำว่า ประสิทธิภาพในการบริหารงาน  ใน
ความหมายอย่างแคบไว้ว่า หมายถึง การลดต้นทุนในการผลิต และ ในความหมายอย่างกว้าง หมายถึง 
คุณภาพของการมีประสิทธิผล และความสามารถในการผลิต การดำเนินงานที่จะถือว่ามีประสิทธิภาพสูงสุด
นั้น เพื่อสามารถผลิตสินค้าและบริการ ในปริมาณและคุณภาพตามที่ต้องการและอย่างเหมาะสม และ
ต้นทุนน้อยที่สุด อีกทั้งต้องคำนึงถึงสถานการณ์และข้อผูกพันด้านการเงินที่มีอยู่ดังนั้น แนวคิดของคำว่า
ประสิทธิภาพทางด้านธุรกิจในที่นี้ มีองค์ประกอบ 5 ประการ ต้นทุน (cost) คุณภาพ (Quality)ปริมาณ 
(Quantity) และวิธีการในการผลิต (Method) เป็นสำคัญ เช่นเดียวกันกับ ยุวนุช กุลาตี (2548) เองได้ให้
ความหมาย คือ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่นำเข้า ( Input) และผลลัพธ์ที่ออกมา (Output) เพื่อสร้างให้
เกิดต้นทุนสำหรับทรัพยากรต่ำสุดซึ่งเป็นการกระทำอย่างหนึ่งที่ถูกต้อง (Doing  things  right) โดยคำนึงถึง
วิธีการ (Means) ใช้ทรัพยากร (Resources) ให้เกิดการประหยัดหรือสิ้นเปลืองน้อยที่สุด หรือ อุทัย หิรัญโต 
(2525) กล่าวว่า ประสิทธิภาพในทางราชการหมายรวมถึง ผลการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจ และ
ประโยชน์แก่มวลมนุษย์ (Human Satisfaction and Benefit Produced) และยังต้องพิจารณาถึงคุณค่า
ทางสังคมด้วย โดยการนำเวลาเข้ามาพิจารณาด้วยซึ่งมีความสอดคล้องกับ วิรัช สงวนวงศ์วาน (2531) 
กล่าวว่า ประสิทธิภาพการบริหารงานจะเป็นเครื่องชี้วัดความเจริญก้าวหน้า หรือความล้มเหลวขององค์กร 
ผู้บริหารที่เชี่ยวชาญจะเลือกการบริการที่เหมาะสมกับองค์กรของตน และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ดังนั้นสรุปได้ว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการใด ๆ รวมถึง ความพึง
พอใจที่เกิดแก่ผู้รับบริการ โดยใช้ทรัพยากรทางการบริหารอย่างคุ้มค่าและปริมาณ  การใช้ทรัพยากรน้อย
ที่สุด 

องค์ประกอบประสิทธิภาพ  
Simon Herbert (1960) ได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพไว้ว่าถ้าจะพิจารณาว่างานใดจะมี

ประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ให้ดูความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนำเข้า (input) กับผลผลิต (output) ที่ได้รับ ฉะนั้น
ตามทรรศนะนี้จึงหมายถึงผลผลิตลบด้วยปัจจัยนำเข้า ด้าน สถิต คำลาเลี้ยง (2554) ให้ทรรศนะเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึง ผลการปฏิบัติงานที่ ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่มวลมนุษย์ และได้รับ
ผลกำไรจากการปฏิบ ัต ิงานนั ้น (human satisfaction and benefit produced) ซึ ่งความพึงพอใจ 
หมายถึง ความพึงพอใจในการบริการให้กับประชาชน โดยพิจารณาจาก 1) การให้บริการอย่างเท่าเทียม 
(equitable service) 2) การให้บริการอย่างรวดเร็วและทันเวลา (timely service) 3) การให้บริการอย่าง
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เพียงพอ (ample service) และ 4) การให้บริการอย่างก้าวหน้า (progression service) ขณะที่ Petersen 
& Plowman (1953) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได้ให้แนวคิดใกล้เคียงกับ 
Haring Emerson โดยได้ตัดทอนบางข้อลงและสรุปองค์ประกอบของประสิทธิภาพไว้ 4 ข้อด้วยกันคือ 1. 
คุณภาพของงาน (Quality) จะต้องมีคุณภาพสูงคือผู้ผลิตและผู้ใช้ได้ประโยชน์คุ้มค่าและมีความพึงพอใจผล
การทำงานมีความถูกต้องได้มาตรฐานรวดเร็วนอกจากนี้ผลงานที่มีคุณภาพควรก่อเกิดประโยชน์ต่อองค์กร
และสร้างความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้มารับบริการ 2. ปริมาณงาน (Quantity) งานที่เกิดขึ้นจะต้อง
เป็นไปตามความคาดหวังของหน่วยงานโดยผลงานที่ปฏิบัติได้มีปริมาณที่หมาะสมตามที่กำหนดในแผนงาน
หรือเป้าหมายที่บริษัทวางไว้และควรมีการวางแผนบริหารเวลาเพ่ือให้ได้ปริมาณงานตามเป้าหมายที่กำหนด
ไว้ 3. เวลา (Time) คือเวลาที่ใช้ในการดำเนินงานจะต้องอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องตามหลักการเหมาะสมกับ
งานและทันสมัยมีการพัฒนาเทคนิคการทำงานให้สะดวกรวดเร็วขึ้น 4. ค่าใช้จ่าย (Costs) ในการดำเนินการ
ทั้งหมดจะต้องเหมาะสมกับงานและวิธีการคือจะต้องลงทุนน้อยและได้ผลกำไรมากที่สุดประสิทธิภาพในมิติ
ของค่าใช้จ่ายหรือตันทุนการผลิตได้แก่การใช้ทรัพยากรด้านการเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยี ที่มีอยู่อย่าง
ประหยัดคุ้มค่าและเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด 

 
3.4 ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน 
ปัจจัยส่วนบุคคลนั้น ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทตำแหน่ง ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน ซึ ่งในแต่ละบุคคลจะมีปัจจัยส่วนบุคคลที่เป็นพื ้นฐานที่แตกต่างกัน มีความเห็นตรงกับ                        
วชิรวัชร งามละม่อม (2558) ได้จำกัดความปัจจัยส่วนบุคคลหรือลักษณะด้านประชากรศาสตร์มีความ
แตกต่างกันส่งผลให้มีลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกมาของแต่ละบุคคลนั้นต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ราเชน อิ่มใจ (2551) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ตำรวจฝ่าย
สืบสวนในกองบังคับการกองปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
เนื่องจากเพศชายเป็นเพศที่มีความต้องการที่ต้องการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมากกว่าเพศหญิง
ทำให้มีแรงจูงใจในการทำงานมากกว่า จึงส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานสูงกว่าและผู้ที่ทำงานมาใน
ระยะเวลาหนึ่งแล้วจะทำให้มีเงินเดือนสูงและมีประสบการณ์การทำงานมากกว่าส่งผลให้มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานมากกว่ากลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่า สอดคล้องกับงานของ วาสนา สีลาภเกื้อ (2555) สมรรถนะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารที ่จำเป็นของบุคลากรสำหรับการทำงานในมหาวิทยาลัย: 
กรณีศึกษาบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่าเพศ 
อายุ ประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์ และกลุ่มงานของบุคลากรไม่มีความสัมพันธ์กับการมีสมรรถนะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้ง 6 กลุ่ม แต่อายุราชการมีความสัมพันธ์กับการมีสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มที่ 1 และ 3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และยังพบว่า 
บุคลากรที่มีอายุ อายุราชการ และกลุ่มงานที่แตกต่างกันมีคะแนนเฉลี่ยสมรรถะแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนเพศและประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์ พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่แตกต่างกัน 
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ดังนั้น ปัจจัยส่วนบุคคลเปรียบเสมือนพื้นฐานของบุคคลแต่ละคน ดังนั้นพื้นฐานของบุคคล ย่อม
ส่งผลให้บุคคลเหล่านั ้นมีประสิทธิภาพการทำงานมากขึ ้นไม่ว ่าจะเป็น เพศ  อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณท์ำงาน กลุ่มงานในสำนัก ก็มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลได้  

 
3.5 ความสัมพันธ์ของความรู้ด้านเทคโนโลยีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน 
ความรู้ คือ ขั้นแรกของพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการจดจำ ซึ่งความรู้นึกได้จากการ

มองเห็น ได้ยิน หรือ ได้ฟัง ความรู้นี้ เป็นหนึ่งในขั้นตอนของการเรียนรู้ ความรู้เป็นเรื่องของการจำอะไรได้ 
ระลึกได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ความคิดที่ซับซ้อนหรือใช้ความสามารถของสมองมากนัก ด้วยเหตุนี้ การจำได้
จึงถือว่าเป็น กระบวนการที่สำคัญในทางจิตวิทยา และเป็นขั้นตอนที่ นำไปสู่พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความ
เข้าใจ การนำความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินผล ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ได้ใช้ความคิด
และความสามารถทางสมองมากขึ้น ดังนั้นความรู้ด้านเทคโนโลยีก็เป็น ความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน ที่นึก
ประสบการณ์ที่ผ่านมา จากการฟัง พูด อ่าน เขียน ในด้านของเทคโนโลยี เช่น ความรู้ ในการนำเทคโนโลยี
มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสารสนเทศ ทำให้สารสนเทศมีประโยชน์ และใช้งานได้กว้างขวางมากขึ้น ก็ย่อม
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร สอดคล้องกับ เสาวนีย์ มหาชัย และคณะ (2562) ทำการศึกษา
การใช้เทคโนโลยีมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมใน
จังหวัดนครราชสีมา ระดับความเก่ียวข้องกับงาน คือ ความปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์เทคโนโลยี 
ซึ่งมีความสัมพันธ์กันกับงาน และ ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง (2558) ทำการศึกษาประสิทธิผลของการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พบว่าความรู ้ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ เรื่องโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ช่วยในการทำงาน 
เรื่องการใช้ งานอินเทอร์เน็ตเพื่อปฏิบัติงานและการค้นคว้า ตลอดไปจนถึงการติดต่อสื่อสาร ทั้งยังมีส่วน
กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่สรรหาอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในชีวิตประจำวันด้วยเพื่อเป็นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานของหน่วยงาน  

ดังนั้นความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เป็นความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจนมาจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ยิ่ง
บุคลากรสั ่งสมความรู ้ได้มากเท่าไหร่ ก็ยิ ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ในการทำงานที ่จะมี
ประสิทธิภาพได้ จะต้องมีการวิเคราะห์จากความรู้ให้เป็นระบบก็ย่อมส่งผลต่อการทำงานมากขึ้น  

 
3.6 ความสัมพันธ์ของทักษะด้านเทคโนโลยีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน  

 ทักษะด้านเทคโนโลยีนั้นเป็นทักษะหรือความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่คนจะ
ปรับเปลี่ยนการกระทำวิธีการที่จะทำสิ่งต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นทักษะที่
จะเป็นประโยชน์ในการทำงาน สามารถนำเทคโนโลยีใหม่  ๆ มาช่วยสร้างองค์ความรู้สารสนเทศ หรือ
แก้ปัญหาการทำงานให้ดีขึ้นได้อย่างเหมาะสม ตัวอย่างของทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถบริหารจัดการ
ข้อมูล เอกสาร ระบบสารสนเทศ จัดรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ สามารถนำเทคโนโลยีมาช่วยในการสืบค้น
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและเป็นระบบ สามารถสร้างและจัดระบบข้อมูลอัตโนมั ติเพื่อการเก็บหรือ
เรียกใช้ หรือประมวลผลได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว สามารถนำเทคโนโลยี มาสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ได้อย่าง
เหมาะสมทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน สามารถสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีช่วยแก้ปัญหาและ
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พัฒนางานให้ดีขึ้น ทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถกล่าวได้ว่าเป็นทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็บเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อ
ออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือใช้เพ่ือ
พัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ อย่างที่ได้กล่าว
ข้างต้นนั้นทักษะด้านเทคโนโลยีสามารถช่วยแก้ปัญหาและพัฒนางานให้ได้ดีมากขึ้นนั้น ยิ่งมีความสามารถ
ในการใช้ทักษะเหล่านี้ดีเท่าใดก็จะยิ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นเท่านั้น  
 ดังนั้น ทักษะด้านเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งสามารถช่วยแก้ปัญหาและพัฒนางานให้ได้ดี
มากขึ้นนั้น ยิ่งมีความสามารถในการใช้ทักษะเหล่านี้ดีเท่าใดก็จะยิ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานมาก
ขึ้นเท่านั้น องค์การไหนที่บุคลากรที่มีความพร้อมทักษะด้านเทคโนโลยีก็จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงาน
ดียิ่งขึ้น 
 

3.7 ความสัมพันธ์ของทัศนคติด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน 
 เรื่องทัศนคติหรือความรู้ความเข้าใจต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ความหมายของทัศนคติ
“ทัศนคติ (Attitude) ซึ่งมีตำราบางตำราใช้คำว่า “เจตคติ” หมายถึง ท่าทีหรือความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใด
สิ่งหนึ่งเจตคติถือเป็นกิริยาท่าทีความรู้สึกรวม ๆ ของบุคคลที่เกิดจากความพร้อมหรือความโน้มเอียงของ
จิตใจหรือประสาท ซึ่งแสดงออกเพื่อโต้ตอบต่อสิ่งเร้าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยจะแสดงออกในทางสนับสนุนเห็นดี
เห็นชอบด้วยหรือต่อต้าน ไม่เห็นดีเห็นชอบด้วยก็ได้” อุษคม เจียรจินดา (2563) ได้ทำการศึกษาเรื่อง 
เทคโนโลยีสารสนเทศกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ผลการวิเคราะห์พบว่าทัศนคติต่อเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ปฏิบัติงานในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ 
ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งหมายความถึง 
องค์การจะมีประสิทธิภาพที่สูงมากขึ้นเมื่อมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้และผู้ปฏิบัติงานจะต้องมี 
ทัศนคติที่ด ีต ่อเทคโนโลยีสารสนเทศที ่องค์การนำมาใช้ ในด้านการใช้เทคโนโลยีมีผลต่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมในจังหวัดนครราชสีมา (เสาวนีย์ 
มหาชัย และคณะ, 2562) ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยทัศนคติท่ีมีต่อการใช้เทคโนโลยีความเชื่อมั่นของผู้ใช้งาน 
และความวิตกกังวล มีความสัมพันธ์กับการใช้เทคโนโลยีในการเพิ ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสังกัด สำนักงานศาลยุติธรรมในจังหวัด นครราชสีมา มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง ต่อการใช้
เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมในจังหวัด
นครราชสีมา 
 ดังนั้น ทัศนคติด้านเทคโนโลยีทั้งในเรื่องของความเชื่อมั่นของผู้ใช้งาน ความวิตกกังวล ด้านความรู้ 
ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรมนั้นส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งจะแปรผันตามกันหากมีทัศนคติ
ในเชิงบวกต่อเทคโนโลยี ก็จะส่งผลในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร หากมีทัศนคติใน
เชิงลบต่อเทคโนโลยี ก็จะส่งผลตรงกันข้าม 
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3.8 ความสัมพันธ์ของบุคลิกลักษณะด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน 
ความสัมพันธ์ของบุคลิกลักษณะด้านเทคโนโลยี หรือคุณสมบัติส่วนบุคคลที่รวมถึงบุคลิกลักษณะ 

นิส ัยใจคอ ตลอดจนการกระทำต่าง ๆ ที ่ทำจนเกิดเป็นพฤติกรรมเฉพาะบุคคลนั ้นขึ ้น รวมไปถึง
ความสามารถต่าง ๆ ของบุคคลด้วย หากบุคคลมีบุคลิกลักษณะการยอมรับเทคโนโลยี อาทิเช่น Davis, 
Bagozzi and Warshaw (1989) กล่าวว่า เนื่องจากเทคโนโลยีใหม่ อาทิ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมีความ
ซับซ้อนมากขึ้น คนจำนวนไม่น้อยจึงให้ความเชื่อถือและยอมรับเทคโนโลยีใหม่ จนมีส่วนช่วยในการตัดสินใจ
ในประเด็นที่บุคคลเกิดความลังเลได้ ทำให้คนยอมรับเทคโนโลยีและนำเทคโนโลยีไปใช้มากยิ่งขึ้น จาก
ความหมายดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การยอมรับเทคโนโลยีหมายถึง เป็นการนำเทคโนโลยีที่ยอมรับมาใช้
งานซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวบุคคลหรือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทัศนคติและ
การใช้งานเทคโนโลยีที่ง่ายขึ้น กล่าวคือบุคลิกลักษณะส่วนตัวที่ชำนาญเทคโนโลยี จะทำให้การดำเนินงาน
ง่ายขึ้นเนื่องจากมีความคล่องแคล่วในการใช้งานอยู่แล้ว จากการศึกษาของ แก้วตา ผู้พัฒนพงศ์ และนิคม 
เจียรจินดา (2563) ที่ทำการศึกษาผลกระทบของการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน
ธนาคาร จากการทดสอบด้วยสถิติ สามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า ผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานจะมี
ประสิทธิภาพ เนื่องมาจากการที่องค์การนำเทคโนโลยีมาใช้ในองค์การ โดยที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องยอมรับใน
เทคโนโลยีที่องค์การมีมาใช้ ในการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ปฏิบัติงานนั้นเกิดจาก การรับรู้ถึงประโยชน์ของ
การใช้เทคโนโลยีและการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน  

 ดังนั้น บุคลิกลักษณะ คุณลักษณะพึงประสงค์ การกระทำของบุคลจนเป็นนิสัยใจคอ รวมถึง
บุคลิกลักษณะการยอมรับเทคโนโลยี จะเป็นส่วนช่วยให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก หากมี
บุคลิกที่ใช้เทคโนโลยีเป็นประจำ ที่เกิดมาจากการยอมรับเทคโนโลยี จะสามารถช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น 
แล้ะเข้าใจได้รวดเร็วขึ้น  

 
3.9 ความสัมพันธ์ด้านแรงจูงใจด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน 
แรงจูงใจ คือพลังผลักดันให้คนมีพฤติกรรม และยังกำหนดทิศทางและเป้าหมายของพฤติกรรมนั้น

ด้วย คนที่มีแรงจูงใจสูงจะใช้ความพยายามในการกระทำไปสู่เป้าหมายโดยไม่ลดละ แต่คนที่มีแรงจูงใจต่ำ
จะไม่แสดงพฤติกรรม หรือไม่ก็ล้มเลิกการกระทำก่อนบรรลุเป้าหมาย ในการปฏิบัติงานหากขับเคลื่อนด้วย
แรงจูงใจ นั้นย่อมส่งผลต่อการดำเนินงาน ดังเช่น ชัยวุฒิ เทโพธิ์ และพงษ์เสถียร เหลืองอลงกต (2 563) 
ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมสมรรถนะที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  แรงจูงใจเป็นส่วนหนึ่งทำให้บุคลากรมุ่งมั่นสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ  ดังนั้นการมีแรงจูงใจที่
ดีย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ปัญญาพร ฐิติพงศ์ และประสพชัย พสุนนท์  (2559) แรงจูงใจที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัทก่อสร้าง  : กรณีศึกษา บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์
เพิร์ท คอนสตรัคชั่น จำกัดผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจต่อประสิทธิภาพด้านรวม 
พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจด้านความรับผิดชอบและด้านการนิเทศงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เกศณรินทร์ งามเลิศ (2559) ศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน และลูกจ้าง องค์การคลังสินค้า ผลการศึกษาพบว่าแรงจูงใจที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน และลูกจ้าง องค์การคลังสินค้า ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์
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กับเพ่ือนร่วมงาน ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ และด้านความม่ันคงในการ
ทำงาน ด้านปวีณรัตน์ สิงหภิวัฒน์ (2557) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง มีแรงจูงใจด้านความต้องการความสำเร็จ ความต้องการความ
ผูกพัน และความต้องการอำนาจ ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจ  

จากการศึกษาเก่ียวกับแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน พบว่าแรงจูงใจในหลาย ๆ ด้าน
ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเนื่องจากแรงจูงใจเป็นพลังผลักดันให้คนมีพฤติกรรม และยังกำหนด
ทิศทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

    
4. กรอบแนวคิดในการศึกษา  
 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสมรรถนะด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วน
บุคคล (เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทตำแหน่ง ระยะเวลาปฏิบัติงาน) สมรรถนะด้านเทคโนโลยี  ได้แก่ 
องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี ทักษะด้านเทคโนโลยี แนวความคิดส่วนบุคคลด้านเทคโนโลยี คุณสมบัติ
ประจำตัวเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีทัศนคติ/แรงจูงใจด้านเทคโนโลยี ซึ่งตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพการ
ทำงาน 

จากตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ได้จากการศึกษา สามารถกำหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาได้          
ดังภาพ 
 
             ตัวแปรอิสระ (Independent)         ตัวแปรตาม (Dependent) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา  
 

สมรรถนะด้านเทคโนโลยี 

• องค์ความรูด้้านเทคโนโลย ี
• ทักษะด้านเทคโนโลย ี
• ทัศนคติด้านเทคโนโลย ี
• บุคลิกลักษณะดา้นเทคโนโลยี 
• แรงจูงใจด้านเทคโนโลย ี

 

ประสิทธิภาพการทำงาน 

• คุณภาพของงาน (Quality) 
• ปริมาณ (Quantity) 
• เวลา (Time) 
• ค่าใช้จ่าย (Cost) 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
• เพศ 
• อายุ 
• ระดับการศึกษา 
• ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
• กลุ่มงาน 
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5. สมมติฐานการวิจัย  
 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่แตกต่างกัน 
1.1 เพศท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่แตกต่างกัน 
1.2 อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่แตกต่างกัน 
1.3 ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่แตกต่างกัน 
1.4 ระยะเวลาปฏิบัติงานที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่แตกต่างกัน 
1.5 กลุ่มงานในสำนักที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 สมรรถนะด้านเทคโนโลยีของบุคลากรที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ทำงาน ประกอบด้วย  

2.1 ความรู้ด้านเทคโนโลยีของบุคลากรที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่
แตกต่างกัน 
2.2 ทักษะด้านเทคโนโลยีของบุคลากรที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่
แตกต่างกัน 
2.3 แนวความคิดส่วนบุคคลด้านเทคโนโลยีของบุคลากรที ่แตกต่างกันส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการทำงานที่แตกต่างกัน 
2.4 คุณสมบัติประจำตัวเกี ่ยวกับด้านเทคโนโลยีของบุคลากรที่แตกต่างกันส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการทำงานที่แตกต่างกัน 
2.5 ทัศนคติหรือแรงจูงใจด้านเทคโนโลยีของบุคลากรที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การทำงานที่แตกต่างกัน  

 
6. วิธีการวิจัย 
 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ บุคลากรฝ่ายสนับสนุน สำนักงานสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
จำนวน 243 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2565) ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยกำหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างคือ บุคลากรฝ่ายสนับสนุนในกองที่อยู่ในสังกัดสำนักงานสถาบัน ได้แก่ กองแผนงาน กองคลังและ
พัสดุ กองบริการการศึกษา กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองงานผู้บริหาร รวมทั้งสิ้น 5 กอง จาก 6 กอง 
เนื่องจากกองกลาง ประกอบไปด้วยกลุ่มงานผังแม่บทและอาคารสถานที่ กลุ่มงานโยธาและซ่อมบำรุง กลุ่ม
พัฒนาภูมิทัศน์ กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์ ในรูปแบบตัวภารกิจของงานไม่ได้มีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับ
การดำเนินงาน ดังนั้น ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 155 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามออนไลน์ให้
กลุ่มตัวอย่างตอบตามข้อเท็จจริง จากนั้นนำข้อมูลไปประมวลผลผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS และเสนอ
ผลการศึกษาโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแจกแจง
ความถี่ (Frequency) การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู ่ด ้วยวิธ ี LSD และการหา
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Coefficient Correlation) และการ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 
7. ผลการศึกษา 
 

ผู้ศึกษาได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 7.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง       (n=112) 

ข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ 

  

  ชาย 30 26.80 
  หญิง 82 73.20 
2. อายุ   
          น้อยกว่าหรือเท่ากับ 23 ปี - - 
  24 - 39 ปี 47 42.00 
  40 - 55 ปี 56 50.00 
  มากกว่า 56 ปี 9 8.00 
3. ระดับการศึกษา 

  

          ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น 1 0.89 
          มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 0.89 
          อนุปริญญาตรี/ปวส 3 2.68 
          ปริญญาตรี 48 42.86 
          ปริญญาโท 57 50.89 
          ปริญญาเอก 2 1.79 
4. ประสบการณ์การทำงาน 

  

          1 ปีหรือต่ำกว่า 7 6.25 
  มากกว่า 1 ปีขึ้นไป – 3 ปี 11 9.82 
  มากกว่า 3 ปีขึ้นไป – 5 ปี 10 8.93 
  มากกว่า 5 ปีขึ้นไป – 7 ปี 15 13.39 
          มากกว่า 7 ปีขึ้นไป 69 61.61 
5. กลุ่มงานในสำนัก    
          กองแผนงาน 14 12.5 
  กองคลังและพัสดุ 30 26.8 
  กองบริการการศึกษา 25 22.3 
  กองบริหารทรัพยากรบุคคล 15 13.4 
          กองงานผู้บริหาร 28 25.0 
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จากตารางที่ 1 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 73.20 มี
อายุระหว่าง 40 - 55 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.00  ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 
50.89 มีประสบการทำงานมากกว่า 7 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 61.61 และ กลุ่มงานในสำนักอยู่ กลุ่มกอง
คลังและพัสดุมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 26.8  

7.2 ผลการวิเคราะห์สมรรถนะด้านเทคโนโลยีของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์ 

 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นสมรรถนะด้านเทคโนโลยีของบุคลากร
ฝ่ายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

(n=112) 

สมรรถนะด้านเทคโนโลยีของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนฯ �̅� S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.87 .791 มาก 
ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.59 .895 มาก 
ทัศนคติด้านเทคโนโลยี 4.15 .634 มาก 
บุคลิกลักษณะด้านเทคโนโลยี 4.20 .551 มากที่สุด 
แรงจูงใจด้านเทคโนโลยี 4.13 .597 มาก 

รวม 4.02 .604 มาก 
 

จากตารางที ่2 แสดงผลการวิเคราะห์ภาพรวมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.02 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน = 0.604) 
เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นในเรื่องสมรรถนะบุคลิกลักษณะ
ด้านเทคโนโลยีมากที่สุด ความเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.20 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน = 
0.551) รองลงมาเป็นทัศนคติด้านเทคโนโลยี ความเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย  = 4.15 , ส่วนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน = 0.634 ) แรงจูงใจด้านเทคโนโลยี ความเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.13 , ส่วนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน = 0.597 ) ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.87 , ส่วน
เบี่ยงเบนมาตราฐาน = 0.791) และทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเห็นอยู ่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
= 3.59 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน = 0.895)  
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7.3 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 

 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นประสิทธิภาพการทำงานของ 

   บุคลากรฝ่ายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

(n=112) 
ประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ �̅� S.D. 

ระดับ
ความเห็น 

คุณภาพของงาน (Quality) 4.25 .564 มากที่สุด 
ปริมาณ (Quantity) 4.15 .574 มาก 
เวลา (Time) 4.20 .584 มากที่สุด 
ค่าใช้จ่าย (Cost) 4.09 .624 มาก 

รวม 4.17 .531 มาก 
 
จากตาราง 3 แสดงผลการวิเคราะห์ภาพรวมประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.17 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน = 0.531) 
เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นในเรื ่องด้านคุณภาพของงาน 
(Quality) มากที่สุด ความเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.25 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน = 0.564) 
รองลงมาเป็นด้านเวลา (Time) ความเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.20, ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 
= 0.584) ด้านปริมาณ (Quantity) ความเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.15, ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 
= 0.574 ) และด้านค่าใช้จ่าย (Cost) ความเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.09, ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 
= 0.624)  

 

8. ผลการทดสอบสมมติฐาน  
 

ผู้วิจัยได้ตั้งข้อสมมติฐานไว้การศึกษาไว้ 10 ข้อ การทดสอบสมมติฐานในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้
การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปร กลุ่ม (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) ในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไป
สำหรับค่านัยสำคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และวิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปรเป็นรายคู่อีก
ครั้งโดยใช้ LSD ที่ระดับนัยยะสำคัญ 0.05 และหาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีโดยใช้ที่
ระดับนัยยะสำคัญ กับประสิทธิภาพการทำงาน โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Coefficient 
Correlation) ที่ระดับนัยสำคัญที่ 0.05 และการวิเคราะห์ถดถอย (Multiple Regression Analysis) ที่
ระดับนัยสำคัญที่ 0.01 ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานแต่ละข้อปรากฏดังนี้ 
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สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่แตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 1.1 เพศท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่แตกต่างกัน 
 

ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน  
      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำแนกตามเพศ  

เพศ จำนวน(คน) ค่าเฉลี่ย S.D. t P 

ชาย 30 4.25 .454 .903 .369 
หญิง 82 4.14 .556   
รวม 112 4.19    

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.1 ดังตารางที่ 4 พบว่า จากการวิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปร 2 
สองตัวแปร บุคลากรเพศชายมีประสิทธิภาพการทำงานมากกว่าบุคลากรเพศหญิง โดยบุคลากรเพศชายมี
ประสิทธิภาพการทำงาน (ค่าเฉลี่ย = 4.25, S.D. = 0. 454) มากกว่าบุคลากรเพศหญิง (ค่าเฉลี่ย = 4.14, 
S.D. = 0.679) ซึ่งสรุปได้ว่า ประสิทธิภาพการทำงานไม่ขึ้นอยู่กับเพศของบุคลากร กล่าวคือ เพศที่แตกต่าง
กันไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่ต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t-test = .903, Sig. 
= .369) ซึ่งไม่สอดคล้องต่อสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 
สมมติฐานที่ 1.2 อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่แตกต่างกัน 

ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน  
              สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำแนกตามอายุ 

อายุ จำนวน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตราฐาน 

F Sig. 

24 - 39 ปี 47 4.24 .513 1.327 .269 
45 - 55 ปี 56 4.09 .568 
มากกว่า 56 ปี 9 4.32 .293 
รวม 111 31.32 

   

 
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.2 ดังตารางที่ 5 จากการวิเคราะห์พบว่า การทดสอบวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One way Anova) ปัจจัยด้านอายุ ( F-test = 1.327, Sig = .269) ที่มีแตกต่างกันไม่
มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่ต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องต่อ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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สมมติฐานที่ 1.3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่แตกต่างกัน 
ตารางท่ี 6 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน  
              สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จำนวน(คน) ค่าเฉลี่ย S.D. t P 

ต่ำกว่าปริญญาตรี 53 4.07 .591 -2.033 .048 
สูงกว่าปริญญาโท 59 4.27 .454 

  

รวม 112 4.17    
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.3 ดังตารางที่ 6 พบว่า จากการวิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปร 2 
สองตัวแปร บุคลากรที ่มีศึกษาสูงกว่าปริญญาโท ประกอบไปด้วย ปริญญาโท และ ปริญญาเอก มี
ประสิทธิภาพการทำงานมากกว่าบุคลากรที่มีศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ประกอบไปด้วย ต่ำกว่ามัธยมศึกษา
ตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย อนุปริญญา/ ปวส. ปริญญาตรี  โดยบุคลากรบุคลากรที่มีศึกษาสูงกว่า
ปริญญาโท มีประสิทธิภาพการทำงาน (ค่าเฉลี่ย = 4.27, S.D. = 0.591) มากกว่าบุคลากรที่มีศึกษาต่ำกว่า
ปริญญาตรี (ค่าเฉลี ่ย = 4.07, S.D. = 0.454) ซึ ่งสรุปได้ว ่า ประสิทธิภาพการทำงานขึ ้นอยู ่กับระดับ
การศึกษาของบุคลากร กล่าวคือ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่ต่างกัน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t-test = .931, Sig. = .449) ซึ่งสอดคล้องต่อสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 
สมมติฐานที่ 1.4 ระยะเวลาปฏิบัติงานที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่แตกต่างกัน 

ตารางท่ี 7 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน  
    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาปฎิบัติงาน จำนวน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตราฐาน 

F Sig 

1 ปีหรือต่ำกว่า 7 4.15 .446 2.464 0.049* 
มากกว่า 1 ปีขึ้นไป – 3 ปี 11 4.33 .334 
มากกว่า 3 ปีขึ้นไป – 5 ปี 10 4.48 .349 
มากกว่า 5 ปีขึ้นไป – 7 ปี 15 4.36 .494 
มากกว่า 7 ปีขึ้นไป 69 4.06 .566 

รวม 112 4.17 .531   
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.4 ดังตารางที่ 7 จากการวิเคราะห์พบว่า การทดสอบวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One way Anova) ปัจจัยด้านประสบการณ์การทำงาน (F-test = 2.464 , Sig = 
.049)  ที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่ต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องต่อสมมติฐานที่ตั้งไว้ 



 
 

 
 

346 การน าเสนอผลงานหลกัสตูร รศ. 9000 การคน้ควา้อสิระ : การประยกุตค์วามรูสู้ก่ารปฏบิตัิ 

จากการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร ฝ่ายสนับสนุน สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงานจากการวิเคราะห์พบว่า การทดสอบวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One way Anova) บุคลากรฝ่ายสนับสนุน ที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
มีประสิทธิภาพการทำงานที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่า เอฟ ( F-test = 
2.464 , Sig = .049) ผู้วิจัยจึงทำการเปรียบเทียบรายคู่ภายหลังด้วยวิธีการ LSD ผลการวิจัยตามตารางที่ 8 
 
ตารางท่ี 8  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน  

     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นรายคู่ จำแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงาน  

ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

จำนวน �̅� ช่วงเวลา P-Value 
มากกว่า 3 ปีขึ้นไป – 5 ปี       10 4.488 มากกว่า 7 ปีขึ้นไป       0.018* 
มากกว่า 5 ปีขึ้นไป – 7 ปี       15 4.365 มากกว่า 7 ปีขึ้นไป       0.045* 

  
จากตารางที่ 8 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อทดสอบ

ความสัมพันธ์ของ แยกเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD ในการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ระยะเวลาปฏิบัติงาน
แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่ต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จำนวน 2 คู่ 
ได้แก่บุคลากรที่มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 3 ปีขึ ้นไป – 5 ปี กับบุคลากรที่มีประสบการณ์ทำงาน
มากกว่า 7 ปีขึ ้นไป และบุคลากรที ่มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 5 ปีขึ ้นไป – 7 ปีกับบุคลากรที่มี
ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 7 ปีขึ้นไป ส่วนคู่อ่ืน ๆ ไม่พบความแตกต่างกัน 

 
 สมมติฐานที่ 1.5 กลุ่มงานที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่แตกต่างกัน 

ตารางท่ี 9 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน  
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำแนกตามกลุ่มงาน 

ปัจจัยส่วนบุคคล จำนวน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตราฐาน 

F SIg 

กองแผนงาน 14 4.11 .528 .931 0.449 
กองคลังและพัสดุ 30 4.29 .524 
กองบริการการศึกษา 25 4.06 .627 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 15 4.06 .506 
กองงานผู้บริหาร 28 4.23 .456 

รวม 112 4.17 .531   
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.5 ดังตารางที่ 9 จากการวิเคราะห์พบว่า การทดสอบวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One way Anova) ปัจจัยด้านฝ่ายงาน ( F-test = .931 , Sig = .449) ที่แตกต่างกัน
ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่ต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องต่อ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านสมรรถนะด้านเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการทำงาน  

ตารางท่ี 10 ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เพียร์สันของประสิทธิภาพการทำงาน 
ปัจจัยด้านสมรรถนะด้านเทคโนโลยี ประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร 

Pearson Correlation Sig. (2 tail) 
องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี .670** .001 
ทักษะด้านเทคโนโลยี .613** .001 
ทัศนคติด้านเทคโนโลยี .705** .001 

บุคลิกลักษณะด้านเทคโนโลยี .714** .001 
แรงจูงใจด้านเทคโนโลยี .786** .001 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 
 
จากตารางที่ 10 พบว่าจำนวนตัวแปรอิสระ จำนวน 5 ตัวแปร ได้แก่ องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี

ทักษะด้านเทคโนโลยี ทัศนคติด้านเทคโนโลยี บุคลิกลักษณะด้านเทคโนโลยี และแรงจูงใจด้านเทคโนโลยีมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01  

การทดสอบสมมติฐานปัจจัยด้านสมรรถนะด้านเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการ
ทำงาน 

การสมมติฐานที่ 2.1 พบว่า องค์ความรู้ด ้านเทคโนโลยีของบุคลากรมีความสัมพันธ ์ต่อ
ประสิทธิภาพการทำงาน อย่างมีนัยยะสำคัญที่ระดับ 0.01 หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า 
องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีของบุคลากรไม่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐาน 

การสมมติฐานที่ 2.2 พบว่า ทักษะด้านเทคโนโลยีของบุคลากรมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการ
ทำงาน อย่างมีนัยยะสำคัญที่ระดับ 0.01 หมายความว่า กลุ ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า ทักษะด้าน
เทคโนโลยีของบุคลากรไม่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน 

การสมมติฐานที่ 2.3 พบว่า ทัศนคติด้านเทคโนโลยีของบุคลากรมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพ
การทำงาน อย่างมีนัยยะสำคัญที่ระดับ 0.01 หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า ทัศนคติด้าน
เทคโนโลยีของบุคลากรมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน 

การสมมติฐานที่ 2.4 พบว่า บุคลิกลักษณะด้านเทคโนโลยีของบุคลากรมีความสัมพันธ์ต่อ
ประสิทธิภาพการทำงาน อย่างมีนัยยะสำคัญที่ระดับ 0.01 หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า 
บุคลิกลักษณะด้านเทคโนโลยีของบุคลากรมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐาน 
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การสมมติฐานที่ 2.5 พบว่า แรงจูงใจด้านเทคโนโลยีของบุคลากรมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพ
การทำงาน อย่างมีนัยยะสำคัญที่ระดับ 0.01 หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า แรงจูงใจด้าน
เทคโนโลยีของบุคลากรมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน 

 
ดังนั้น ตัวแปรอิสระจำนวน 5 ตัวแปร ได้แก่ องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีทักษะด้านเทคโนโลยี  

ทัศนคติด้านเทคโนโลยี บุคลิกลักษณะด้านเทคโนโลยี และแรงจูงใจด้านเทคโนโลยี จะนำเข้าสู่การวิเคราะห์
ด้วยการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดังตารางที่ 11 

 
ตารางท่ี 11 ผลวิเคราะห์การถดถอยพุคูณในการพยากรณ์ระหว่างปัจจัยด้านสมรรถนะด้านเทคโนโลยี 

     กับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร  

ปัจจัยด้านสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยี(ตัวพยากรณ์) 

ประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร 

b S.E.b Beta t Sig.  

ค่าคงที่  1.004 .249  4.033 <.001 

องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี (X1) .105 .090 .156 1.161 .248 

ทักษะด้านเทคโนโลยี (X2) -.040 .080 -.068 -.504 .615 

ทัศนคติด้านเทคโนโลยี (X3) .012 .109 .015 .114 .910 

บุคลิกลักษณะด้านเทคโนโลยี (X4) .216 .096 .225 2.247 .027* 

แรงจูงใจด้านเทคโนโลยี (X5) .472 .109 .531 4.325 <.001* 

r = 0.651   𝑟2= 0.807   Std.Error of the Estimate = 0.321    f =39.47 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 
 

จากตารางที่ 11  แสดงถึงการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ตัวแปรที่เข้าสู่สมการถดถอยพหุคูณ
ทั้ง 5 ด้าน โดยสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการทำงานได้ดีที ่สุด 2 ด้าน ได้แก่ บุคลิกลักษณะด้าน
เทคโนโลยี (X4) มีค่าสัมประสิทธิ ์ พยากรณ์เท่ากับ .225 และด้านแรงจูงใจด้านเทคโนโลยี (X5) มีค่า
สัมประสิทธิ์ พยากรณ์เท่ากับ .4325 และมีประสิทธิภาพของการพยากรณ์เท่ากับ r2 = .807 กล่าวคือ 
ปัจจัยด้านสมรรถนะด้านเทคโนโลยี 2 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลิกลักษณะด้านเทคโนโลยี (X4) และด้าน
แรงจูงใจด้านเทคโนโลยี (X5) มีอำนาจพยากรณ์ต่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร ฝ่ายสนับสนุน 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ร้อยละ 80.7 และมีความคาดเคลื่อนของการทำนายเท่ากับ .321 
และเมื ่อพิจารณาเปรียบเทียบค่าน้ำหนักความสำคัญของตัวแปรทั้ง 2 ตัว พบว่า ด้านแรงจูงใจด้าน
เทคโนโลยี (X5) สามารถนำมาใช้พยากรณ์พฤติกรรมประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร ฝ่ายสนับสนุน 
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดีกว่าด้านความต้องการด้านบุคลิกลักษณะด้านเทคโนโลยี (X4) โดย
สามารถเขียนคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้  

สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ  
ประสิทธิภาพการทำงาน (Y)= 1.004 + 0.216(X4) + 0.472(X5) 
สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
ประสิทธิภาพการทำงาน (Z) = 0.096 (X4) + 0.109(X5) 
 
ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานเพื่อทดสอบความแตกต่างของตัวแปรว่าส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน

หรือไม่ ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า มีความสอดคล้องและไม่สอดคล้องตามสมมติฐาน โดยสามารถสรุป
ได้ดังตาราง 12  

 
ตารางท่ี 12 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน ยอมรับ ไม่ยอมรับ 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
                  การทำงานที่ต่างกัน 
1.1 เพศท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่แตกต่างกัน  ✓ 
1.2 อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่แตกต่างกัน  ✓ 
1.3 ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่แตกต่างกัน ✓  
1.4 ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่แตกต่างกัน ✓  
1.5 กลุ่มงานที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่แตกต่างกัน   ✓ 
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านสมรรถนะด้านเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์ 
                   ต่อประสิทธิภาพการทำงาน 
2.1 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการทำงาน ✓  
2.2 ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการทำงาน ✓  
2.3 ทัศนคติด้านเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการทำงาน ✓  
2.4 บุคลิกลักษณะด้านเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการทำงาน ✓  
2.5 แรงจูงใจด้านเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการทำงาน ✓  

 
 

9. อภิปรายผล  
 
 ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ ในด้านของ เพศ 
อายุที่แตกต่างกันย่อมไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ ธัญญ์ณณัช รุ่งโรจน์
สุวรรณ (2553) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท 
อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด พบว่า ลักษณะส่วนบุคคลของพนักงาน ได้แก่ เพศ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่
แตกต่างกันจะมีประสิทธิภาพการทำงานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปัจจัยที่
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มีผลต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ ลักษณะงานที่รับผิดชอบ โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สภาพแวดล้อมใน
การทำงาน และความสัมพันธ์ภายในองค์กรนั้น มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
สอดคล้องกับ สมยศ แย้มเผื่อน (2551) ระดับการศึกษาและตำแหน่งงานที่ต่ำกว่าจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การทำงานของพนักงานต่ำกว่าผู้ที ่มี ระดับวุฒิภาวะ ประสบการณ์ที่สูง ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ของ
พนักงานที่เป็นฝ่ายปฏิบัติการจะต่ำกว่าปริญญาตรี ที่ต้องทำงานในปริมาณมาก ๆ งานเร่งด่วนแข่งขันกับ
เวลาที่ได้กำหนดเอาไว้ และอายุการทำงาน (ปี) ส่วนใหญ่มีอายุงานต่ำกว่า 1 และไม่สอดคล้องกับ อังคณา 
ธนานุภาพพันธุ์ และคณะ (2564) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรกรณีศึกษาของบริษัทธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แห่งหนึ่ง พบว่าปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
ที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกันปัจจัยเพศ รายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยเพศชายมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากกว่าเพศหญิง 

ปัจจัยสมรรถนะด้านเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการทำงาน สามารถอภิปรายผล
การศึกษาแต่ละด้านได้ ดังนี้ 

ปัจจัยความรู้ด้านเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการทำงาน เนื่องจาก ความรู้ความ
เข้าใจอย่างชัดเจน ที่มาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาจากการฟัง พูด อ่าน เขียน ในด้านของเทคโนโลยีจะ
สามารถนำมาช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นสอดคล้องกับ เสาวนีย์ มหาชัย และคณะ (2562) 
ที่ได้ศึกษา การใช้เทคโนโลยีมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร  สังกัดสำนักงานศาล
ยุติธรรมในจังหวัดนครราชสีมา ระดับความเก่ียวข้องกับงาน คือ ความปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์
เทคโนโลยี ซึ่งมีความสัมพันธ์กันกับงานซึ่ง การรับรู้ทางเทคโนโลยีจะช่วยส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น และศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง (2558) ทำการศึกษาประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่าความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ว่าจะเป็น
เรื่องระบบคอมพิวเตอร์ เรื่องโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ช่วยในการทำงาน เรื่องการใช้ งานอินเทอร์เน็ตเพ่ือ
ปฏิบัติงานและการค้นคว้า ตลอดไปจนถึงการติดต่อสื่อสาร ทั้งยังมีส่วนกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่สรรหาอุปกรณ์
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในชีวิตประจำวันด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของ
หน่วยงาน  

ปัจจัยทักษะเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการทำงาน ทักษะหรือความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่คนจะปรับเปลี่ยนการกระทำวิธีการที่จะทำสิ่งต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นทักษะที่จะเป็นประโยชน์ในการทำงาน สามารถนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาช่วยสร้าง
องค์ความรู้สารสนเทศ หรือแก้ปัญหาการทำงานให้ดีข้ึนได้อย่างเหมาะสม หากบุคคลมีทกัษะด้านเทคโนโลยี
ที่มีความเชี่ยวชาญยิ่งทำให้การทำงานสะดวกรวดเร็วมากขึ้น  สอดคล้องกับงานของ แก้วตา ผู้พัฒนพงศ์ 
และนิคม เจียรจินดา (2563) ได้ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน
ของพนักงานธนาคาร ซึ่ง ผลการวิจัยพบว่า ในองค์การต่าง ๆ ต้องยอมรับเทคโนโลยี และผู้ปฏิบัติงานต้อง
ได้รับแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงาน ต้องมีความรู้ ความสามารถและทักษะ มีความชัดเจนในบทบาทและการ
ยอมรับในบทบาท ได้ร ับโอกาส และความก้าวหน้าในการปฏิบัต ิงานจึงจะทำให้การปฏิบัต ิงานมี
ประสิทธิภาพได้ประสิทธิผล ทำให้องค์การบรรลุ เป้าหมาย สำหรับผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ผล
การวิจับพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อผลประสิทธิภาพของการ  ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานต้องประกอบด้วย 
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คุณภาพของงาน ปริมาณงาน ระยะเวลาที่ใช้ และการใช้ทรัพยากรอย่าง  คุ้มค่า สำหรับผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีและด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 
และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ความรู้ ความสามารถ และทักษะ ความชัดเจนในบทบาท และการยอมรับ
บทบาท และความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

ปัจจัยทัศนคติด้านเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการทำงาน ทัศนคติหรือความรู้ความ
เข้าใจต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนั้น คือทัศนคติ ท่าทีหรือความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ ง หรือ
เรียกว่าเจตคติถือเป็นกิริยาท่าทีความรู้สึกรวม ๆ ของบุคคลที่เกิดจากความพร้อมหรือความโน้มเอียงของ
จิตใจ หากบุคคลมีทัศนคติที่ดีต่อเทคโนโลยีก็จะส่งผลให้บุคคลสนใจในการนำเทคโนโลยีมาช่วยอำนวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงานมากขึ ้นสอดคล้องกับ อุษคม เจียรจินดา (2563) ได้ทำการศึกษาเรื่อง 
เทคโนโลยีสารสนเทศกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ผลการวิเคราะห์พบว่าทัศนคติต่อเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ปฏิบัติงานในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ 
ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งหมายความถึง 
องค์การจะมีประสิทธิภาพที่สูงมากขึ้นเมื่อมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้และผู้ปฏิบัติงานจะต้องมี 
ทัศนคติที ่ด ีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ องค์การนำมาใช้ ในด้านการใช้เทคโนโลยีมีผลต่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมในจังหวัดนครราชสีมา และสอดคล้อง
กับเสาวนีย์ มหาชัย และคณะ(2562) ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุระดับ การศึกษา-
ตำแหน่ง แผนก/ส่วนงาน และระดับเงินเดือนที ่แตกต่างกัน มีผลต่อการใช้เทคโนโลยี ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัด สำนักงานศาลยุติธรรมในจังหวัด นครราชสีมา แตกต่างกัน 
และปัจจัยอื่น ได้แก่ ทัศนคติที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีความเชื่อมั่นของผู้ใช้งาน และความวิตกกังวล มี
ความสัมพันธ์กับการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัด สำนักงานศาล
ยุติธรรมในจังหวัด นครราชสีมา มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง ต่อการใช้เทคโนโลยีในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมในจังหวัดนครราชสีมา 

ปัจจัยบุคลิกลักษณะด้านเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการทำงาน คุณสมบัติส่วน
บุคคลที่รวมถึงบุคลิกลักษณะ นิสัยใจคอ ตลอดจนการกระทำต่าง ๆ ที่ทำจนเกิดเป็นพฤติกรรมเฉพาะบุคคล
นั้น รวมถึงบุคลิกลักษณะที่ยอมรับเทคโนโลยี การใช้งานก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวบุคคลหรื อการ
เปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับงานของ แก้วตา ผู้พัฒนพงศ์ และนิคม เจียรจินดา (2563) ที่ทำการศึกษา
ผลกระทบของการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร จากการทดสอบด้วยสถิติ 
สามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า ผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานจะมีประสิทธิภาพ เนื่องมาจากการที่องค์การ
นำเทคโนโลยีมาใช้ในองค์การ โดยที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องยอมรับในเทคโนโลยีที่องค์การมีมาใช้ ในการยอมรับ
เทคโนโลยีของผู้ปฏิบัติงานนั้นเกิดจาก การรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีและการรับรู้ความง่ายใน
การใช้งาน  

ปัจจัยแรงจูงใจด้านเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการทำงาน เนื่องจาก แรงจูงใจ
เปรียบเสมือนแรงขับเคลื่อนภายใน ที่ใช้ความพยายามในการกระทำไปสู่เป้าหมายโดยไม่ลดละ แรงจูงใจใน
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หลาย ๆ ด้านย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเนื่องจากแรงจูงใจเป็นพลังผลักดันให้คนมีพฤติกรรม 
และยังกำหนดทิศทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้  ปัญญาพร ฐิติพงศ์ และประสพชัย พสุนนท์ (2559) แรงจูงใจที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัทก่อสร้าง  : กรณีศึกษา บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์
เพิร์ท คอนสตรัคชั่น จำกัดผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจต่อประสิทธิภาพด้านรวม 
พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจด้านความรับผิดชอบและด้านการนิเทศงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ ชูเกียรติ ยิ ้มพวง (2554 : บทคัดย่อ) ศึกษา
แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษาบริษัท บางกอกกลาส จำกัด โรงงานจั งหวัดปทุมธานี มี
จุดประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนักงานบริษัท บางกอกกลาส จำกัด โรงงานจังหวัดปทุมธานี ที่มี
ผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานผลการทดสอบพบว่า ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุน มีอิทธิพลต่อการ
ปฏิบัติงาน และมีค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์สหพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.59 เกศณรินทร์ งามเลิศ (2559) ศึกษา
แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน และลูกจ้าง องค์การคลังสินค้า ผลการศึกษา
พบว่าแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน และลูกจ้าง องค์การคลังสินค้า ได้แก่  
ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ และด้าน
ความมั่นคงในการทำงาน 

 
10. ข้อเสนอแนะ 
 
10.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือประกอบการพิจารณาให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังนี้   
 จากการศึกษาพบว่า สมรรถนะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น บุคลากรฝ่ายสนับสนุนมี
ความรู้ ความเข้าใจ ในการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐานได้ไม่ว่าจะเป็น ด้านงานพิมพ์ งานคำนวณ 
นำเสนอ มีความรู้ในการวางแผนออกแบบสื่อ ผลิตสื่อ ประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์เหมาะสมต่อการดำเนินงาน 
รวมถึงการเข้าใช้งานในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ควรมีการเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับ ไวรัสคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สร้างปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่าง  ๆ กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เพื่อในการทำงานจะได้ไม่เกิดปัญหาไฟล์หาย หรือไฟล์เปิดไม่ติดได้ เพื่อให้การดำเนินงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น รวมถึง สร้างองค์ความรู ้ในการออกแบบการทำงาน สามารถออกแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์รูปแบบออนไลน์ได้ ในการทำงานประสานงานระหว่างกองแผนก ให้ดำเนิน
ประชาสัมพันธ์โดยใช้ infographic เพ่ือสร้างความน่าสนใจมากข้ึน 

สมรรถนะทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรฝ่ายสนับสนุนมีการปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรม
สำเร็จรูปอยู่เป็นประจำ (Word, Excel, Power Point และการประสานงานระหว่างกันผ่านอีเมลได้เป็น
อย่างดี แนวทางพัฒนาส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้การทำงานร่วมกันผ่านโปรแกรมใหม่ ๆ เช่น Slack แพลต
ฟอร์ในการส่งข้อความที่ออกแบบมาสำหรับการทำงานเป็นทีม ระบบส่งข้อความจะถูกแบ่งออกเป็นชาแนล
ต่าง ๆ ซึ่งสมาชิกของทีมงานสามารถเข้าและออกได้ เป็นรูปแบบที่จะไม่มีใครได้รับข้อความหรือการแจ้ง
เตือนที่ไม่เก่ียวข้องกับตนเอง สมาชิกของกลุ่มยังสามารถพูดคุยนอกหัวข้อหลัก ในกระทู้ที่แยกออกไป ซึ่งทำ
ให้ข้อความดังกล่าวไม่สามารถเข้าไปรบกวนการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องหลักที่มีความสำคัญได้ หรือจะผ่าน 
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โปรแกรม Zoom MS team การแชร์งานกันบน Cloud การแก้ไขเอกสารร่วมกันผ่าน Google Docs เพ่ือ
ก่อให้เกิดการทำงานร่วมกัน มีความรวดเร็ว สามารถนำโปรแกรมใหม่ ๆ มาช่วยอำนวยความสะดวกในการ
ทำงานได้เป็นอย่างด ี

สมรรถนะทัศนคติด้านเทคโนโลยี  บุคลากรฝ่ายสนับสนุนมีทัศนคติที่ดีต่อด้านเทคโนโลยีเป็นอย่าง
มากไม่ว่าจะเป็น มีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเทคโนโลยี เห็นด้วยกับนโยบายการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน และเทคโนโลยีทำให้การทำงานมีความรวดเร็วมากขึ ้น และการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมีส่วนสำคัญต่อความก้าวหน้าในหน่วยงาน ทัศนคติด้านเทคโนโลยีที่ดีจะช่วยให้สามารถสร้าง
ประโยชน์ได้มากขึ้น จะทำให้บุคลากรมีความตื่นตัวอยู่เสมอ เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว รวมทั้งเป็นเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรให้ทันสมัยอยู่เสมอ ควรปลูกฝังเกี่ยวกับทัศนคติ
ด้านเทคโนโลยีให้กับบุคลากรทุกคนในองค์การ หากมีบุคลากรคนใดคนหนึ่งเกิดความรู้สึกมองเทคโนโลยี
ด้านลบไม่ว่าจะเป็น อารมณ์ความรู้สึกที่เกิดความไม่สบายใจในการใช้เทคโนโลยี เช่น กลัวว่าจะไม่สามารถ
ควบคุมเทคโนโลยีนั้น ๆ ได้ กลัวการถูกครอบงำโดยเทคโนโลยี และปัจจัยที่เกิดจากความรู้สึกไม่ปลอดภัย 
เช่น กลัวข้อมูลหรือความลับรั่วไหลไปสู่บุคคลอื่น ก็จะเป็นอุปสรรคในการทำงานเป็นอย่างมาก 

สมรรถนะบุคลิกลักษณะด้านเทคโนโลยี บุคลากรฝ่ายสนับสนุนในด้านบุคลิกลักษณะมีการนำ
เทคโนโลยีเข้ามาประสานงานอยู่เสมอ นำมาปฏิบัติงานได้อย่างหลากหลาย และสามารถควบคุมอารมณไ์ด้
เมื่อเกิดปัญหาระหว่างการทำงาน รวมถึงในการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีไม่เคยประพฤติผิดกฎระเบียบ 
เช่น (เอาข้อมูลที่เป็นชั้นความลับขององค์กรไปเผยแพร่ ส่งเสริมการตั้งค่าความปลอดภัยพิเศษสำหรับข้อมูล
ที่เป็นความลับ เนื่องจากป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูลลับออกไปเผยแพร่ (อาจจะเกิดจาก
ความที่ไม่ได้ตั้งใจของบุคลากร) โดยการ เอกสารที่เป็นความลับมากให้ตั้งเป็นไฟล์ล็อคไว้เพ่ือความปลอดภัย 
โดยจะต้องใส่รหัสผ่านเป็นชื่อ รหัสของบุคลากรเพ่ือความปลอดภัยในการใช้ข้อมูลมากท่ีสุดและป้องกันการ
รั่วไหลของข้อมูล  

สมรรถนะแรงจูงใจด้านเทคโนโลยี แรงจูงใจบุคลากรฝ่ายสนับสนุนในด้านเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ หรือ ขาดซึ่งทักษะทางเทคโนโลยีจะทำให้ปฏิบัติงานยากทำให้บุคลากรมี
แรงจูงใจในการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีมากขึ้น การพัฒนาเพิ่มเติมโดยสร้างแรงจูงใจผ่านสภาพแวดล้อม
เทคโนโลยี เช่น ภายในบริเวณห้องทำงานเป็นรูปแบบ Smart  

ภาพรวมหน่วยงานควรส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการข้อมูลร่วมกันทั้งองค์การกล่าวคือ มีระบบ
ฐานข้อมูลเดียวกัน ใช้ร่วมกันทุกหน่วยงานภายในองค์การเพื่อเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกัน สะดวก
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล เมื่อมีข้อมูลหลายที่ แต่ละหน่วยงานจัดเก็บข้อมูลเอง 
อาจมีข้อมูลในส่วนที่เหมือนกัน เมื่อนำเป็นระบบฐานกลาง มาใช้จัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปของฐานข้อมูลจะ
ทำให้ไม่เก็บข้อมูลซ้ำซ้อนกัน ทำให้เกิดความสอดคล้องของข้อมูล รวมทั้งสร้างความปลอดภัยการที่ระบบ
การทำงานมารวมอยู่ในที่เดียวกัน แต่ละหน่วยงานในองค์การสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ เป็นการเพิ่มขีด
ความสามารถให้องค์การอีกด้วย   
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10.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
จากการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีบุคลากรฝ่ายสนับสนุนของสำนักงาน

สถาบัน จึงขอนำเสนอข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางการทำวิจัยครั้งต่อไปให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น พบว่า  
ควรศึกษาเพิ่มเติมถึงสมรรถนะทางเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ในส่วนของบุคลากรสาย
วิชาการ รวมถึงบุคลากรฝ่ายสนับสนุนทั้งสถาบัน เพื่อทราบถึงสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการทำงาน และจะได้นำข้อมูลมาพัฒนาในด้านการทำงาน  หรือ นอกเหนือจากปัจจัยที่ได้
ศึกษาที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ข้อเสนอในการศึกษาครั้งต่อไป ศึกษาตัวแปรปัจจัยอื่น
นอกเหนือจากสมรรถนะด้านเทคโนโลยี เช่น ด้านความสัมพันธ์ของบุคคล ด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน 
ด้านความก้าวหน้าในงาน เนื่องจากปัจจัยดังกล่าวจะช่วยส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานอีกด้วย 
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บทคัดย่อ  
 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้ค่านิยมองค์การในสถานการณ์การควบ
รวมองค์การของบุคลากร บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ค่านิยมของ
บุคลากรในสถานการณ์การควบรวมองค์การของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ และ 3) เพื่อเสนอแนะ
แนวทางในการส่งเสริมการรับรู้ค่านิยมของบุคลากรบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ การศึกษาในครั้งนี้เป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรบริษัท
โทรคมนาคมแห่งชาติในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 103 คน 
 ผลการศึกษา พบว่า  บุคลากรขององค์การโทรคมนาคมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วน
ใหญ่เป็นเพศชายอายุ 51-60 ปี จำนวน 37 คน ระดับการศึกษาปริญญาตรี สังกัดศูนย์สนับสนุน โดยมี
ระดับการรับรู้ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์การอยู่ในระดับสูง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า บุคลากรที่มี
เพศ อายุ ระดับการศึกษา และสายงานที่แตกต่างกันส่งผลต่อการรับรู้ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การใน
ระดับท่ีไม่ต่างกัน ปัจจัยภายในองค์การ ได้แก่ ด้านวิสัยทัศน์ ด้านภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสารภายในองค์การ 
และด้านบรรยากาศองค์การ มีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การของบุคลากรอย่างมี
นัยทางสถิติท่ี .01  
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Abstract 
 
 The objectives of this study were 1)  to study The level of perception of 
organizational values in the situation of mergers and acquisitions of personnel. National 
Telecom Public Company Limited 2) to study Factors Affecting Personnel Value Recognition 
in the Situation of National Telecom Public Company 3) To suggest guidelines for promoting 
the recognition of the National Telecom Public Company Limited personnel's values.  This 
study was a Quantitative Research. Use the questionnaire as a tool research with the sample 
group used in the study Personnel of the National Telecom Company in Phra Nakhon Si 
Ayutthaya Province, 103 persons 
 The results of the study found that Telecommunications Organization personnel 
Most of them were males aged 51 – 60 years, 37 people with a bachelor's degree. under 
the support center with the level of perception of values and organizational culture is at a 
high level. The hypothesis testing results showed that Personnel with gender, age, 
education level, line of work different. It affects the perception of values and organizational 
culture at the same level. The internal factors of the organization are vision. Leadership 
communication within the organization and organizational atmosphere There was a 
statistically significant correlation to the perception of personnel's values and organizational 
culture at .01.  
 
Keywords: Merger, Recognition, Values and Organizational Culture, National Telecom  

     Company 
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1. บทนำ 
 
 จากกระแสการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างก้าว
กระโดดและเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทมากข้ึนต่อวงการธุรกิจ และชีวิตผู้คน
ในปัจจุบัน ซึ่งได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถีชีวิต และกระบวนการทำงานที่แปรเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ไม่
ว่าจะเป็นในด้านโครงสร้าง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตำแหน่งงาน สายการบังคับบัญชา เครื่องมืออุปกรณ์ 
ฯลฯ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้สิ่งแวดล้อมรอบข้างขององค์การได้มีการแปรสภาพไปจากเดิมสง่ผล
ให้การจัดการหรือกระบวนการการประกอบงานแบบดั้งเดิมไม่สนองผลสัมฤทธิ์อีกต่อไป ดังนั้นองค์การจึงมี
ความจำเป็นที่จะต้องมีการออกแบบและจัดสร้างกลยุทธ์ที่เป็นการจัดสร้างความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย    
ต่าง ๆ ให้เกิดความเหมาะสมและสอดรับกับบริบทแห่งการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้องค์การสามารถแข่งขัน 
และต่อสู้ในสภาพแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงแก้ไขกระบวนการการผลิตและลักษณะการ
บริการให้ตอบสนองต่อความต้องการในปัจจุบันได้อย่างทันท่วงที  
 การบริหารการเปลี ่ยนแปลงจึงได้เป็นรูปแบบการจัดการที ่ผู ้บริหารและผู ้นำองค์การต่าง ๆ                    
ได้ให้ความสำคัญ เนื ่องจากผลของเทคโนโลยีที ่ก่อให้เกิดรูปแบบใหม่ ๆ ขึ ้นไม่ว่าจะเป็นการแข่งขั น                      
การประกอบการ วิถีชีวิต ธุรกิจ ทำให้ผู้บริหารได้มีการวางแผนและตัดสินใจเปลี่ยนแปลงองค์การในด้าน
ต่าง ๆ อย่างมีความหมาย วิธีการการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การจะมีความเหมือนและแตกต่างกันซึ่ง
จะเป็นไปตามแต่ละวัตถุประสงค์ และรูปแบบในการดำเนินการขององค์การ เช่น วิธีการควบรวมองค์การ                      
การยุบองค์การ การพลิกโฉมองค์การ การซื้อสินทรัพย์สุทธิขององค์การอื่น ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยาย
ขอบเขตอิทธิพลทางทรัพยากรการบริหาร เสริมสร้างรายได้ เพิ่มอำนาจต่อรองทางการตลาด เพิ่มโอกาส
ให้กับองค์การ ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ลดต้นทุนในการดำเนินการและการผลิต รวมไปถึงการได้ รับสิทธิ
ประโยชน์ทางสิทธิบัตร และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่สำคัญคือรูปแบบและการดำเนินงานใหม่ขององค์การที่เป็น
การสอดคล้องรับกับสภาพแวดล้อมเชิงพลวัตนี้ 
 จากการให้บริการในนามของบริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการในด้านการติดต่อสื่อสาร
และอำนวยความสะดวกเชิงการสื่อสารโทรคมนาคมทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต 
โทรศัพท์มือถือพกพา และบริการอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวกับโครงข่ายบรอดแบนด์อันเป็นไปตามข้อตกลงและ
รายละเอียดการบริการต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตการประกอบกิจการ แต่ทว่าด้วยคณะรัฐมนตรีได้
ตระหนักถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และแนวทางการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มาก
ขึ้น จึงได้มีการลงมติความเห็นชอบยุบรวมกิจการรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะการบริการที่คล้ายคลึงกันและที่
สำคัญเพื่อเป็นการลดความซ้ำซ้อนที่มีต่อการลงทุนในภาครัฐ โดยจัดให้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดตั้ง
รัฐวิสาหกิจด้วยการควบรวมสองกิจการเข้าด้วยกันระหว่าง บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน (TOT Public 
Company Limited) กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด มหาชน (CAT telecom Public Company 
Limited) ร่วมกันเป็นกิจการในนามองค์การโทรคมแห่งชาติ (National Telecom Public Company 
Limited : NT) ที่เป็นการรวบรวมทรัพยากรและขยายขอบเขตพ้ืนที่การให้บริการเดิมจากท้ังสององค์กร  
 หลังจากมติการควบรวมองค์การดังกล่าว บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงได้มีการกำหนดค่านิยม
ขององค์การ โดยนำคำว่า I AM NT ซึ ่งเป็นชื ่ออักษรย่อขององค์การ และให้คำจำกัดความดังนี ้ I : 
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Innovation ส่งเสริมนวัตกรรมทันสมัย, A : Agility ปรับตัวไวไม่ยึดติด, M : Momentum คิดใหญ่ก้าวไป
ข้างหน้า, N : Nation – Oriented สร้างคุณค่าให้กับประเทศ, T : Trust พึ่งพาไว้ใจได้ (โทรคมแห่งชาติ, 
2564) โดยมีวิสัยทัศน์เป็นตัวกำกับว่าด้วย การเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนและยกระดับการสื่อสาร
และดิจิทัลให้กับประเทศเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน ซึ่งค่านิยมและวิสัยทัศน์ดังกล่าวเปรียบเสมือนเบ้าหลอมทางจิต
วิญญาณและเป็นแนวทางปฏิบัติที่มากำหนดรูปแบบวิถีชีวิตของบุคลากรตลอดจนเป็นกรอบระเบียบวิธีทาง
ความคิดขององค์การและที่สำคัญได้กลายเป็นคติทางความเชื่อแบบแผนการปฏิบัติงาน การดำรงชีวิตของ
บุคลากรสู่การยอมรับเป็นจารีตและแบบอย่างในการปฏิบัติก่อให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่มีต่อการ
ตอบสนองแก่เป้าประสงค์ขององค์การอย่างเป็นระบบ  
 ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ค่านิยม
ของบุคลากรในสถานการณ์การควบรวมองค์การ กรณีศึกษา บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 
โดยการศึกษาในครั้งนี้จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์สำหรับการปรับปรุงองค์การ 
รูปแบบการสื่อสาร โครงการปลูกฝังค่านิยม ตลอดจนแนวทางการพัฒนาองค์การให้เป็นการสอดคล้องกับ
ปัจจัยที ่ส่งผลต่อการรับรู ้ค่านิยม อีกทั ้งการรับรู ้ค่านิยมจะเป็นส่วนช่วยให้สมาชิกได้เห็นถึงคุณค่า
ความสำคัญของแนวทางปฏิบัติ และการแสดงออกเชิงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อันเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ
บริษัทว่าด้วยการเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนและยกระดับการสื่อสารและดิจิทัลให้กับประเทศเพ่ือ
ธุรกิจที่ยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ    
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 2.1 เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ค่านิยมองค์การในสถานการณ์การควบรวมองค์การของบุคลากร 
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ  
 2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ค่านิยมของบุคลากรในสถานการณ์การควบรวมองค์การ
ของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ  
 2.3 เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมการรับรู้ค่านิยมของบุคลากรบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 
3. ขอบเขตการวิจัย  
 
 3.1 ด้านเนื้อหา การวิจัยในครั้งนี้มุ่งที่จะศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ค่านิยมของบุคลากรของบริษัท
โทรคมนาคมแห่งชาติ ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
สายงาน ปัจจัยภายในองค์การ ได้แก่ ด้านวิสัยทัศน์ ด้านภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสารภายในองค์การ และด้าน
บรรยากาศองค์การ ที่มีผลต่อตัวแปรตามประกอบด้วย การรับรู้ค่านิยมของบุคลากร ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ I AM 
NT I : Innovation ส่งเสริมนวัตกรรมทันสมัย, A : Agility ปรับตัวไวไม่ยึดติด, M : Momentum คิดใหญ่
ก้าวไปข้างหน้า, N : Nation – Oriented สร้างคุณค่าให้กับประเทศ, T : Trust พ่ึงพาไว้ใจได ้
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 3.2 ด ้านพื ้นที่ ผ ู ้ว ิจ ัยมุ ่งศึกษาเฉพาะพื ้นที ่ศ ูนย์บร ิการองค์การโทรคมแห่งชา ติจ ังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เนื่องจากสถานที่ตั้งขององค์การเป็นสถานที่ตั้งของสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 
1 (ภ.1) โดยมีขอบเขตอำนาจในการบังคับบัญชาฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1.1 (บภก.1.1)  มี
ความรับผิดชอบในพื้นที่ พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และฝ่าย
ขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1.2 (บภก.1.1) มีความรับผิดชอบในพื้นที่ นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ 
เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ราชบุรี กาญจนบุรี ซึ่งเป็นพ้ืนที่บริเวณภาคกลางส่วนใหญ่ของประเทศ
และเป็นพ้ืนที่ที่สร้างกำไรให้แก่องค์การโทรคมแห่งชาติในปี 2561 - 2564 ได้มากที่สุด(บริษัท ทีโอที จำกัด, 
2563)  
 
 3.3 ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรในการวิจัยครั ้งนี้ คือ บุคลากรขององค์การ
โทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1 จำนวน 140 คน โดยผู้วิจัยได้กำหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างจากตารางของ Krejcie and Morgan (1970) ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 103 คน ด้วยวิธีการสุ่ม
อย่างง่าย(Simple Random) 
 
 3.4 ด้านระยะเวลา การวิจัยในครั้งนี้ใช้เวลาศึกษา 6 เดือน คือ ระหว่างมกราคม - มิถุนายน 2565 
 
4. ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
 
 ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2549) ได้กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง ความเชื่อหรือค่านิยม
ฐานคติร่วมกันในองค์การ ซึ่งเป็นสิ่งที่อาจเกิดจากปฏิสัมพันธ์ของสมาชิก เป็นสิ่งร่วมกันระหว่างกลุ่ ม
สามารถเรียนรู้ และสร้างขึ้นเพื่อถ่ายทอดไปยังคนอื่น ๆ ได้ รวมไปถึงการให้ค่ ากับนิยามความหมายที่มีต่อ
วัตถุ หรือสัญลักษณ์ตัวแสดง ทั ้งนี ้ระดับวัฒนธรรมองค์การสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับได้แก่ 
วัฒนธรรมทางกายภาพ ค่านิยม ฐานคติ 1) วัฒนธรรมทางกายภาพ คือ สิ่งที่สามารถมองเห็น และจับต้อง
ได้ ซึ่งแบ่งออกตามประเภทเหล่านี้ ประเภทวัตถุ ได้แก่ ศิลปะตกแต่ง สัญลักษณ์ รูปทรงการออกแบบตึก 
สิ่งของเครื่องใช้ เครื่องแต่งกายในการทำงาน ประเภทพฤติกรรม ได้แก่ พิธีกรรม รูปแบบการสื่อสาร 
ประเพณี การให้รางวัลหรือลงโทษพนักงาน ประเภทภาษา ได้แก่ เรื ่องราว เรื ่องเล่าเกี ่ยวกับความ
ยากลำบาก การฟันฝ่าอุปสรรคขององค์การ สิ่ งที ่มาและความสำคัญที ่มีผลกระทบถึงฐานคติและ
แนวความคิด ประวัติศาสตร์ วีรชน 2) ค่านิยม เป็นหลักการ เป้าหมาย และมาตรฐานในองค์การ ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่จะเป็นข้อกำหนดว่าสมาชิกจะต้องให้ความสำคัญ และความใส่ใจกับเรื่องใด เช่น การสะดวก การบริการที่
ดี ความจงรักภักดี ฯลฯ ทั้งนี้ค่านิยมจะเป็นบรรทัดฐานที่เป็นเครื่องมือในการตัดสินว่าอะไรเป็นสิ่งที่ถูกหรือ
ผิด หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นในองค์การ 3) ฐานคติ เป็นสิ่งที่สมาชิกมีการแสดงออกอย่างไม่รู้ตัว เป็นสิ่งที่ ถูก
ขับเคลื่อนอยู่ในจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้เป็นมุมสะท้อนถึงความเชื่อที่ก่อให้เกิดความจริง ทั้งนี้ฐานคติจะมี
อิทธิพลต่อการรับรู้และพฤติกรรมของคนในการบรรลุเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการยอมรับในการปฏิบัตินั้นอย่าง
ไม่มีการตั้งคำถาม หรือข้อสงสัยภายในจิตใจ   
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 Cooke & Lafferty (1989) ได้ให้นิยามรูปแบบการรับรู้วัฒนธรรมองค์การของสมาชิกที่เป็นผล
จากทฤษฎีแบบแผนการดำเนินชีวิต (Life Style inventory) ร่วมกับทฤษฎีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลกับ
การทำงาน ทฤษฎีแรงจูงใจและทฤษฎีผู้นำ ประกอบกันเป็นรูปแบบการแสดงออกเชิงพฤติกรรมที่มีค่านิยม                
ความเชื่อ และแนวทางการปฏิบัติตามกรอบข้อตกลงจากวัฒนธรรมองค์การ ซึ่งการรับรู้วัฒนธรรมสามารถ
แบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 1)ลักษณะสร้างสรรค์ (Constructive style) หมายถึง องค์การให้ความ
สนใจกับบรรทัดฐานที่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจแก่พนักงานและผลงานอย่างสมดุล 
ด้วยการสนับสนุนซึ่งกันและกัน และมีปัจจัยกระตุ้นให้บุคลากรมีศักยภาพที่ดีพร้อม 2) ลักษณะตั้งรับเฉี่อย
ชา (Passive/Defensive Styles) หมายถึง องค์การที ่ม ีค ่านิยมและแบบแผนทางความคิดที ่ม ุ ่งให้
ความสำคัญกับการทำให้พนักงานคล้อยตามแนวทางของผู้บริหาร มีการยึดถือระเบียบแบบแผน  องค์การ
รวมอำนาจ ผู้บริหารเป็นศูนย์กลาง สัมพันธภาพภายในเป็นไปด้วยขอบเขตของสายงานและระบบอุปถัมภ์ 
3) ลักษณะตั้งรับก้าวร้าว (Aggressive/Defensive Styles) หมายถึง องค์การมีค่านิยมและข้อกำหนดเชิง
พฤติกรรมที่มีรายละเอียดของลักษณะการแสดงออกที่มุ่งให้ความสำคัญกับงาน การแข่งขัน ตามระเบียบ
และข้อตกลง 
 Daft (2013) ได้กล่าวถึงการรับรู้วัฒนธรรมองค์การตามสภาพความเป็นจริงประกอบไปด้วย 4 
แบบ ได้แก่ 1) การรับรู้วัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัว คือการรับรู้ในสิ่งเร้าที่องค์การให้ความสำคัญกับ
สภาพแวดล้อมภายนอก 2) การรับรู้วัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลสำเร็จ หมายถึงการรับรู้เป้ าหมายที่
องค์การต้องการ 3) การรับรู้วัฒนธรรมแบบเครือญาติ คือการรับรู้ลักษณะขององค์การที่ให้ความสำคัญ
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์การ 4) การรับรู้วัฒนธรรมองค์การแบบราชการ คือการรับรู้
ลักษณะองค์การที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมภายในองค์การที่ซึ ่งมี ลักษณะของความมั ่นคงในการ
ดำเนินการ มีความเป็นเหตุผล ยึดระเบียบของการทำงาน ยึดหลักประหยัดคุ้มค่า และบุคลากรมีอำนาจใน
การตัดสินใจเป็นแบบบนลงล่าง     
 การศึกษาของ ยุทธนาสินธุ์ ศรีนุรัตน์เดชา (2556) ศึกษาเรื่องวิสัยทัศน์ร่วมของการปฏิบัติการยุทธ
ร่วม ของกองบัญชาการกองทัพไทย พบว่า วิสัยทัศน์เป็นสิ ่งที ่คอยกำหนดแนวทางในการพัฒนาขีด
ความสามารถขององค์การ ซึ่งผู้นำหน่วยจะต้องมีการตรวจสอบสิ่งสำคัญ ได้แก่ กำลังพล ภาวะผู้นำ หลัก
นิยม การฝึก การศึกษา โครงสร้างกำลังพล และยุทโธปกรณ์ เพื่อทำให้สมาชิกเกิดการรับรู้ได้อย่างแม่นยำ
และเที่ยงตรงมากที่สุด    
 การศึกษาของ ขนิษฐา จิตแสง (2564) ศึกษาเรื่องการสื่อสารระหว่างบุคคลในบริการศึกษา                
จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 262 ราย พบว่า การสื่อสารระหว่างบุคคลได้เป็นเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมองค์การให้
สามารถทำงานตอบสนองต่อพันธกิจ และความคาดหวังของสังคม และยังเป็นปัจจัยสำคัญในการถ่ายทอด
ความรู้ของสมาชิกภายใต้กรอบและข้อกำหนดเชิงวัฒนธรรม 
 การศึกษาของนฤมล โพชะเรือง และอนิวัช แก้วจำนงค์ (2555) ได้ทำการศึกษาเรื่องการสร้าง
วัฒนธรรมองค์การ กรณีศึกษาบริษัท ทีโอที จำกัด พบว่า ปัญหาการรับรู้วัฒนธรรมองค์การของพนักงานที่
มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต่างกันมีผลทำให้เกิดการรับรู้ที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งประเด็นที่พนักงานได้รับรู้มาก
ที่สุด คือ ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง เพ่ือนร่วมงาน องค์การ รองลงมาด้านความซื่อใสและโปร่งใส และ
น้อยที่สุดคือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
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 การศึกษาของ พงษ์เทพ จันทสุวรรณ และคณะ (2565) ศึกษาเรื่องภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ประสิทธิผลองค์การ : อิทธิพลกำกับของบรรยากาศองค์การ จากจำนวนประชากร 500 หน่วยงาน                      
ผลการศึกษาพบว่า ทุกมิติของบรรยากาศองค์การมีอิทธิพลกำกับเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติต่ อ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและประสิทธิผลองค์การ  
 การศึกษาของ อัจฉรา เฉลยสุข (2556) ศึกษาเรื่องอิทธิพลของบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อความ
ผูกพัน พบว่า ระดับความคิดเห็นของปัจจัยด้านบรรยากาศองค์การ ด้านความผูกพันต่อองค์การ ด้าน
คุณภาพการให้บริการ ได้มีความสัมพันธ์กับปัจจัยแทรกซ้อนเชิงวัฒนธรรมองค์การอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05   
 การศึกษาของ เสถียรพงศ์ อิงครัตน์ (2561) เรื่องวิเคราะห์การบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กร 
กรณีศึกษาการควบรวมองค์กรของโรงงานผลิตฮาร์ดดิสก์แห่งหนึ่ง โดยมีกลุ่มตัวอย่า ง 3 กลุ่มคือ กลุ่ม
ผู ้บริหาร กลุ ่มผู ้บริหารการเปลี ่ยนแปลง และกลุ ่มพนักงาน 17 คน พบว่าปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติต่อด้านการสื่อสาร ด้านทัศนคติ และด้านการรับรู้การ
เปลี่ยนแปลง    
 
5. กรอบแนวคิดการวิจัย  
 
 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการรับรู ้ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การข้างต้น ผู้วิจัยจึง
กำหนดตัวแปรในการศึกษาดังนี้ โดยปัจจัยส่วนบุคคลพัฒนามาจากแนวคิดของ นฤมล โพชะเรือง และ    
อนิวัช แก้วจำนงค์ (2555) ปัจจัยภายในองค์การพัฒนามาจากแนวคิดของ ยุทธนาสินธุ์ ศรีนุรัตน์เ ดชา 
(2556) พระครูสุตวุฒิคุณ ญาณวฑฺฒโน และเดือนเพ็ญ ทองน่วม (2560) พงษ์เทพ จันทสุวรรณ (2565) 
และขนิษฐา จิตแสง (2564) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

• เพศ 
• อาย ุ
• ระดับการศึกษา 
• สายงาน 

ปัจจัยภายในองค์การ 

• วิสัยทัศน์ 
• ภาวะผู้นำ 
• การสื่อสารภายในองค์การ 
• บรรยากาศองค์การ 

การรับรู้ค่านิยมองค์การของบุคลากร 

• ส่งเสริมนวัตกรรมทันสมัย 
• ปรับตัวไวไม่ยดึตดิ 
• คิดใหญ่ก้าวไปข้างหน้า 
• สร้างคณุค่าให้กับประเทศ 
• พึ่งพาไว้ใจได ้
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สมมติฐานของการวิจัย 
1) สมมติฐานที่ 1 บุคลากรองค์การโทรคมแห่งชาติที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีการรับรู้

ค่านิยมในระดับที่แตกต่างกัน  
2) สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยภายในองค์การมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ค่านิยมองค์การของบุคลากร

องค์การโทรคมแห่งชาติ  
 
 
6. วิธีการศึกษา 
 
 6.1 ประชากร 

ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดในการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางของ Krejcie and Morgan (1970) 
จำนวนประชากร 140 คน เทียบเป็นจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 103 คน ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Sampling) ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงาน และเป็นบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติในพ้ืนที่
ศูนย์บริการองค์การโทรคมแห่งชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย ผู้บริหาร  ผู้ช่วยด้านเทคนิค 
และผู้ช่วยด้านบริการ หัวหน้าศูนย์ พนักงานสังกัดศูนย์บริการ พนักงานสังกัดศูนย์สนับสนุน 

 
 6.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และสายงาน 
 ส่วนที ่ 2 แบบสอบถามเกี ่ยวกับปัจจัยภายในองค์การ โดยปรับปรุงเนื้ อหาและพัฒนาจาก
แบบสอบถามจาก เสฐียรพงศ์ บริรักษ์ภูสิฐ (2561) และรชา มานนท์ (2557) จำนวน 18 ข้อ ให้คะแนนตาม
ลิเคริ์ตสเกล (Likert’s Scale) 5 ช่วงชั้น  
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ โดยปรับปรุงเนื้อหาและ
พัฒนาจากแบบสอบถามการรับรู้วัฒนธรรมองค์การของ กมลวรรณ วันดี (2557) และตติยา ผาสุข (2559) 
ซึ่งปรับปรุงและพัฒนาให้มีความเหมาะสมตามบริบทขององค์การโทรคมแห่งชาติ จำนวน 20 ข้อ  และให้
คะแนนตามลิเคริ์ตสเกล (Likert’s Scale) 5 ช่วงชั้น  
 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยภายใน
องค์การ โดยสถิติที ่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percent) และวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ โดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation)  
 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1 โดยใช้สถิติทดสอบ T – 
test และ F – test และทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 2 โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson’s Correlation) 
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7. ผลการศึกษา  
 
 ผลการวิเคราะห์ แสดงได้ดังนี้ 
7.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรบริษัทโทรคมนาคม 
 
ตารางท่ี 1 จำนวนและร้อยละข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรบริษัทโทรคมนาคม  

ปัจจัยส่วนบุคคล จำนวน  ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 71 68.9 
หญิง 32 31.1 

อายุ   
ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี 25 24.3 
31 – 40 ปี 20 19.4 
41 – 50 ปี 21 20.4 
51 – 60 ปี 37 35.9 

ระดับการศึกษา   
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 8 7.8 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) 30 29.1 
ปริญญาตรี 63 61.2 
ปริญญาโท 2 1.9 

สายงาน   
สังศูนย์บริการลูกค้า 43 41.7 
สังกัดศูนย์สนับสนุน 60 58.3 

รวม 103 100 
 
จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก เป็นเพศชาย จำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 

68.9 และเป็นเพศหญิง จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 31.1  มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี จำนวน 37 คน                                      
คิดเป็นร้อยละ 35.9 รองลงมาคือ อายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3                                   
ระดับปริญญาตรีจำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 61.2 ปฏิบัติงานอยู่ภายใต้สังกัดศูนย์สนับสนุน จำนวน 60 
คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 และสังกัดศูนย์บริการลูกค้าจำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 

 
 7.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์การ 
  จากข้อมูลการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง สามารถสรุปหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของตัวแปร ได้แก่ ด้านวิสัยทัศน์ ด้านภาวะผู ้นำ ด้านการสื ่อสารภายในองค์การ และด้าน
บรรยากาศองค์การ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
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ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัจจัยภายในองค์การ พิจารณาเป็นรายด้าน 

ที ่ ด้าน 
ระดับความคิดเห็น 

ลำดับที่ 
(�̅�) (S.D.) ระดับ 

1. วิสัยทัศน์ 3.93 0.784 สูง 1 
2. ภาวะผู้นำ 3.60 1.000 สูง 3 
3. การสื่อสารภายในองค์การ 3.64 0.847 สูง 2 
4. บรรยากาศองค์การ 3.51 0.88 สูง 4 

รวม 3.67 0.877 สูง  
  

จากตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปัจจัยภายในองค์การ โดยใน
ภาพรวมของทุกด้านอยู่ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.67 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับจากมากไปน้อย พบว่า 
ด้านวิสัยทัศน์มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (�̅� = 3.93) รองลงมา ได้แก่ ด้านการสื่อสารภายในองค์การ (�̅� = 3.64) 
ด้านภาวะผู้นำ (�̅� = 3.60) และด้านบรรยากาศองค์การ (�̅� = 3.51)  
  

7.3 ผลการวิเคราะห์รับรู้ค่านิยมองค์การ  
จากข้อมูลการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง สามารถสรุปหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานของข้อมูล ได้แก่ ด้านส่งเสริมนวัตกรรมทันสมัย ด้านปรับตัวไวไม่ยึดติด ด้านคิดใหญ่ด้านก้าวไป
ข้างหน้า ด้านสร้างคุณค่าให้กับประเทศ และด้านพ่ึงพาไว้ใจได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการรับรู้ค่านิยมองค์การของบุคลากรองค์การ
โทรคมนาคมแห่งชาติ จำแนกเป็นรายด้าน 

ที ่ ด้าน 
ระดับการรับรู้ 

ลำดับ 
(�̅�) (S.D.) ระดับ 

1. ส่งเสริมนวัตกรรมทันสมัย 3.92 .732 สูง 3 
2. ปรับตัวไวไม่ยึดติด 3.85 .792 สูง 5 
3. คิดใหญ่ก้าวไปข้างหน้า 3.97 .747 สูง 1 
4. สร้างคุณค่าให้กับประเทศ 3.96 .757 สูง 2 
5. พ่ึงพาไว้ใจได้ 3.91 .758 สูง 4 

รวม 3.92 .757 สูง  
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า แสดงค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการรับรู้ค่านิยม
องค์การของบุคลากรองค์การโทรคมนาคมแห่งชาติ พิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับจากมากไปน้อย พบว่า 
ด้านการคิดใหญ่ก้าวไปข้างหน้าอยู่ในระดับสูง (�̅� = 3.97) รองลงมาได้แก่ ด้านการสร้างคุณค่าให้กับ
ประเทศ (�̅� = 3.96) ด้านส่งเสริมนวัตกรรมทันสมัย (�̅� = 3.92) ด้านการพึ่งพาไว้ใจได้ (�̅� = 3.91) และ
ด้านการปรับตัวไวไม่ยึดติด (�̅� = 3.85) ตามลำดับ 
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 7.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ทดสอบสมมติฐานที่ 1  บุคลากรองค์การโทรคมแห่งชาติที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา สายงานที่ต่างกัน มีการรับรู้ค่านิยมองค์การในระดับที่แตกต่างกัน โดยเปรียบเทียบการรับรู้
ค่านิยมองค์การของบุคลากรองค์การโทรคมนาคมแห่งชาติ จำแนกตามข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลด้วยสถิติ
ทดสอบ T – test และ F – test  
 
ตารางท่ี 4 การทดสอบสมมติฐานระดับการรับรู้ค่านิยมองค์การของบุคลากรองค์การโทรคมนาคม  

   พิจารณาเป็นรายด้าน 

ที ่ ปัจจัยส่วนบุคคล F Sig. 

1. เพศท่ีแตกต่างกันจะมีระดับการรับรู้ค่านิยมองค์การที่แตกต่างกัน .451 1.153 
2. อายุที่แตกต่างกันมีการรับรู้ค่านิยมองค์การในระดับที่แตกต่างกัน 1.442 .303 
3. ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันจะมีการรับรู้ค่านิยมองค์การที่ต่างกัน 1.023 .425 
4. สายงานของบุคลากรที ่แตกต่างกันจะมีระดับการรับรู ้ค่านิยม

องค์การที่แตกต่างกัน 
0.770 .537 

 
จากการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า บุคลากรองค์การโทรคมแห่งชาติที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่

แตกต่างกัน จะมีการรับรู้ค่านิยมองค์การในระดับที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
 ทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปัจจัยภายในองค์การ ได้แก่ ด้านวิสัยทัศน์ ด้านภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร
ภายในองค์การและด้านบรรยากาศองค์การ มีความสัมพันธ์กับการรับรู ้ค่านิยมองค์การของบุคลากร
องค์การโทรคมนาคมแห่งชาติ ด้วยการทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s 
Correlation) ดังตารางที่ 5  
 
ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในองค์การและการรับรู้ค่านิยมองค์การของบุคลากรบริษัทโทร
คมคมนาคมแห่งชาติ 

ปัจจัยภายในองค์การ 
การรับรู้ค่านิยมองค์การ 

Pearson Correlation (r) Sig. ระดับความสัมพันธ์ 
1. วิสัยทัศน์ .930** .000 สัมพันธ์มากที่สุด 
2. ภาวะผู้นำ .660** .001 สัมพันธ์ปานกลาง 
3. การสื่อสารภายในองค์การ .716** .001 สัมพันธ์มาก 
4. บรรยากาศองค์การ .763** .000 สัมพันธ์มาก 

โดยรวม .767** .000 สัมพันธ์มาก 
**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ .001 
  

จากการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า ปัจจัยภายในองค์การมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์การ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 
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8. สรุป  
 
 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และสายงาน  
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 68.9 และเป็นเพศหญิง จำนวน 
32 คน  คิดเป็นร้อยละ 31.1 อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 51 – 60 ปี จำนวน 37 คน  คิดเป็นร้อยละ 35.9 
รองลงมาคือ  อายตุ่ำกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 อายุ 41 -50 ปี จำนวน 21 
คน คิดเป็นร้อยละ 20.4 และอายุ 31 – 40 ปี จำนวน 20 คิดเป็นร้อยละ 19.4 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีจำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 61.2 รองลงมาคือ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพขั้นสูงจำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 29.1 มัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพจำนวน 
8 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 และระดับปริญญาโทจำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 และในส่วนของสายงาน
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากปฏิบัติงานอยู่ภายใต้สังกัดศูนย์สนับสนุน จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 
และสังกัดศูนย์บริการลูกค้าจำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 
 จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับการรับรู้ค่านิยมองค์การของบุคลากรในสถานการณ์การควบ
รวมองค์การ กรณีศึกษาบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) พบว่า ปัจจัยทำให้พนักงานมีการรับรู้
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านวิสัยทัศน์มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( �̅� = 3.93) 
รองลงมา ได้แก่ ด้านการสื ่อสารภายในองค์การ (�̅� = 3.64) ด้านภาวะผู ้นำ (�̅� = 3.60) และด้าน
บรรยากาศองค์การ (�̅� = 3.51) 
 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ พบว่า ปัจจัยทำให้พนักงานมี
การรับรู้ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการคิดใหญ่ก้าวไปข้างห น้า (�̅� = 
3.97) รองลงมาได้แก่ ด้านการสร้างคุณค่าให้กับประเทศ (�̅� = 3.96) ด้านส่งเสริมนวัตกรรมทันสมัย (�̅� = 
3.92) ด้านการพ่ึงพาไว้ใจได้ (�̅� = 3.91) และด้านการปรับตัวไวไม่ยึดติด (�̅� = 3.85) ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 6 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ที ่ ปัจจัยส่วนบุคคล Sig. แปลผล 
1. เพศท่ีแตกต่างกันจะมีระดับการรับรู้ค่านิยมองค์การที่แตกต่างกัน 1.153 ปฏิเสธสมมติฐาน 
2. อายุที่แตกต่างกันมีการรับรู้ค่านิยมองค์การในระดับที่แตกต่างกัน 0.303 ปฏิเสธสมมติฐาน 
3. ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันจะมีการรับรู้ค่านิยมองค์การที่ต่างกัน 0.425 ปฏิเสธสมมติฐาน 
4. สายงานของบุคลากรที ่แตกต่างกันจะมีระดับการรับรู ้ค่านิยม

องค์การที่แตกต่างกัน 
0.537 ปฏิเสธสมมติฐาน 

 
 จากตารางที่ 6 พบว่า ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อการรับรู้ค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์การ ดังนี้ เพศที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อระดับการรับรู้ค่านิยมองค์การที่แตกต่างกัน อายุที่แตกต่างกันมี
การรับรู้ค่านิยมองค์การในระดับที่ไม่แตกต่างกัน ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะมีการรับรู้ค่านิยมองค์การ
ที่ไม่ต่างกัน และสายงานของบุคลากรที่แตกต่างกันจะมีระดับการรับรู้ค่านิยมองค์การที่ไม่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับการศึกษาของ รชา มานนท์ (2557) พงษ์เทพ จันทสุวรรณ และคณะ (2565) ทั้งนี้จึงสามารถ
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กล่าวได้ว่าบุคลากรที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สายงาน ที่แตกต่างกันจะมีการ
รับรู้ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การที่ไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 7 ผลการทดสอบสมมติฐานระดับการรับรู้ค่านิยมองค์การของบุคลากรที่มีความสัมพันธ์กับปัจจัย
ภายในองค์การ พิจารณาเป็นรายด้าน 

ปัจจัยภายในองค์การ สมมติฐาน Sig. แปลผล 
1. ด้านวิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์มีความสัมพันธ์กับภาพรวมของ

การรับรู้ค่านิยมองค์การ 
.000 ยอมรับสมมติฐาน 

2. ด้านภาวะผู้นำ ภาวะผู้นำมีความสัมพันธ์กับภาพรวมของ
การรับรู้ค่านิยมองค์การ 

.001 ยอมรับสมมติฐาน 

3. ด้านการสื่อสาร 
    ภายในองค์การ 

การสื่อสารภายในองค์การมีความสัมพันธ์
กับภาพรวมของการรับรู้ค่านิยมองค์การ 

.001 ยอมรับสมมติฐาน 

4. ด้านบรรยากาศ 
    องค์การ 

บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์กับ
ภาพรวมของการรับรู้ค่านิยมองค์การ 

.000 ยอมรับสมมติฐาน 

 
 จากตารางที่ 7 พบว่า การรับรู้ค่านิยมองค์การมีความสัมพันธ์กับปัจจัยภายในองค์การทุกด้าน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .00 โดยด้านที่มีความสัมพันธ์มากที่สุด คือ ด้านวิสั ยทัศน์ (r = .930) 
รองลงมา ได้แก่ ด้านบรรยากาศองค์การ (r = .763) ด้านการสื่อสารภายในองค์การ (r = .716) และด้าน
ภาวะผู้นำ (r = .660) ตามลำดับ สอดคล้องกับการศึกษาของ แน่งน้อย เพ็งพันธุ์ และคณะ (2562) นฤมล 
โพชะเรือง และอนิวัช แก้วจำนงค์ (2555) ขนิษฐา จิตแสง (2564)  พงษ์เทพ จันทสุวรรณ และคณะ (2565)  
และเสถียรพงศ์ อิงครัตน์ (2561) ทั้งนี้จึงสามารถกล่าวได้ว่าปัจจัยภายในองค์การ  ได้แก่ ด้านวิสัยทัศน์   
ด้านภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสารในองค์การ และด้านบรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ค่านิยม
และวัฒนธรรมของบุคลากร     
  
10. ข้อเสนอแนะ   
 
10.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1) องค์การโทรคมนาคมแห่งชาติ ควรให้ความสนใจเกี่ยวกับการรับรู้วัฒนธรรม และค่านิยมของ
บุคลากรเพราะการรับรู้ของพนักงานมีผลต่อการปรับตัว และการดำรงอยู่ในองค์การด้วยความเต็มอกเต็มใจ 
ความปติยินดี ความภาคภูมิใจบนพื้นฐานแห่งความเป็นสุขที่ได้ส่งผลไปยังความเต็มใจในการปฏิบัติงานให้
บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายตามบริบท และเงื่อนไขของกิจการ ซึ่งการรับรู้จะทำให้เกิดความเข้าใจ อันเป็นเหตุ
ที่ทำให้เกิดความร่วมมือ การเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว กลมเกลียว สามัคคี และการสอดผสานร่วมด้วยช่วยกัน
ของสมาชิกในการต่อสู้กับปัญหา อุปสรรค ตลอดจนการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผลขององค์การให้ดี
ยิ่งขึ้นต่อไป 
 2) องค์การโทรคมนาคมแห่งชาติ ควรจะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมในด้านภาวะผู ้นำของ
บุคลากรเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากภาวะผู้นำจะเป็นสิ่งที่ทำให้บุคลากรเกิดความกล้าหาญ และเป็นส่วนหนึ่งใน
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การกระตุ้นให้เกิดผู้นำพาไปยังหนทางที่ถูกครรลองในสถานการณ์วิกฤติ หรือเหตุการณ์ที่มีความซับซ้อนที่
จำต้องสืบหาหนทางที่เป็นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ทุกฝ่ายได้ ซึ่งภาวะผู้นำจะมีความเกี่ยวโยงไปถึงการ
สะท้อนความคิด การระดมสนอง การหลอมรวมสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ โดยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจำเป็นที่จะต้องอาศัยกระบวนการใหม่มาทำการขับเคลื่อนเป็นอย่างมาก ดังนั้นภาวะผู้จึงมี
ความสัมพันธ์กับเทคโนโลยีการสื่อสารขององค์การ 
 3) องค์การโทรคมนาคมแห่งชาติ ควรจะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้บุคลากรมีการรับรู้
ค่านิยมองค์การในด้านการปรับตัวไวไม่ยึดติดมากขึ้น เนื่องมาจากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าบุคลากรมี
ค่าเฉลี่ยในการรับรู้ด้านการปรับตัวไม่ยึดติดน้อยที่สุด ซึ่งการประกอบกิจการเชิงเทคโนโลยีมีความจำเป็น
และมีความสำคัญมากที่จะต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงและกระบวนการใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ซึ่งการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การจะมีประสิทธิภาพได้ก็ต่อเมื่อการปรับตัวมี
ประสิทธิภาพ และมีความสอดคล้องกับบริบทนั ้น ๆ ซึ ่งการปรับตัวจึงเสมือนเป็นตัวชี ้ว ัดที ่มีต ่อผล
ความสามารถในการดำรงอยู ่ขององค์การภายใต้สภาพแวดล้อมสำหรับระเบียบวิธีการเปลี ่ยนแปลง
องค์ประกอบต่าง ๆ ให้เข้ากับเงื่อนไขทางบริบทได้ 
 
10.2 ข้อเสนอแนะด้านวิชาการ 
 1) ด้วยข้อจำกัดด้านระยะเวลาการศึกษาในครั้งนี้จึงศึกษากับกลุ่มประชากรที่ได้ใช้ขั้นตอนการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปผู้วิจัยควรจะมีขั้นตอนการสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามระเบยีบ
วิธีการอ่ืน เพ่ือทำให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและเที่ยงตรงมากข้ึน 
 2) ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจจะส่งผลต่อการรับรู้ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ เช่น ความ
ผูกพันต่อองค์การ โครงสร้าง กลยุทธ์ ความร่วมมือ ภูมิหลัง เป็นต้น 
 3) ควรศึกษาเปรียบเทียบระดับการรับรู้ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การของแต่ละส่วนภูมิภาค กลุ่ม
ขายและปฏิบัติการลูกค้าภาค (ภ.) กับกลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้านครหลวง (น.) 
 4) ควรศึกษาในบริบทขององค์การ หน่วยงานอื่น ๆ ที่อยู่ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงองค์การ 
หรือองค์การที่กำลังประสบปัญหาเชิงวัฒนธรรมที่มีความเก่ียวข้องกับการรับรู้ของบุคลากร 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำงานเชิง
นวัตกรรม (2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านความต้องการในการดำรงชีวิตที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำงานเชิง
นวัตกรรม (3) เพื ่อศึกษาปัจจัยด้านความต้องการความสัมพันธ์ที ่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำงานเชิง
นวัตกรรม และ (4) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านความต้องการด้านความเจริญเติบโตก้าวหน้าที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การทำงานเชิงนวัตกรรม โดยใช้ระเบียบวิธีเชิงปริมาณ มีกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 120 คน 

 
ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจมีผลอยู่ในระดับปานกลาง (�̅�= 3.215, S.D.= .466) ส่วน

ด้านพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม มีผลอยู่ในระดับมาก (�̅�= 3.456, S.D.= .460) ในส่วนด้านการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทำงานที่แตกต่างต่างกัน
ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำงานไม่แตกต่างกัน แต่อายุและรายได้ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำงานแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ 0.05 ส่วนด้านปัจจัยด้านแรงจูงใจพบว่าความต้องการดำรงชีว ิตไม่มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการทำงานแต่ความต้องการด้านความสัมพันธ์และความต้องการด้านการ
เจริญเติบโตก้าวหน้ามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.01 
ดังนั้น บริษัทควรให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กรและการวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ
ให้พนักงาน และบริษัทสามารถใช้นโยบายส่งเสริมความสัมพันธ์และนโยบายส่งเสริมการเจริญเติบโตก้าวหน้าในการ
สร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมได้ 

 
คำสำคัญ: ปัจจัยด้านแรงจูงใจ พฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม 
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Abstract 
 

The Purposes of this research were : 1. to study personal factors affecting innovative 
working behavior, 2. to study the factors of existences needs that affect innovative working 
behavior, 3. to study the factors of relatedness needs that affect innovative working 
behavior and 4. to study the factors of growth needs that affect innovative working behavior. 
This research is quantitative. There were a sample of 120 people  

The Findings indicated that the motivation factor was at a moderate level (�̅�= 3.215, 
S.D. = .466). Innovative working behavior was at a high level (�̅�= 3.456, S.D.= .460). As for 
hypothesis testing, it was found that personal factors were gender, education level, work 
experience did not affect innovative working behavior. But age and income had different 
effect on working behavior at statistical significance at 0.05 In terms of motivation factor, it 
was found that existences needs was not related to innovative work behavior, but 
relatedness needs and growth needs were positively correlated with innovative work 
behaviors at statistical significance at 0.01 Therefore, companies should focus on building good 
relationships within the organization and planning career advancement for employees. And 
companies can use the relationship promotion policy and growth promotion policy to incentivize 
employees to have innovative working behaviors. 

 
Keywords:  Motivation Factors, Innovative working Behavior 
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1. บทนำ 
 

การเปลี่ยนแปลงระบบออกอากาศจากระบบอนาล็อกมาเป็นระบบดิจิทัลในปี 2557 และการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ในปี 2562 ส่งผลให้ภาพรวมเม็ดเงินโฆษณาปี 2564 มีมูลค่า 107,151 ล้าน
บาท เติบโตลดลงร้อยละ1 เมื่อเทียบกับปี 2563 มีมูลค่า 107,719 ล้านบาท เม็ดเงินโฆษณาลดลงหลาย
ประเภท โดยเฉพาะสื่อเคเบิลและดาวเทียมที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด นอกจากนี้ยังส่งผลให้การแข่งขัน
ของธุรกิจโทรทัศน์ดิจิทัลมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากเม็ดเงินโฆษณากระจายตัวไปยังแพลตฟอร์มออนไลน์
มากขึ้น การเข้าถึงสื่อของผู้บริโภคสามารถทำได้หลากหลายมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจ
ด้านโทรทัศน์ต่าง ๆ ต้องปรับตัวเพื่อแย่งชิงเม็ดเงินโฆษณามากขึ้น (บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน), 2564) 

บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักด้านกิจการสื่อสารมวลชน ซึ่งประกอบไปด้วย
กิจการวิทยุโทรทัศน์ กิจการวิทยุกระจายเสียง หน่วยงานที่ให้บริการด้านข่าว สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจดิจิทัล
และธุรกิจใหม่ โดยมีสำนักข่าวไทย เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการผลิต รวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่เกี่ยวกับ
ข่าวสารต่าง ๆ ที่เน้นความเป็นกลาง ถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเหตุการณ์ แต่ปัจจุบันสำนักข่าวไทยต้อง
เผชิญกับภาวะแข่งขันที่สูงมากในภาคอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน เริ่มตั้งแต่การถูก Digital Disruption 
จากการเกิดขึ้นของทีวีดิจิทัล เนื่องจากปี 2557 กสทช.อนุญาตให้สถานีโทรทัศน์เปลี่ยนแปลงระบบการ
ออกอากาศจากอนาล็อกมาเป็นระบบดิจิทัล ทำให้ผู ้ชมชาวไทยสามารถเข้าชมโทรทัศน์ผ่านระบบที่
หลากหลายมากขึ้น ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคสื่อเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีทางเลือกในการรับชมที่
หลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การรับชมสื่อสามารถทำได้รวดเร็วและ
สะดวกมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อความต้องการลูกค้าจนทำให้จำนวนคนดูโทรทัศน์และฟังวิทยุน้อยลง เงิน
โฆษณาสื่อมีการกระจายมากขึ้น ทำให้ อสมท. มีคู่แข่งในการแย่งชิงโฆษณาจำนวนมาก นอกจากนี้ยังต้อง
เผชิญความเสี่ยงจากผลกระทบของการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ที่มาตรการของรัฐส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน ภาวะเศรษฐกิจและการใช้เม็ดเงินของโฆษณาในการใช้สื่อ ซึ่งส่งผล
กระทบโดยตรงต่อรายได้และการดำเนินธุรกิจของ อสมท. (บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน), 2564) 

จากภาวการณ์แข่งขันสูงของสำนักข่าวไทยที่กล่าวไปในข้างต้นนั้น ทำให้บริษัทต้องมีการสร้างกล
ยุทธ์ต่าง ๆ มาดำเนินการปรับตัวเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ชิงความได้เปรียบในการแย่งชิง
กลุ่มลูกค้าที่มีพฤติกรรมการบริโภคสื่อที่เปลี่ยนแปลงไป และแย่งชิ่งส่วนแบ่งจากเม็ดเงินโฆษณาให้กลับมา
เติบโตอย่างยั่งยืน พนักงานสำนักข่าวไทยจึงต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานและเสริมสร้างศักยภาพที่
แข็งแกร่งในทุก ๆ ด้านให้สอดรับกับกลยุทธ์ที่องค์กรตั้งไว้ ดังนั้น บริษัทจึงต้องมีการสร้างแรงจูงใจให้
บุคลากรในบริษัทเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงาน ให้มีพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมมากขึ้นเพ่ือ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เพ่ือแย่งชิงฐานผู้ชมรายการและเม็ดเงินโฆษณาที่มีอยู่อย่างจำกัดเพ่ือให้
สามารถอยู่รอดได้ท่ามกลางภาวะที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงของธุรกิจสื่อสารมวลชน  

จากข้อมูลในข้างต้น ทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การทำงานเชิงนวัตกรรม ซึ่งบริษัทต้องสร้างแรงจูงใจเพื่อเป็นสิ่งกระตุ้นให้พนักงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การทำงานให้เป็นเชิงนวัตกรรมมากขึ้นเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และเป็นส่วนสำคัญที่ช่วย
ผลักดันใหอ้งค์การสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้ 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม 
2.2 เพื ่อศึกษาปัจจัยด้านความต้องการในการดำรงชีวิตที ่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำงานเชิง

นวัตกรรม 
2.3 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านความต้องการความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม 
2.4 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านความต้องการด้านความเจริญเติบโตก้าวหน้าที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ

ทำงานเชิงนวัตกรรม 
 

3. ทบทวนวรรณกรรม 
 
 ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 

3.1 ทฤษฎี ERG (Existence Relatedness Growth Theory) ของ Clayton Alderfer 
เป็นทฤษฎีที่พัฒนามาจากทฤษฎีความต้องการของ มาสโลว์ แต่แตกต่างตรงที่ไม่ยึดติดกับลำดับ

ความต้องการ โดยทฤษฎีนี้เชื่อว่า ความต้องการใดเกิดก่อนหรือหลัง หรือจะเกิดขึ้นพร้อมกันหลายความ
ต้องการก็ได้ (วัชริศ เจริญกุล, 2563) ซึ่งทฤษฎีนี้ได้แบ่งความต้องการออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1. ความต้องการในการดำรงชีวิตหรือความอยู่รอด (Existence Needs : E) คือ ความต้องการขั้น
พ้ืนฐานของมนุษย์ที่จะใช้ชีวิตอยู่ เป็นความต้องการด้านปัจจัยสี่ ได้แก่ น้ำอาหาร เครื่องนุ่งห่ม อากาศ การ
พักผ่อนและสภาพการทำงานที่ดี (นันทนา จงดี, 2560) เป็นความต้องการด้านร่างกาย ความสะดวกสบาย 
(ณัฏฐ์พัชร์ ลาภบำรุงวงศ์, 2562) และเกี่ยวข้องกับความปรารถนาอยากมีสิ่งของเครื่องใช้ต่าง  ๆ (ธนสรณ์ 
ลำจวน, 2556) เป็นความต้องการที่จะตอบสนองเพื่อให้มีชีวิตอยู่ต่อไป เช่น ความต้องการยา ที่พักอาศัย
รวมถึงความปลอดภัยในการใช้ชีวิต โดยสามารถเปรียบเทียบกับการทำงานในองค์การว่าสิ่งที่บุคลากร 
ต้องการเบื้องต้นนั้น ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง ผลประโยชน์ตอบแทน ประกันสุขภาพ และความ
ปลอดภัยในการทำงาน (เอื้อมเดือน แก้วสว่าง และคณะ , 2564) เป็นความต้องการในระดับต่ำสุดและมี
ลักษณะเป็นรูปธรรมสูงสุด ประกอบด้วยความต้องการทางร่างกายบวกด้วยความต้องการความปลอดภัย
และความมั่นคงตามทฤษฎีของมาสโลว์ ผู้บริหารสามารถตอบสนองความต้องการในด้านนี้ได้ด้วยการจ่าย
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีสวัสดิการที่ดี มีเงิน โบนัส รวมถึงทำให้พูดใต้บังคับบัญชารู้สึกม่ันคงปลอดภัยจาก
การทำงาน ได้รับความยุติธรรม มีการทำสัญญาว่าจ้างการทำงาน เป็นต้น (วัชริศ เจริญกุล, 2563) 

2. ความต้องการด ้านความสัมพันธ ์(Relatedness Needs : R) คือ ความต้องการที ่จะมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงาน คนในครอบครัว และคนในสังคม (นันทนา จงดี, 2560) เกี่ยวข้องกับการ
มีปฏิสัมพันธ์กันในสังคมที่เกี่ยวกับอารมณ์ ความรัก เพื่อนร่วมงาน การเคารพนับถือ การยอมรับจากคน
รอบตัว (เอื้อมเดือน แก้วสว่าง และคณะ, 2564) เป็นความสัมพันธ์กับผู้อื ่น และความพึงพอใจในด้าน
ความรู้สึกมีเพื่อน มีมิตรภาพที่ดีกับผู้ร่วมงาน ความต้องการทางสังคม (ณัฏฐ์พัชร์ ลาภบำรุงวงศ์, 2562) 
เป็นเรื่องราวที่มีส่วนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ต่อกันระหว่างบุคคลในองค์การ ซึ่งความสัมพันธน์ี้ 
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หมายถึง ความต้องการทุกชนิดที่มีความหมายความสำคัญในเชิงมนุษย์สัมพันธ์ ซึ ่ง สำหรับชีวิตจริงใน
องค์การนั้น คือ ความต้องการของคนที่ต้องการจะเป็นผู้นำหรือมียศฐานะเป็นหัวหน้า หรือความต้องการที่
จะเป็นผู้ตาม และความต้องการอยากมีสายสัมพันธ์ทางมิตรภาพกับใคร ๆ เช่น สมาชิกในครอบครัว เพื่อน
ฝูงเพื่อนร่วมงานและคนที่ต้องการจะมีความสัมพันธ์ด้วย (ธนสรณ์ ลำจวน, 2556) เป็นความต้องการที่จะ
ให้และได้รับไมตรีจิตจากบุคคลที่แวดล้อม เป็นความต้องการที่มีลักษณะเป็นรูปธรรมน้อยลง ประกอบด้วย 
ความต้องการความผูกพันการยอมรับ (ความต้องการทางสังคม) ตามทฤษฎีของมาสโลว์ ผู ้บริหารควร
ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลภายนอกด้วย 
เช่น การจัดกิจกรรมที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำและผู้ตาม เป็นต้น (วัชริศ เจริญกุล, 2563) 

3. ความต้องการด้านความเจริญเติบโตก้าวหน้า(Growth Needs : G) คือ ความต้องการที่อยากจะ
มีความก้าวหน้าในงาน อาศัยการใช้ทักษะความรู้ ความชำนาญ ความสามารถ รวมทั้งการได้รมีโอกาส
แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ (นันทนา จงดี, 2560) การพัฒนาตนตามศักยภาพสูงสุดและ
การเติบโตก้าวหน้าของคนผู้ทำงาน ความต้องการอยากเป็นผู้มีความริเริ่มบุกเบิกมีขอบเขตอำนาจขยาย
กว้างออกไปเรื่อยและการพัฒนาเติบโตด้วยความรู้ความสามารถ (ธนสรณ์ ลำจวน , 2556) ความพึงพอใจ 
ในความสมบูรณ์ของสิ่งที่ต้องการสูงสุด (ณัฏฐ์พัชร์ ลาภบำรุงวงศ์, 2562) เป็นความต้องการสูงสุด เกี่ยวกับ
การพัฒนาเปลี่ยนแปลงสถานภาพ เช่น ได้รับการยกย่อง ประสบความสำเร็จในชีวิ ต ความเจริญก้าวหน้า 
เติบโตเพื่อบรรลุศักยภาพของตนเอง (เอื้อมเดือน แก้วสว่าง และคณะ , 2564) เป็นความต้องการใน ระดับ
สูงสุดของบุคคลซึ่งมีความเป็นรูปธรรมต่ำสุดประกอบด้วยความต้องการการยกย่อง ผนวกด้วย ความ
ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตตามทฤษฎีของมาสโลว์ ผู้บริหารควรที่สนับสนุนให้พนักงาน พัฒนา
ทฤษฎี ERG เห็นว่าคนอาจทำงานเพื่อความต้องการเจริญก้าวหน้าก็ได้ ถึงแม้จะยังไม่ได้รับ ความพึงพอใจ
ในความต้องการการดำรงชีวิตและความต้องการสัมพันธ์ก็ตามหรือความต้องการทั้ง 3 อาจดำเนินไปพร้อม
กันในขณะเดียวกัน (วัชริศ เจริญกุล, 2563) 

สรุปได้ว ่าปัจจัยแรงจูงใจตามทฤษฎี ERG (Existence Relatedness Growth Theory) ของ 
Clayton Alderfer ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความต้องการในการดำรงชีวิตหรือความอยู่รอด 
(Existence Needs : E) ความต้องการด้านสัมพันธ์ (Relatedness Needs : R) และ ความต้องการด้าน
ความเจริญเติบโตก้าวหน้า (Growth Needs : G) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใช้องค์ประกอบในข้างต้นเป็นตัวแปรต้น
ในวิจัยในครั้งนี้ 

 
3.2 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม 
Janssen (2000, อ้างใน สุขุมาล เกิดนอก, 2559) หมายถึง นวตักรรมในทุกวันซึ่งขึ้นอยู่กับความ

พยายามและความตั ้งใจของพนักงานในการสร้างสร้างผลลัพธ์ใหม่ ๆ ที ่เป็นประโยชน์ในการทำงาน 
สอดคล้องกับภัทรพล อังคณานุวัฒน์ (2563) กล่าวว่า พฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงาน หมายถึง การ
คิดสร้างสรรค์ คิดใหม่ ทำใหม่ เพื ่อพัฒนาองค์กร ช่วยให้การทำงาน ได้ผลดี มีประสิทธิภาพ แล ะ
ประสิทธิผลสูงกว่า สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ได้ เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับ นัฐกานต์ ฐิติจำเริญพร (2561) กล่าวว่า พฤติกรรมเชิงนวัตกรรมเป็นการช่วยให้เข้าใจถึง
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทำงานใหม่และการรับรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ สามารถทำให้การทำงานมี
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ประสิทธิภาพของพนักงานในองค์กร พฤติกรรมเชิงนวัตกรรมจึงเป็นกระบวนการที่จะเสริมสร้างให้บุคลากร
มีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ ตลอดจนทัศนคติ  อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับธนกฤต แซ่โค้ว (2557) ได้ให้คำนิยามพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมไว้ว่า คือ พฤติกรรมเชิง
นวัตกรรมเป็นกระบวนการที่มุ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะและทัศนคติของ
บุคลากรให้เป็นไปทางที่ดีข้ึนเพื่อให้บุคลากรได้รับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้วนั้นจะทำให้การปฏิบัติงาน
ได้ผลตามวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  

Janssen (2000, อ้างใน ประเวช ชุ่มเกษรกูลกิจ , 2561) ได้แบ่งองค์ประกอบของพฤติกรรมเชิง
นวัตกรรมไว้ 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 

1. การสร้างความคิด (Idea generation) หมายถึง การสร้างความคิดที่แปลกใหม่และมีประโยชน์ 
ขั้นตอน นี้จะเริ่มจากการที่บุคคลรับรู้ปัญหาเกี่ยวกับงานในด้านต่าง ๆ แล้วพยายามหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับงานดังกล่าว จนทำให้บุคคลเกิดความคิดที่แปลกใหม่ (ประเวช ชุ่มเกษรกู ลกิจ, 2561)      
โดย Kanter (1988) ได้ระบุว่าความตระหนักถึงความต้องการในองค์ประกอบนี้ คือ ความสามารถในการ
สร้างวิธีการใหมก่่อนความต้องการ โดยบุคคลเป็นต้นแบบของแนวคิดทั้งหมด การสร้างความคิดใหม่อาจจะ
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ การบริการและกระบวนการในการเข้าสู่ตลาดใหม่ การปรับปรุงกระบวนการทำงาน
หรือในความหมายทั่วไป คือ การระบุและหาแนวทางในการแก้ปัญหา (Van de Ven, 1986; Amabile, 
1988) โดยประเด็นสำคัญในการสร้างความคิด คือ การรวบรวมและการเก็บข้อมูลในแนวคิดเดิมมาปรับปรุง
ใหม่เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน (สุขุมาล เกิดนอก, 2559) 

2. การสนับสนุนความคิด (Idea promotion) เมื่อบุคคลได้สร้างความคิดใหม่ขึ้นมาแล้วเขาจะต้อง
ทำกิจกรรมทางสังคมบางอย่างเพื่อหาผู้สนับสนุนหรือหาผู้มีอำนาจเพื่ออุปถัมภ์งานของเขา เพื่อให้บุคคล
เหล่านี้ใช้ อำนาจสนับสนุนความคิดใหม่ของเขา เพื่อทำให้ เขาสามารถทำความคิดใหม่นั้นออกมาเป็น
รูปธรรมได้ (ประเวช ชุ่มเกษรกูลกิจ, 2561) โดยในกระบวนการนี้ความคิดนวัตกรรมส่วนใหญ่จะเผชิญกับ
การต่อต้านอันเนื่องมาจากประการที่หนึ่งคือ นวัตกรรมโดยส่วนใหญ่มาจากการใช้วิธีการใหม่ ๆ และการ
เสนอแนวคิดดังกล่าวนั้นจะต้องสำรวจก่อนว่าจะเกิดผลกระทบกับพนักงานอย่างไร ในกรณีที่ความรู้และ
ทักษะของพนักงานไม่ทันสมัย การต่อต้านอาจเกิดขึ้นเนื่องจากพนักงานไม่มีความมั่นใจในการทำและผลที่
จะเกิดขึ้น ประการที่สอง คือคนส่วนใหญ่จะมีการรับรู้ข้อมูลแบบเลือกท่ีจะรับรู้ในมุมมองของตนเอง ดังนั้น 
ความคิดด้านวัตกรรมจะไม่เป็นหน้าที่หลักในการรับรู้หรือในการปฏิบัติ และประการที่สาม ประเด็นของการ
ต่อต้านอาจเกิดมาจากบุคคลทั่วไปมีแนวโน้มที่จะกระจายการต่อต้านโดยการแบ่งปันการทำงานหรือ
เหตุการณ์ที่คุ้นเคยเนื่องจากการชอบทำพฤติกรรมแบบเดิม ๆ จึงอาจทำให้เกิดแนวโน้มในการต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลงในประเด็นนี้การหาผู้สนับสนุน ต้องการการสร้างพันธมิตร ต้องอาศัย การจูงใจการโน้มน้าว
และการผลักดันการเจรจาการต่อรองไปสู่การปฏิบัติ (สุขุมาล เกิดนอก, 2559) 

3. การทำให้ความคิดเป็นจริง (Idea realization and innovation) พฤติกรรมต่อเนื่องมาจากการ
ที่บุคคล ตระหนักถึงปัญหาและได้เริ ่มคิดเกี่ยวกับทางเลือกในการแก้ปัญหา จนถึงการหาแนวร่วมมา
สนับสนุนความคิดของเขาให้เป็นรูปธรรม ในขั้นตอนสุดท้าย คือ การทำความคิดให้เป็นจริงนี้พนักงานจะ
นำเอาความคิดของเขามาสร้างให้เป็นรูปธรรม โดยส่วนใหญ่มักสร้างเป็นโมเดลต้นแบบ ทำให้นวัตกรรมที่
สร้างขึ้นเป็นรูปเป็นร่าง สามารถสัมผัส หรืออธิบายได้อย่างเห็นภาพ ขั้นตอนนี้ผู้สร้างนวัตกรรมสามารถทำ
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ให้นวัตกรรมนั้นแพร่กระจายไปยังหน่วยงานต่าง ๆ องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้พนักงานสามารถทำงานนี้ได้
สำเร็จหรือเจตคติเก่ียวกับตนเองที่มองว่าฉันทำได้ (Can-do attitude) (ประเวช ชุ่มเกษรกูลกิจ, 2561) 

จากการทบทวนวรรณกรรมผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า พฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม หมายถึ ง 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงาน ให้สามารถปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น ตลอดจนสามารถช่วยเหลือ
งานของตนเอง กลุ่ม หรือองค์กรได้ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การสร้างความคิดใหม่( Idea 
Generation) การนำเสนอความค ิด ( Idea Promotion) และการนำแนวค ิด ไปปฏ ิบ ัต ิจร ิ ง ( Idea 
Realization) 

 
3.3 ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ หรือปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ เพศ รายได้ อาชีพ ระดับ

การศึกษา ซึ่งงานวิจัยของ กนกนาฏ เอียดมาก และคณะ (2561) เรื่อง พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย จังหวัดสงขลา พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ ประเภท
บุคลากร ระดับการศึกษา และเงินเดือนที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมแตกต่างกัน 
แต่มีเพศ และประสบการณ์ทํางานที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมไม่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นัฐกานต์ ฐิติจำเริญพร (2561) เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรม
ของพนักงานองค์การธุรกิจของบริษัทโตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด พบว่า 
ปัจจัยส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงาน โดยเพศที่แตกต่างไม่มีผลต่อพฤติกรรม
เชิงนวัตกรรมของพนักงาน แต่อายุ ระดับการศึกษา กลุ่มหน่วยงาน ตำแหน่งงาน และอายุงานที่แตกต่างผล
ต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกับงานวิจัยของ ภัทรพล อังคณานุวัฒน์ 
(2563) เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด 
(มหาชน) พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ ประสบการณ์การทำงาน ตำแหน่งที่รับผิดชอบที่
ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นของพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงาน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 
จำกดั (มหาชน) แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

สรุป ลักษณะทางประชากรศาสตร์ หรือปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ เพศ รายได้ อาชีพ 
ระดับการศึกษา ดังนั้น ปัจจัยส่วนบุคคลส่งผลต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม 

 
3.4 ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านความต้องการในการดำรงชีวิตที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ

ทำงานเชิงนวัตกรรม 
ความต้องการในการดำรงชีวิต (Existence Needs : E) คือ ความต้องการทางกายภาพ ความ

มั่นคงความปลอดภัย ความปรารถนาในสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ รวมไปถึงสิ่งที่ทำให้การดำรงชีวิตมีความ
สะดวกสบายมากยิ ่งขึ ้น เช่น ในบริบทองค์การ คือ ความต้องการด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน 
ค่าตอบแทนที ่ได้ร ับสวัสดิการต่าง ๆ ความปลอดภัยในการทำงาน ความมั ่นคงขององค์กร เป็นต้น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลดาวรรณ หัทยาวัฒน์ และสมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต (2563)  เรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ สภาพแวดล้อมในการทำงานและการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ กับ
พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานธนาคารพาณิชย์ พบว่า สภาพแวดล้อมในการทำงาน 
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สามารถทำนายพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานธนาคารพาณิชย์ได้ร้อยละ 55.1 สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ นัฐกานต์ ฐิติจำเริญพร (2561) เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของ
พนักงานองค์การธุรกิจของบริษัทโตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด พบว่า 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานองค์การธุรกิจของบริษัทโต
โยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สรุป ความต้องการในการดำรงชีวิต (Existence Needs : E) คือ ความต้องการทางกายภาพ ความ
มั่นคงความปลอดภัย ความปรารถนาในสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ รวมไปถึงสิ่งที่ทำให้ การดำรงชีวิตมีความ
สะดวกสบายมากยิ ่งขึ ้น เช่น ในบริบทองค์การ คือ ความต้องการด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน 
ค่าตอบแทนที่ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ความปลอดภัยในการทำงาน ความมั่นคงขององค์กร เป็นต้น ดังนั้น 
ความต้องการในการดำรงชีวิตส่งผลต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม 

 
3.5 ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านความต้องการความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำงาน

เชิงนวัตกรรม 
ความต้องการด้านความสัมพันธ์ (Relatedness Needs : R) คือ ความต้องการที่จะมีความสัมพันธ์

ทางสังคมกับผู้ร่วมงานคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา รวม
ไปถึงบุคคลภายนอกองค์กร สอดคล้องกับงานวิจัยของ วสันต์ สุทธาวาศ และประสพชัย พสุนนท์ (2558) 
เรื ่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับบุคคลในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พบว่า เครือข่ายทางส่งผลต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมระดับบุคคลในสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับงานวิจัยของวัลลภ วรรณโอสถ และประสพชัย พสุนนท์ (2562) เรื่อง 
บรรยากาศการสร้างนวัตกรรมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงาน บริษัทเอกชน
แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครฯ พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมส่งผลต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
พนักงานอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 โดยสามารถทำนายทำนายพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
พนักงานได้ร้อยละ 78.40 เป็นไปในทิศทางเดียวกับงานวิจัยของธนกฤต แซ่โค้ว (2557) เรื่องปัจจัยด้าน
องค์กรที ่ส ่งผลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน เพื ่อรองรับเศรษฐกิจอาเซียนของกลุ่ม
อุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสัตว์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  พบว่า บรรยากาศที่สร้างนวัตกรรมใน
การปฏิบัติงานส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมในการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน ซึ่งพนักงานให้ความเห็น
ว่าควรมีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างพนักงานและแสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหาร่วมกัน นอกจากนั้น
แล้ว ผู้นำควรมีความสามารถในการติดต่อสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ณฐินี สุรกาญจน์กุล และคณะ (2564) เรื่อง ผลกระทบของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อพฤติกรรม
สร้างนวัตกรรมในการทำงานของบุคลากรกรมศุลกากร พบว่า ปัจจัยทีมงานที่มีประสิทธิภาพมีอิทธิพลเชิง
บวกต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในการทำงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ นัฐกานต์ ฐิติจำเริญพร (2561) 
เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานองค์การธุรกิจของบริษัทโต โยต้า ไดฮัทสุ   
เอ็นจิเนียริ ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด พบว่า สภาพแวดล้อมทาสังคม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิง
นวัตกรรมของพนักงานองค์การธุรกิจของบริษัทโตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนา บรรณาธรรม (2562) เรื่อง ปัจจัยที่
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มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมของข้าราชการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร พบว่า การ
สนับสนุนจากผู้บริหาร และการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสรา้ง
นวัตกรรมของข้าราชการสำนักอนามัย เป็นไปในทิศทางเดียวกับโชติกา จันทร์อุ่ย (2562) เรื่อง พฤติกรรม
เชิงนวัตกรรมของพนักงานเจนเนอเรชันวาย การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย พบว่า การแลกเปลี่ยนระหว่าง
ผู้นำกับสมาชิก ส่งผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม 

สรุป ความต้องการด้านความสัมพันธ์ (Relatedness Needs : R) คือ ความต้องการที ่จะมี
ความสัมพันธ์ทางสังคมกับผู ้ร่วมงานคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นเพื ่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ผู ้บังคับบัญชา 
ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมไปถึงบุคคลภายนอกองค์กร ความต้องการด้านความสัมพันธ์ ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ทำงานเชิงนวัตกรรม 

 
3.6 ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านความต้องการด้านความเจริญเติบโตก้าวหน้าที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม 
 ความต้องการด้านความเจริญเติบโตก้าวหน้า (Growth Need : G) คือ ความต้องการที่จะก้าวหน้า
ในหน้าที่การงานการได้รับมอบหมายในสายงานที่เติบโตมากข้ึน การได้รับโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถ 
เพิ ่มศักยภาพของตนเองจนสามารถเปลี ่ยนแปลงสถานภาพได้ เช่น การได้รับการยกย่อง การประสบ
ความสำเร็จ เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ วัลลภ วรรณโอสถ และประสพชัย พสุนนท์ (2562) เรื่อง 
บรรยากาศการสร้างนวัตกรรมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงาน บริษัทเอกชนแห่ง
หนึ่งในกรุงเทพมหานครฯ พบว่า ด้านการเจริญก้าวหน้าและพัฒนา ส่งผลต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของพนักงานอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 โดยสามารถทำนายทำนายพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของพนักงานได้ร้อยละ 78.40 เป็นไปในทิศทางเดียวกับงานวิจัยของ กรรณิกา กงกวย และคณะ 
(2561) เรื ่องอิทธิพลของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อความสามารถด้านนวัตกรรมโดยส่งผ่าน
พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของวิศวกรในอุตสาหกรรมยานยนต์ เขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซี
บอร์ด จังหวัดระยอง พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
วิศวกรในอุตสาหกรรมยานยนต์ เขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง 

สรุป ความต้องการด้านความเจริญเติบโตก้าวหน้า (Growth Need : G) คือ ความต้องการที่จะ
ก้าวหน้าในหน้าที่การงานการได้รับมอบหมายในสายงานที่เติบโตมากขึ้น การได้รับโอกาสพัฒนาความรู้
ความสามารถ เพ่ิมศักยภาพของตนเองจนสามารถเปลี่ยนแปลงสถานภาพได้ เช่น การได้รับการยกย่อง การ
ประสบความสำเร็จ เป็นต้น ดังนั้น ความต้องการด้านความเจริญเติบโตก้าวหน้าส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ทำงานเชิงนวัตกรรม 
 
4. กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้นำปัจจัยด้านแรงจูงใจ   
ทฤษฎี ERG (Existence Relatedness Growth Theory) ของ Clayton Alderfer (1972) มาใช้ในการ
ว ิจ ัยในคร ั ้ งน ี ้  โดยกำหนดตัวแปรในการศึกษา ซ ึ ่งประกอบด้วยตัวแปรอ ิส ระและต ัวแปรตาม                         



 
 

 
 

383 การน าเสนอผลงานหลกัสตูร รศ. 9000 การคน้ควา้อสิระ : การประยกุตค์วามรูสู้ก่ารปฏบิตัิ 

โดยตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน รายได้) ปัจจัย
ด้านแรงจูงใจ ได้แก่ ปัจจัยด้านความต้องการในการดำรงชีวิต ปัจจัยด้านความต้องการด้านความสัมพันธ์ 
และปัจจัยด้านความต้องการด้านความเจริญเติบโตก้าวหน้า และตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการทำงาน
เชิงนวัตกรรม  

สามารถกำหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาได้ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
5. วิธีการวิจัย 
 

วิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ พนักงานสำนักข่าวไทย บริษัท 
อสมท. จำกัด (มหาชน) ประชาการและกลุ่มตัวอย่าง คือ 183 คน โดยผู้วิจัยได้ทำแบบสอบถามไปยังกลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 183 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามกลับคืน 120 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 65.57 และได้นำข้อมูล
ไปประมวลผลผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS และเสนอผลการศึกษาโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแจกแจงความถี่ (Frequency) การวิเคราะห์ความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) การวิเคราะห์
ความแตกต่างของตัวแปรผ่าน Scheffé Analysis การทดสอบ Multicollinearity การหาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Coefficient Correlation) และการวิเคราะหด์้วย
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 
 
 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจ 

1. ด้านความต้องการในการดำรงชีวิต 
2. ความต้องการด้านความสมัพันธ์ 
3. ความต้องการด้านความเจริญเติบโตก้าวหน้า 
    (ทฤษฎี ERG ของ Clayton Alderfer) 

พฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม 

1. การสร้างความคิด 
2. การสนับสนุนความคิด 
3. การทำให้ความคิดเป็นจริง 
   (ตามแนวคิดของ Janssen) 

     ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ  
2. อายุ  
3. ระดับการศึกษา  
4. ประสบการณ์ทำงาน 
5. รายได ้
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6. สมมติฐานการวิจัย 
 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม ประกอบไปด้วย 
1.1 เพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมแตกต่างกัน 
1.2 อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมแตกต่างกัน 
1.3 ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมแตกต่างกัน 
1.4 ประสบการณ์ทำงานที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมแตกต่างกัน 
1.5 รายได้ที่แตกตา่งกันมีผลต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมแตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านแรงจูงใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อพฤติกรรมการทำงานเชิง

นวัตกรรม ประกอบไปด้วย  
2.1 ความต้องการในการดำรงชีวิตมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม 
2.2 ความต้องการด้านความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม 
2.3 ความต้องการด้านความเจริญเติบโตก้าวหน้ามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อพฤติกรรมการทำงาน

เชิงนวัตกรรม 
 

7. ผลการศึกษา 
 

7.1 สรุปผลข้อมูลทั่วไป 
 

ตารางท่ี 1 จำนวนและร้อยละข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
61 
59 

 
50.8 
49.2 

อาย ุ
ต่ำกว่า 25 ปี 
25 – 35 ปี 
36 – 45 ปี 
46 – 55 ปี 
สูงกว่า 55 ปี 

 
3 
32 
50 
25 
10 

 
2.5 
26.7 
41.7 
20.8 
8.3 

ระดับการศึกษา 
ต่ำกว่าปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

 
17 
83 
20 
0 

 
14.2 
69.2 
16.7 

0 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
ข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน ร้อยละ 

ประสบการณ์การทำงาน 
ต่ำกว่า 5 ปี 
5 – 10  ปี 
10  ปีขึ้นไป 

 
4 
30 
86 

 
3.3 
25.0 
71.7 

รายได้ 
น้อยกว่า 15,000 
15,000  - 25,000 
25,001  - 35,000 
35,001  - 45,000 

45,000 ขึ้นไป 

 
3 
40 
34 
23 
20 

 
2.5 
33.3 
28.3 
19.2 
16.7 

รวม 120 100 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 50.8 รองลงมา
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 49.2 ด้านอายุส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 36 – 45 ปี มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 
41.7 รองลงมาคือ 25 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.7 รองลงมา 46 – 55 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.8 รองลงมา 
สูงกว่า 55 ปี  คิดเป็นร้อยละ 8.3 และสุดท้าย ต่ำกว่า 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 2.5 ด้านระดับการศึกษา ส่วน
ใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 69.2 รองลงมา ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 16.7 
รองลงมาต่ำกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 14.2 และสุดท้าย ปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 0ด้าน
ประสบการณ์การทำงาน ส่วนใหญ่อายุ 10  ปีขึ้นไป มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 71.7  รองลงมา 5 – 10  ปี 
คิดเป็นร้อยละ 25.0  และสุดท้ายต่ำกว่า 5 ปีคิดเป็นร้อยละ 3.3 ด้านรายได้ ส่วนใหญ่มีรายได้ 15,000  - 
25,000 บาท มากที่ส ุดคิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมา 25,001  - 35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.3 
รองลงมา 35,001  - 45,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 19.2 รองลงมา 45,000 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ16.7 
และสุดท้าย น้อยกว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ2.5 

 
7.2 สรุปผลปัจจัยด้านแรงจูงใจ 

 
ตารางท่ี 2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านแรงจูงใจ 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจ �̅� S.D. ระดับ 
1. ด้านความต้องการในการดำรงชีวิต 3.216 .589 ปานกลาง 
2. ด้านความต้องการด้านความสัมพันธ์ 3.595 .539 มาก 
3. ด้านความต้องการด้านความเจริญเติบโตก้าวหน้า 2.943 .666 ปานกลาง 

รวม 3.251 .466 ปานกลาง 
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ปัจจัยด้านแรงจูงใจโดยภาพรวมปัจจัยด้านแรงจูงใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 
3.215, ส่วนเบี่ยงเบน .466) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านความต้องการด้านความสัมพันธ์ ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความเห็นในระดับมากที่สุด ความคิดเห็นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.595, ส่วนเบี่ยงเบน = 
0.539) รองลงมาด้านความต้องการในการดำรงชีวิต ความคิดเห็นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.216, ส่วน
เบี่ยงเบน = 0.589) และสุดท้ายด้านความต้องการด้านความเจริญเติบโตก้าวหน้า ความคิดเห็นระดับปาน
กลาง (ค่าเฉลี่ย = 2.943, ส่วนเบี่ยงเบน = .666) 

 
7.3 สรุปผลพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม 

 
ตารางท่ี 3  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม 

พฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม �̅� S.D. ระดับ 
1. ด้านการสร้างความคิดใหม่ 3.365 .592 มาก 
2. ด้านการนำเสนอความคิด 3.296 .592 ปานกลาง 
3. ด้านการนำแนวคิดไปปฏิบัติจริง 3.708 .565 มาก 

รวม 3.456 .460 มาก 
 
พฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมโดยภาพรวมพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมอยู่ในระดับมาก 

(ค่าเฉลี่ย = 3.456, ส่วนเบี่ยงเบน = .460)  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านการนำแนวคิดไปปฏิบัติ
จริง ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็นในระดับมากที่สุด ระดับความคิดเห็นมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.708, ส่วน
เบี่ยงเบน  = .565) รองลงมาด้านการสร้างความคิดใหม่ ระดับความคิดเห็นมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.365, ส่วน
เบี่ยงเบน  = .592) และด้านการนำเสนอความคิด ระดับความคิดเห็นปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.296, ส่วน
เบี่ยงเบน  = .592) 
 
8. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

จากการศึกษาสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้ดังนี้ 
 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม ประกอบไปด้วย 

สมมติฐานที่ 1.1 เพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมไม่แตกต่าง
กัน (t test = - 7.35, Sig  = .464)  

สมมติฐานที่ 1.2 อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมที่แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05 จำนวน 4 คู่ ได้แก่ 1. ระหว่างอายุ 25-35 ปี กับ 36-45 ปี 2. ระหว่าง
อายุ 25-35 ปี กับ 46-55 ปี 3. ระหว่างอายุ 36-45 ปี กับสูงกว่า 55 ปี 4. ระหว่างอายุ46-55 ปี 
กับ สูงกว่า 55 ปี 
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สมมติฐานที่ 1.3 ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม
ไม่แตกต่างกัน (F test = 2.473, Sig  = .089) 

สมมติฐานที่ 1.4 พบว่า ประสบการณ์ทำงานที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการทำงาน
เชิงนวัตกรรมไม่แตกต่างกัน (F test = 5.102, Sig  = .008) 

สมมติฐานที่ 1.5 รายได้ที ่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05 จำนวน 4 คู่ได้แก่ 1. ระหว่างรายได้ 15 ,000  - 25,000 บาท 
กับ 25,001  - 35,000 บาท 2. ระหว่างรายได้ 15,000  - 25,000 บาท กับ 35,001  - 45,000 
บาท 3. ระหว่างรายได้ 25,001  - 35,000 บาท กับ 45,000 บาท ขึ้นไป  4. ระหว่าง 35,001  - 
45,000 บาท กับ 45,000 บาทข้ึนไป 
 
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านแรงจูงใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม  
 

ตารางท่ี 4 แสดงค่าทดสอบ Multicollinearity ของตัวแปรอิสระ 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจ 
Collinearity Statistics 

Zero-order Tolerance VIF 
ด้านความต้องการในการดำรงชีวิต (X1) .252 .808 1.237 
ด้านความต้องการด้านความสัมพันธ์(X2) .563 .720 1.389 
ด้านความต้องการด้านความเจริญเติบโตก้าวหน้า (X3) .629 .619 1.615 

 
จากตารางที่ 4 พบว่าจำนวนตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัวแปร ได้แก่ ด้านความต้องการในการดำรงชีวิต  

ด้านความต้องการด้านความสัมพันธ์ และด้านความต้องการด้านความเจริญเติบโตก้าวหน้า  เป็นตัวแปร
อิสระที่ไม่มีความสัมพันธ์กันเกินไป (Tolerance > 0.1, VIF < 10) สามารถนำไปใช้ทดสอบในการวิเคราะห์
ด้วยการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ได ้
 
ตารางท่ี 5 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันของพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจ พฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม 
Pearson Correlation Sig. (2 tail) 

ด้านความต้องการในการดำรงชีวิต (X1) .252** .005 
ด้านความต้องการด้านความสัมพนัธ์ (X2) .563** .000 
ด้านความต้องการด้านความเจรญิเติบโตกา้วหน้า (X3) .629** .000 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 
  

จากตาราง 5 พบว่าจำนวนตัวแปรอิสระ จำนวน 3 ตัวแปร ได้แก่ ด้านความต้องการในการ
ดำรงชีวิต ด้านความต้องการด้านความสัมพันธ์ และด้านความต้องการด้านความเจริญเติบโตก้าวหน้ามี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมทั้ง 3 ตัวแปร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 ดังนั้น
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ตัวแปรอิสระทุกตัวมีคุณภาพที่จะนำเข้าสู่การวิเคราะห์ด้วยการถดถอยพหุคูณ(Multiple Regression 
Analysis) ดังตาราง 6 
 
ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในการพยากรณ์ปัจจัยด้านแรงจูงใจที่ส่งผลต่อพฤติกรรม 
              การทำงานเชิงนวัตกรรม 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจ 
(n = 120) 

b S.E. Beta t Sig 
ค่าคงที่ 1.595 .243  6.551 .000 

ด้านความต้องการในการดำรงชีวิต (X1) -.026 .059 -.034 -.449 .655 
ด้านความต้องการด้านความสัมพนัธ์(X2) .273 .068 .320 4.013 .000* 
ด้านความต้องการด้านความเจรญิเติบโตกา้วหน้า (X3) .328 .059 .475 5.526 .000* 

r = .686      r2= .470      Std. Error of the Estimate = .339      f = 34.301 
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 
  

จากตาราง 6 แสดงถึงการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ผลการวิเคราะห์การถดถอยของตัวแปร
ปัจจัยด้านแรงจูงใจทั้ง 3 ด้าน โดยใช้วิธี Enter พบว่า เมื่อวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแล้ว มีตัวแปรเพียง 2 
ด้าน เท่านั้นที่สามารถนำมาใช้ในการพยากรณ์พฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมของพนักงานได้ (Sig < 
0.01) ได้แก่ ด้านความต้องการด้านความสัมพันธ์(X2) และด้านความต้องการด้านความเจริญเติบโต
ก้าวหน้า (X3) ซึ่งด้านความต้องการด้านความสัมพันธ์(X2) มีค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์เท่ากับ.320  และด้าน
ความต้องการด้านความเจริญเติบโตก้าวหน้า (X3) มีค่าสัมประสิทธิ ์พยากรณ์เท่ากับ .475 และมี
ประสิทธิภาพของการพยากรณ์เท่ากับ r2= .470 กล่าวคือ ปัจจัยด้านแรงจูงใจทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความ
ต้องการด้านความสัมพันธ์(X2) และด้านความต้องการด้านความเจริญเติบโตก้าวหน้า (X3) มีอำนาจ
พยากรณ์ต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมของพนักงานสำนักข่าวไทย บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) 
ได้ร้อยละ 47.0 และมีความเคลื่อนของการทำนายเท่ากับ .339  และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบค่าน้ำหนัก
ความสำคัญของตัวแปรทั้ง 2 ตัว พบว่า ด้านความต้องการด้านความเจริญเติบโตก้าวหน้า (X3) สามารถ
นำมาใช้พยากรณ์พฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมของพนักงานสำนักข่าวไทย บริษัท อสมท. จำกัด 
(มหาชน) ได้ดีกว่าด้านความต้องการด้านความสัมพันธ์(X2)โดยสามารถเขียนสมการในรูปแบบคะแนนดิบ
และคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 

สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ  
พฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม (Y) = 1.595 + 0 .273(X2) +. 328(X3)  
สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
พฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม (Z) = 0.320 (X2) + 0.4758(X3) 
 
ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ที่ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมของพนักงานสำนักข่าวไทย 

บริษัท อสมท.จำกัด (มหาชน) ได้แก่ ด้านความต้องการในการดำรงชีวิต (X1) 
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สมมติฐานที่ 2.1 ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ด้านความต้องการในการดำรงชีวิตไม่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ทำงานเชิงนวัตกรรม อย่างมีนัยสำคัญที่ 0.01 (Sig > 0.01) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า 
ด้านความต้องการในการดำรงชีวิตไม่มีผลต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 2.2 ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ด้านความต้องการด้านความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์เชิงบวก
ต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม ได้อย่างมีนัยสำคัญที่ 0.01 (Sig < 0.01) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีความคิดเห็นว่า ด้านความต้องการด้านความสัมพันธ์มีผลต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 2.3 ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ด้านความต้องการด้านความเจริญเติบโตก้าวหน้ามี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม ได้อย่างมีนัยสำคัญที่ 0.01 (Sig < 0.01) 
หมายความว่า กลุ ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า ความต้องการด้านความเจริญเติบโตก้าวหน้ามีผลต่อ
พฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน 
 
9. อภิปรายผล 
 

ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้ 
ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ด้านความต้องการในการดำรงชีวิต ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการทำงานเชิง

นวัตกรรม ทั ้งนี ้อาจเป็นเพราะปัจจัยด้านความต้องการดำรงชีว ิตไม่เกี ่ยวข้องกับงานโดยตรง อีกทั้ง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องจากพนักงานสำนักข่าวไทยส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงาน
แบบลงภาคพื้นสนาม สถานที่ปฏิบัติงานจะเปลี่ยนแปลงไปตามที่ได้รับมอบหมาย ความปลอดภัยในสถานที่
ทำงานและสภาพแวดล้อมการทำงานจะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวันตามสถานที่ ๆ ไป พนักงานส่วนใหญ่ไม่ได้
เลือกสถานที่ปฏิบัติงานเอง ดังนั้น สถานที่ทำงาน ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน และสภาพแวดล้อมการ
ทำงานจึงไม่ได้เป็นสิ่งจูงใจต่อการเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม ในด้านสวัสดิการส่วนใหญ่มีไว้เพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และองค์กรอยู่ในช่วงฟื้นฟูกิจการจากการขาดทุนมาหลายปี ความมั่นคงขององค์กรที่
เป็นอยู่จึงไม่ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงานแบบเชิงนวัตกรรม 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ด้านความต้องการด้านความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อพฤติกรรมการ
ทำงานเชิงนวัตกรรมได้ดีเป็นลำดับที่ 2 ซึ่งจาการศึกษาพบว่า พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นใน
เรื่องท่านสามารถทำงานเป็นทีมได้มากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชนไม่สามารถ
ทำงานคนเดียวได้ต้องอาศัยการทำงานเป็นทีม (ค่าเฉลี่ย = 4.18, ส่วนเบี่ยงเบน = .745)  รองลงมา ท่าน
สามารถทำงานร่วมกับผู้ร่วมงานคนอ่ืนได้ดี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการทำข่าวต้องอาศัยการทำงานร่วมกันหลาย
ฝ่ายเพ่ือให้งานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การออกอากาศต้องมีการทำงานร่วมกันระหว่างนักข่าว ช่างภาพ 
ช่างเสียง ฝ่ายตัดต่อ เป็นต้น (ค่าเฉลี่ย = 3.99, ส่วนเบี่ยงเบน =  .761)  รองลงมาท่านให้ความสำคัญระหว่าง
ผู้นำและผู้ตามที่ดี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการให้ความสำคัญกับผู้นำและผู้ตามที่ดีจะก่อให้เกิดความร่วมมือที่ดี
ในการทำงาน และก่อให้เกิดการนับถือซึ่งกันและกัน (ค่าเฉลี่ย = 3.97, ส่วนเบี่ยงเบน = .721) รองลงมาท่าน
มักมีส่วนร่วมในสังคมองค์กรของท่าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการมีส่วนร่วมกับสังคมในองค์กรจะช่วยเพ่ิม
ความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่พนักงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.05, ส่วนเบี่ยงเบน = .839) และสุดท้ายองค์กรของท่านมีการจัด
กิจกรรมพบปะสังสรรค์กัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการได้ให้พนักงานพบปะสังสรรค์กันจะช่วยให้พนักงานรู้จัก
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กันมากขึ้น เกิดการปฏิสัมพันธ์กันและก่อให้เกิดการไว้เนื้อเชื่อใจกัน (ค่าเฉลี่ย =2.78, ส่วนเบี่ยงเบน = .832) 
เป็นไปในทิศทางเดียวกับโชติกา จันทร์อุ่ย (2562) เรื่อง พฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานเจนเนอเรชันวาย 
การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย ได้สรุปผลการศึกษาไว้ว่า การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นำกับสมาชิก ส่งผลเชิงบวก
ต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม เนื่องจากการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นำกับสมาชิกเป็นลักษณะของ
ความสัมพันธ์เชิงคู่ เมื่อระยะเวลาผ่านไปการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าและพนักงานจะเพิ่มขึ้นทั้ง
สองฝ่ายเกิดความไว้วางใจเชื่อใจซึ่งกันและกัน พนักงานที่มีความสัมพันธ์อันดีกับหัวหน้าก็จะได้รับการ
สนับสนุน ให้ข้อมูล ให้อิสระในการตัดสินใจจากหัวหน้า และพนักงานก็จะเชื่อมั่นในตัวของหัวหน้าว่าเมื่อเกิด
ปัญหาใด ๆ จะได้รับการช่วยเหลือ 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ด้านความต้องการด้านความเจริญเติบโตก้าวหน้ามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
พฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมได้ดีที่สุด ซึ่งจาการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นในเรื่อง
ท่านมีโอกาสได้แสดงศักยภาพได้มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 3.36, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = .786) ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า การได้แสดงศักยภาพเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความสามารถซึ่งจะส่งผลต่อการ
ประเมินผลงานและความก้าวหน้าทางอาชีพ รองลงมาท่านมักจะได้รับการส่งเสริม ยกย่องจากผู้อื่น ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่าการได้รับคำชมจะก่อให้เกิดกำลังใจในการทำงาน  (ค่าเฉลี่ย = 3.13, ส่วนเบี่ยงเบน = .907)  
รองลงมาองค์กรของท่านมีพ่ีเลี้ยงคอยสอนงาน (ค่าเฉลี่ย = 2.84, ส่วนเบี่ยงเบน =.953)  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
การมีพี่เลี้ยงคอยสอนงานจะช่วยให้พนักงานจับทิศทางการดำเนินงานถูกว่าต้องทำไปในทิศทางใด รองลงมา
ท่านมีโอกาสได้เข้าฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง (ค่าเฉลี่ย = 2.76, ส่วนเบี่ยงเบน =.789)  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
การได้รับการฝึกอบรมจะช่วยในการพัฒนาความรู้ความสามารถในการทำงานซึ่งจะส่งผลให้การทำงานดีขึ้น 
และสุดท้ายท่านมีโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่ง (ค่าเฉลี่ย = 2.63, ส่วนเบี่ยงเบน = .757) ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าการเลื่อนตำแหน่งมีความผลต่อความมั่นคงในอาชีพในอนาคต สอดคล้องกับงานวิจัยของวัลลภ วรรณ
โอสถ และประสพชัย พสุนนท์ (2562) เรื่อง บรรยากาศการสร้างนวัตกรรมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของพนักงาน บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครฯ ซึ่งได้สรุปผลการศึกษาว่า บรรยากาศการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านความเจริญก้าวหน้าและการพัฒนาส่งผลต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
พนักงานเนื่องจากนโยบายในการเลื่อนตำแหน่งพนักงานที่มีผลมาจากการทำผลงานได้ตามเกณฑ์ การโอนย้าย
พนักงานให้ไปทำงานในแผนกที่สนใจ เปิดโอกาสให้ทำในสิ่งที่ถนัด ส่งพนักงานไปอบรมเพิ่มศักยภาพในการ
ทำงานที่ต่างประเทศ ทั้งหมดนี้ย่อมส่งผลให้พนักงานมีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานมากขึ้น 
 
10. ข้อเสนอแนะ 
 
10.1 ข้อเสนอแนะการนำไปใช้ 
 หากในอนาคตบริษัทอยากออกนโยบายเพื่อจูงใจให้พนักงานเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงานให้
เป็นแบบเชิงนวัตกรรมมากขึ้น บริษัทสามารถใช้นโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าทางอาชีพและส่งเสริม
ความสัมพันธ์ของคนในองค์กรเพ่ือสร้างแรงจูงใจได้ เช่น จัดให้มีกิจกรรมพบปะสังสรรค์กันมากข้ึนเพ่ือสร้าง
การมีส่วนร่วมภายในสังคมขององค์กร ส่งเสริมให้มีเวทีแสดงศักยภาพ ส่งเสริมการวางแผนเลื่อนตำแหน่งใน
อนาคต มีการจัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองมากข้ึน เป็นต้น 
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10.2 ข้อเสนอแนะการศึกษาในครั้งต่อไป 
 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม 
กรณีศึกษา บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) : สำนักข่าวไทย ซึ่งเป็นการศึกษาเฉพาะพนักงานของสำนักข่าว
ไทยเท่านั้น ดังนั้น เพื่อความสมบูรณ์ในครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในหน่วยงานอื่นขององค์กรหรือ
ศึกษาภาพรวมทั้งองค์กร หรือศึกษาเปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืนที่ทำธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้
ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม เช่น ปัจจัยด้านคุณภาพงาน 
ปัจจัยภายใน- ปัจจัยภายนอกองค์กร ปัจจัยด้านชีวิตส่วนคน เป็นต้น นอกจากนี้ควรมีการศึกษาตัวแปร
บริหารในแปรอิสระเพิ่มขึ้น เช่น แผนก ฝ่าย สายงาน เป็นต้น และควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพควบคู่กับ
การศึกษาเชิงปริมาณ เช่น การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม แบบเดี่ยว เป็นต้น เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็น ต่อ
พนักงานซึ่งอาจจะส่งผลที่แตกตา่งกับผลการวิจัยในครั้งนี้ 
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ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 

The Studying of Government Service Design and Efficiency of  
Digital Government Service: A Case Study of a Corporate Registration System  

(e-Registration) of Department of Business Development  
Ministry of Commerce 

พนิดา ศุขปราการ* 
Panida Sookprakarn 

บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการออกแบบและการให้บริการดิจิทัลภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ 2) เพื่อเปรียบเทียบการให้บริการภาครัฐแบบดั้งเดิมกับการให้บริการภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านการศึกษาการออกแบบและการให้บริการดิจิทัลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 3) ศึกษาถึ งปัญหา อุปสรรค
และความท้าทายของการศึกษาการออกแบบและการให้บริการดิจิทัลภาครัฐที ่มีประสิทธิภาพ และ             
4) เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเทคนิคสำหรับการออกแบบและการให้บริการดิจิทัลภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์จากงานเอกสารวิจัยที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
และใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 6 คน 
 ผลการศึกษาพบว่า การออกแบบและการให้บริการดิจิทัลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องให้
ความสำคัญกับประสบการณ์ของประชาชน ส่งเสริมการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากร ลดความเหลื่อมล้ำ 
ทางดิจิทัล การปรับตัวของภาครัฐและการปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการ เพื่อที่จะตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ทั้งนี้ก็เพ่ือพัฒนาการให้บริการดิจิทัลภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
คำสำคัญ: การให้บริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ , รัฐบาลดิจิทัล, การจดทะเบียนนิติบุคคล 
ทางอิเล็กทรอนิกส์, การออกแบบบริการภาครัฐ 
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Abstract 
 

The Objectives of the research were 1) to study the aspect of design and effective 
digital government service provision 2) the comparison of old public administration service 
provision between e-Government service provision through the aspect of   design and 
effective digital government service provision, 3) to study problem, obstacles, challenges 
and recommendation to be mentioned the aspect of design and effective digital 
government service provision and 4) to policy recommendation and technique for the 
aspect of design and effective digital government service provision. This research is a 
qualitative research study. Research methods were used by analyzing existing research 
papers and using in-depth interview was conducted with 6 key informants. 

The Results of the study found that designing and delivering effective government 
digital services must pay attention to the experience of the people and promote the 
development of digital skills of personnel to reduce inequality Digitalization, government 
adaptation, and quality of service improvement. To meet the needs of the people, to 
develop digital government services to be more efficient. 

 
Keywords: Government e-Service, Digital Government, e-Registration,  
                Government Service Design 
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1. บทนำ 
 
 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมาก  
ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ซึ่งจะเห็นได้จากการดำเนินธุรกรรมต่าง  ๆ ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น 
อย่างก้าวกระโดด จากผลสำรวจจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2562 พบว่า มีมากกว่า  
47.5 ล้านคน ซึ ่งคิดเป็นร้อยละ 71.5 ของประชากรทั ้งหมดในประเทศ (สำนักงานพัฒนาธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ , 2563) สอดคล้องกับรายงานการจัดทำดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การ
สหประชาชาติ (UN e-Government Index) ในปี พ.ศ. 2563 ที่ได้มีการรายงานจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เนต็บ
รอดแบนด์ผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งทำให้สัดส่วนของดำเนินการธุรกรรมผ่านช่องทาง
ออนไลน์และการรับบริการจากภาครัฐมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ผนวกกับปัจจุบันที่เกิดปรากฏการณ์
ทางสังคมที่เรียกว่า “ความปกติใหม่ (New Normal)” อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงปลายปี พ.ศ.2562 ทำให้ประชาชนต้องดำเนินชีวิตไปพร้อม ๆ กับ
การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และมีการหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าซึ่งกันและกัน ยิ่งทำให้
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมมีมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ความต้องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Demand) เพิ่มขึ้นกว่าช่วงก่อนหน้าการแพร่ระบาดอย่างมาก จากความจำเป็นดังกล่าว ทำให้หน่วยงาน
ภาครัฐต้องเร่งรัดในการปรับเปลี่ยนรูปแบบที่จะให้บริการประชาชนให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพ่ือให้เท่าทัน
ต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนและกำกับดูแลการ
ประกอบธุรกิจและผู้ประกอบการโดยตรง ตั้งแต่การให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคล ครอบคลุมตั้งแต่การ
จัดตั้งธุรกิจ ไปถึงการจดทะเบียนการเปลี่ยนทางทะเบียนของธุรกิจ และการให้ธุรกิจสิ้นสภาพอย่างครบ
วงจร การให้บริการข้อมูลธุรกิจ การพัฒนาส่งเสริมให้ธุรกิจเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้และการสร้างธรรมาภิ
บาลธุรกิจ เพื่อสร้างบริบทและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อประโยชน์ต่อตัวธุรกิจ ต่อสังคม และประเทศชาติเป็น
ส่วนรวม และอันเป็นการสะท้อนการเป็นองค์การ “ต้นสายปลายทางธุรกิจ” ที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังให้
ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อพัฒนาการให้บริการ มีการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ
และหลักเกณฑ์การจดทะเบียน รวมถึงการปรับวิธีการดำเนินงาน โดยเฉพาะการปรับปรุงและพัฒนาการ
ให้บริการด้านการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งได้พัฒนาระบบการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลมาอย่าง
ต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการระดับดี จากผลงาน
ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ในปีพ.ศ. 2562 นับเป็นระบบการ
ให้บริการรับจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถรองรับการดำเนินการได้ครบถ้วน โดยผู้รับบริการจะ
ได้รับการบริการที่สะดวกและรวดเร็ว สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนออนไลน์ที่ใดก็ได้ตามสะดวก โดยไม่ต้อง
เดินทางมาเพื่อจดทะเบียนที่หน่วยให้บริการ ซึ่งทำให้ประหยัดทั้งเ วลา ค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนในการ
ดำเนินงาน โดยมีส่วนช่วยในการเพิ่มขีดความสามารถของการดำเนินงานของผู้ประกอบการได้อีกทางหนึ่ง 
(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, 2562)  
 แม้ว่าระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) จะสามารถช่วยอำนวย 
ความสะดวกในการให้บริการประชาชน ตลอดจนสามารถลดภาระและต้นทุนการดำเนินการแก่ภาคธุรกิจ  



 
 

 
 

397 การน าเสนอผลงานหลกัสตูร รอ. 9000 การคน้ควา้อสิระ : การประยกุตค์วามรูสู้ก่ารปฏบิตัิ 

และประชาชนได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาของ วิวรรณ บัณฑิตกุล (2563) ที่ได้ศึกษาใน
เรื่องของการนำนโยบายรัฐบาลดิจิทัลไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า จากการให้บริการดังกล่าวนั้น ยังคงมีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
กล่าวคือ ปัญหาด้านการขาดความรู้ความเข้าใจ ทักษะและความชำนาญ และทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการ
ให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชน เนื่องจากบางส่วนยังคงยึดติด
กับการให้บริการในรูปแบบเดิมที่อยู่ในลักษณะของการเดินทางเข้ามาติดต่อที่หน่วยงานด้วยตนเองและมอง
ว่าการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มีความยุ่งยากซับซ้อนกว่า เพราะหากไม่ เคยใช้บริการจะต้อง
เรียนรู้วิธีใช้งานใหม่ทั้งหมด รวมทั้งยังไม่แน่ใจว่าการทำธุรกรรมทางออนไลน์ จะมีผลถูกต้องตามกฎหมาย
หรือไม่ จึงทำให้ไม่สนใจที่จะเลือกใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้ภาพรวมของการใช้บริการ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมฯ อาจยังไม่ประสบสำเร็จในการจูงใจประชาชนเท่าที่ควร ผนวกกับปัญหา
ด้านการออกแบบและพัฒนาระบบการให้บริการ ซึ่งพบว่า ในบางรายการยังมีความยุ่งยากและซับซ้อน
ในทางปฏิบัติ ทำให้ไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง อีกทั้งในกรณีที ่มี
ประชาชนเข้าใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นจำนวนมากในเวลาเดียวกัน ก็จะส่งผลให้ระบบไม่
เสถียร เนื่องจากระบบอาจยังไม่มีประสิทธิภาพและไม่มีพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลมากเพียงพอที่จะรองรับ
การใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนได้เป็นจำนวนมากในคราวเดียวกัน 

ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการออกแบบและการให้บริการดิจิทัลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา:  
การใช้ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องและผู้ใช้บริการ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
ผลงานและการบริการของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น ช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานมีการพัฒนาการบริการภาครัฐ
ดิจิทัล เพ่ือสร้างความสำเร็จในการบริหารภาครัฐดิจิทัลและทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเจริญเติบโต
ควบคู่กันไปได้ด้วยเช่นกัน 
 
2. วัตถุประสงค์การศึกษา  
 
 2.1 เพื่อศึกษาการออกแบบและการให้บริการดิจิทัลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา: การใช้
ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์  
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบการให้บริการภาครัฐแบบดั้งเดิมกับการให้บริการภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์  
ผ่านการศึกษาการออกแบบและการให้บริการดิจิทัลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา: การใช้ระบบจด
ทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  

2.3 เพื่อศึกษาถึงปัญหา อุปสรรคและความท้าทายของการศึกษาการออกแบบและการให้บริการ
ดิจิทัลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา: การใช้ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Registration) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
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2.4 เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเทคนิคสำหรับการออกแบบและการให้บริการดิจิทัล
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา: การใช้ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)  
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

 
3. คำถามสำหรับการศึกษา 
 
 3.1 ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ มีความพร้อมที่จะเป็นการบริการดิจิทัลต้นแบบให้กับหน่วยงานภาครัฐที่มีการให้บริการ 
ในลักษณะเดียวกันได้หรือไม่ อย่างไร 
 3.2 ประสบการณ์ของประชาชน (Citizen eXperience: CX) ที่มีต่อระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ 
ของภาครัฐ (Government e-Services) จะมีส่วนช่วยในการออกแบบบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นได้อย่างไร 
 
4. การทบทวนวรรณกรรม 
  

ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีจากหนังสือ วารสาร บทความวิจัยและงานวิจัยต่าง  ๆ ที่
เกี่ยวข้องดังนี ้  
 

4.1 แนวคิดการบริการสาธารณะ (Public Service)  
แนวคิดเก ี ่ยวกับการบร ิหารจ ัดการสาธารณะในช่วงแรกเป็นการบร ิหารจ ัดการภาครัฐ  

ที่มีชื ่อเรียกว่า ระบอบการบริหารสาธารณะแบบดั้งเดิม (Traditional Public Administration: TPA)  
เกิดขึ ้นในช่วงของปลายทศวรรษที่ 19 ซึ ่งเป็นแนวคิดที่มองว่า งานสาธารณะเป็นภารกิจของภาครัฐ  
ทั้งยังมีความเชื่ออีกว่า องค์การของภาครัฐนั้น จะต้องจัดโครงสร้างองค์การแบบรวมศูนย์อำนาจและแบ่ง
งานออกเป็นแผนกย่อย มีการจัดสายการบังคับบัญชาตามลำดับชั้น มีการเน้นการทำงานที่มีการยึดถือ
กฎระเบียบอย่างเข้มงวด แยกการบริหารออกจากการเมืองและใช้ระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคลากร 
(ทศพร ศิริสัมพันธ์, 2549) สอดคล้องกับ เทพศักดิ์ บุณยรัตน์ (2553) ที่ได้ให้ความหมายของการให้บริการ
สาธารณะไว้ว่า “การให้บริการสาธารณะ” หมายถึง การที่หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะ
เป็นของรัฐหรือเอกชนที่ดำเนินการส่งต่อบริการให้แก่ประชาชน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนโดยรวม ซึ่งมีลักษณะที่เป็นระบบ มีองค์ประกอบที่สำคัญ 6 ประการ ประกอบด้วย  
1) หน่วยงานและบุคคลที่ทำหน้าที่ให้บริการ 2) ปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากร 3) กระบวนการและกิจกรรม 
4) ผลผลิตหรือตัวบริการ 5) ช่องทางการให้บริการ และ 6) ผลกระทบหรือคุณค่าที่มีต่อผู้รับบริการ ต่อมา
แนวคิดนี้ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า เป็นการทำให้องค์การภาครัฐมีขนาดใหญ่ ขาดความคล่องตัว โดยการยึด
การบังคับบัญชาตามลำดับชั้น ส่งผลให้องค์การมีการบริหารงานที่ซับซ้อน มีขอบเขตงานที่แคบ รวมทั้งยัง
เน้นแต่ความต้องการภายในองค์การ ทำให้องค์การไร้ประสิทธิภาพ ขาดความยืดหยุ่น ขาดนวัตกรรมและไม่
อาจปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ได้ ส่งผลให้ภาครัฐถูกโจมตีถึงการไม่ปรับตัว ในขณะ
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ที่ภาคเอกชนได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้จำเป็นต้องมีการนำแนวคิด ในการให้บริการ
ภาครัฐสู่การจัดการสาธารณะแนวใหม่มาปรับใช้ (Osborne, 2010) 

 
4.2 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) 
“การจ ัดการภาคร ัฐแนวใหม่” หร ือที ่ เร ียกว ่า การจ ัดการนิยม” ( Managerialism) หรือ  

“การบริหารภาครัฐที่อาศัยระบบตลาด” (Market-based Public Administration) หรือ “รัฐบาลแบบ
ผู้ประกอบการ” (Entrepreneurial Government) (เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 2545) เป็นการนำแนวคิดของ 
ภาคธุรกิจมาใช้ในการบริหารงานภาครัฐ โดยหันมาเป็นผู้ประกอบการภาครัฐที่มองประชาชนในฐานะลูกค้า 
(Client or Customer) ด้วยเหตุที ่การบริหารงานภาครัฐในลักษณะดั้งเดิม ไม่สามารถสร้างแรงจูงใจ 
ในการปฏิบัติงานและผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน คือ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและล่าช้าในการปฏิบัติงาน (Red Tape) ก่อให้เกิดการผูกขาด โดยรัฐมีอำนาจ 
ในการตัดสินใจและดำเนินการแต่เพียงผู้เดียว มีการทุจริตคอรัปชั่น รวมถึงใช้งบประมาณอย่างสิ้นเปลือง  
ตลอดจนมีการขยายหน่วยงานภาครัฐเป็นจำนวนมาก ด้วยการบริหารงานภาครัฐที่ไม่ตอบสนองดังกล่ าว  
ปัจจุบันหลายประเทศมีการปฏิรูปภาครัฐ ซึ ่งส่วนใหญ่มีจุดมุ ่งหมายคล้ายกัน กล่าวคือ ปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของภาครัฐ เพื่อเพิ่มการตอบสนองของหน่วยงานภาครัฐต่อผู้รับบริการและ
ลูกค้า ทั ้งนี ้ เพื ่อลดค่าใช้จ่ายภาครัฐและปรับปรุงความพร้อมรับผิดทางการจัดการ  (Cristensen & 
Laegreid, 2013) 

 
4.3 แนวคิดการให้บริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government e-Service) 
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (2564) ได้ให้คำนิยามของการให้บริการภาครัฐผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government e-Service) ไว้ว่าเป็นการจัดการบริการภาครัฐผ่านช่องทางออนไลน์  
เพื ่อตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมของประชาชนและภาคส่วนที ่เกี ่ยวข้อ งได้อย่างก้าวทัน
สถานการณ์ สำหรับปัจจัยเร่งที่ทำให้เกิดการขยายตัวของการให้บริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ มี
ดังต่อไปนี้ 1) ความคาดหวังของประชาชนและภาคธุรกิจที่ต้องการได้รับบริการผ่านช่องทางที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 2) การบรรลุเป้าหมายการคลังของประเทศ ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและลด
ต้นทุนต่อหน่วยของการส่งมอบบริการสาธารณะ 3) การแข่งขันความเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart Nation)  
ผ่านการให้บริการสาธารณะของรัฐ รวมถึงความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลของ
ประเทศ ยังเอื้อให้เกิดการลงทุนจากต่างประเทศสูงขึ้นอีกด้วย 4) ภาครัฐเล็งเห็นประโยชน์ในเชิงกลยุทธ์
จากการใช้ข้อมูลในระบบ e-Service เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิผลของการดำเนินนโยบาย โดยเฉพาะการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายที่ถูกต้องและการมีส่วนร่วมทั้งจากภาคประชาชนและภาคธุรกิจ 5) รัฐบาลไม่อาจหลีก
หนีการดำเนินนโยบายโดยไม่อาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลได้ เพราะยิ่งระดับการยอมรับของภาคประชาสังคมที่มี
ต่อรัฐบาลดิจิทัลสูงขึ้นเท่าไร ยิ่งกระตุ้นให้รัฐบาลต้องเร่ งขับเคลื่อนระบบ e-Service ให้เร็วขึ้นเท่านั้น 
(คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2564) 
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4.4 แนวคิดการบริการของรัฐโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centered) 
การบร ิหารราชการท ี ่ถ ือเอาประชาชนและลูกค ้าเป ็นศ ูนย ์กลาง ( Citizen-Centered or 

Customer-Centered) เป็นการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และวิธีปฏิบัติงานของหน่วยราชการและการให้บริการ 
แก่ประชาชน เป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการทำงานของข้าราชการและพนักงานของรัฐ 
ในการให้บริการแก่ประชาชน โดยมีมุมมองและหลักคิดว่า การบริหารราชการและการให้บริการของ
หน่วยงานภาครัฐที่ดี มีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความพอใจ โดยจะต้องยึดถือเอาความต้องการของ
ผู้รับบริการเป็นตัวกำหนด ซึ่งไม่ได้ยึดถือเอาตามความคิด ความต้องการและความสะดวกของข้าราชการ
หรือผู ้ให้บริการโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญประการหนึ่งของการพัฒนาระบบราชการ คือ การส่งเสริม 
สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐได้ร่วมกันคิดค้นและเลือกประยุกต์ใช้แนวคิดและเทคนิควิธีการปฏิบัติงานและ
การให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของการบริการและสร้างสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งเป็น
ที ่น่าประทับใจกับประชาชน ทั ้งในฐานะที่เป็นผู ้รับบริการและในฐานะของพลเมืองเจ้าของประเ ทศ 
(สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ม.ป.ป.) 

 
4.5 แนวคิดการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
แนวคิดการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย เกิดขึ้นจากการประชุม

คณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2559ซึ่งมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อปฏิรูปประเทศไทยสู่ DIGITAL 
THAILAND มีเป้าหมายในการปฏิรูปกระบวนทัศน์การทำงานและการให้บริการของภาครัฐด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพ่ือให้เป็นการปฏิบัติงานที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่ง
ถือเป็นกระบวนทัศน์ของการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐที่ถูกเปลี่ยนแปลง
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความม่ันคงปลอดภัย มีธรรมาภิบาล
และมีเป้าหมายการสร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่าง ๆ ผ่านสื่อดิจิทัล
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพราะจะทำให้ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อดิจิทัลอย่างเท่าเทียม ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนจะดี
มากขึ้น จากการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและบริการสาธารณะ โดยเฉพาะบริการสาธารณะพื้นฐานที่
จำเป็นต่อการดำรงชีวิตโดยผ่านทางเทคโนโลยีดิจิทัล (ชาลินี ศรีอ่ำอ่วม, 2562)  

 
4.6 แนวคิดที่เกี่ยวกับการออกแบบบริการภาครัฐ (Government Service Design) 
การออกแบบบริการ (Service Design) ถือเป ็นว ิทยาการแขนงใหม่ท ี ่ ให ้ความสำค ัญกับ 

การออกแบบชุดประสบการณ์ อันเป็นส่วนผสมของทั้งสิ ่งที่จับต้องได้และจับต้อง ไม่ได้ ที่สามารถก่อ
คุณประโยชน์มากมายต่อผู้บริโภค โดยทั่วไปแล้ว การทำงานด้วย Service Design จะให้ผลลัพธ์ที่เป็นงาน
ออกแบบระบบหรือกระบวนการบางอย่างที่มุ่งหวังจะมอบงานบริการแบบรอบด้านให้กับผู้บริโภค โดยการ
ทำงานของสหวิทยาการข้างต้นนี้ จำเป็นต้องใช้ทักษะหลายด้านประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการออกแบบ 
การบริหารจัดการ เป็นต้น (Patrício & Fisk, 2013) โดย Service Design ถือเป็นความเชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบแขนงหนึ่งที่จะช่วยให้เราพัฒนาและส่งมอบงานบริการชั้นดีออกไปได้ โดยโครงการด้าน Service 
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Design นั ้น สามารถปรับปรุงองค์ประกอบหลาย ๆ อย่าง เช่น ความง่ายในการใช้ ความพึงพอใจ 
ประสิทธิภาพการทำงานความจงรักภักดี ฯลฯ ได้ในหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็น สภาพแวดล้อมหรือการสื่อสาร 
โดย Service Design จะต้องไม่ละเลยเรื ่อง ‘คน’ ที ่เกี ่ยวข้องอยู ่กับงานบริการนั ้น  ๆ ด้วยเช่นกัน 
Osterwalder & Pigneur (2010) ในทำนองเดียวกัน หากมีการผสมผสานการออกแบบบริการภาครัฐที่ได้
กล่าวมาข้างต้น ผนวกเข้ากับประสบการณ์ของประชาชน (Citizen eXperience: CX) ที่มีต่อระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ (Government e-Services) ก็จะสามารถเป็นตัวช่วยในการออกแบบบริการ
ภาครัฐให้ดีมากยิง่ขึ้น  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ปฏิสัมพันธ์สองทาง โดยอาศัยระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐระหว่างภาครัฐและประชาชน 

ที่มา: สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2564 
 

ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน คือ ได้รับมอบบริการจากภาครัฐอย่างสะดวกรวดเร็ว เท่า
เทียม และทั่วถึง ในรูปแบบ One Stop Service โดยประชาชนไม่จำเป็นต้องใช้สำเนาเอกสารราชการ
จำนวนมากเพ่ือติดต่อขอรับบริการดังเช่นในอดีต  

ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับภาครัฐ คือ ได้ข้อมูลป้อนกลับจากประชาชนที่ใช้งานระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานของภาครัฐและพัฒนาประสบการณ์ของประชาชน
ที่ดีข้ึน ทั้งนี้ เมื่อระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
ครบถ้วนแล้ว ย่อมส่งผลให้ประชาชนพึงพอใจและยินดีที่จะกลับมาใช้บริการระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐในคราวต่อไปอีกเรื ่อย ๆ รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวกับการใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ จากคนหนึ่งไปยังหลาย ๆ คน ขยายออกไปในวงกว้าง 
จนก่อให้เกิดความไว้วางใจ (Public Trust) และความร่วมมือท่ามกลางภาคฝ่ายที่หลากหลาย เพื่อพัฒนา
และปรับปรุงบริการสาธารณะที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในมิติอ่ืน ๆ ต่อไป 
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4.7 แนวคิดการยอมรับบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (The Unified Model of Electronic 
Government Adoption) 

แนวคิดการยอมรับบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (The Unified Model Of Electronic Government 
Adoption: UMEGA) ถ ู กพ ัฒนาและต ่ อยอดมาจากแนวค ิ ดพ ื ้ น ฐ านของทฤษฎ ี กา รยอมรั บ 
และการใช้เทคโนโลยี (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology: UTAUT) (Venkatesh  
et al., 2003) โดย Dwivedi และคณะ ในปีค.ศ. 2017 ซึ่งเป็นแนวคิดที่จะเชื่อมต่อไปถึงพฤติกรรมที่จะตั้งใจ 
ใช้บริการผ่านทัศนคติของผู้ใช้บริการ โดยครอบคลุมประเด็นของการมีประสิทธิภาพของตนเองในการใช้
คอมพิวเตอร์ (Computer Self-efficacy) ความเชื่อมั่นในอินเตอร์เน็ต (Trust In The Internet) และความ
เชื่อมั่นในรัฐบาล (Trust In Government) อีกด้วย ถือได้ว่าเป็นส่วนที่สำคัญและมีคุณค่าสำหรับการยอมรับ
บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเป็นอย่างมาก (Verkijika & De Wet, 2018) สำหรับแนวคิด UMEGA มีตัวแปร 
ที่มีความสัมพันธ์กัน ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 การยอมรับบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ  
 (The Unified Model Of Electronic Government Adoption: UMEGA) 

ที่มา: Dwivedi et al, 2017 
 

1) ความคาดหมายด้านประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) หมายถึง ระดับที่ผู้ใช้บริการ 
แต่ละคนเชื่อว่า การใช้ระบบนี้ จะช่วยให้บรรลุสิ่งที่ต้องการได้  

2) ความคาดหมายด้านความพยายาม (Effort Expectancy) หมายถึง ระดับที่แต่ละคนเชื่อว่า  
การใช้ระบบนี้ จะใช้งานได้ง่าย เพราะหากระบบที่ใช้งานง่าย จะทำให้ผู้ใช้งานยอมรับระบบในท้ายที่สุด  
โดยจะมีผลสำคัญโดยตรงต่อทัศนคติและความตั้งใจใช้บริการของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (Dwivedi et al., 
2017; Verkijika & De Wet, 2018; Williams et al., 2016) 

3) อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) หมายถึง ขอบเขตที่นำมาซึ่งการตัดสินใจของผู้ใช้บริการ 
ที่จะยอมรับเทคโนโลยีใหม่ โดยมีอิทธิพลมาจากความสัมพันธ์ที่ใกล้ตัว เพื่อนฝูง รวมทั้งบุคคลสำคัญที่
ผู้ใช้บริการเคารพนับถือ ซึ่งอิทธิพลทางสังคมก็จะมีอิทธิพลต่อการกำหนดทัศนคติของผู้ใช้บริการและส่งผล
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ต่อการยอมรับบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐด้วย (Bhuasiri et al., 2016; Dwivedi et al., 2017; Kurfalı 
et al., 2017; Verkijika & De Wet, 2018; Williams et al., 2016) 

4) สภาพสิ ่งอํานวยความสะดวกในการใช้งาน (Facilitating Conditions) หมายถึง ระดับที่
ผู ้ใช้บริการแต่ละคนเชื่อว่า มีทรัพยากรเพียงพอที่จะสามารถทำให้การใช้งานสะดวกมากขึ้น พร้อมทั้ง
ส่งเสริมให้เกิดการใช้บริการภาครัฐ เพื่อที่จะเข้าถึงการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐได้ด้วย (Verkijika & 
De Wet, 2018) ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการ (ประชาชน) มีความม่ันใจว่ามีทรัพยากรเพียงพอที่จะสามารถรองรับ
ความต้องการนี้ จะมีอิทธิพลกับความตั้งใจที่จะใช้และมีส่วนในการเพิ่มความเข้าใจมากขึ้นในด้านความ
คาดหมายด้านความพยายามในการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Dwivedi et al., 2017; Kurfalı et 
al., 2017; Verkijika & De Wet, 2018; Williams et al., 2016) 

5) ความเสี่ยงที่รับรู้ได้ (Perceived Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่รับรู้ไว้ว่าเป็นการสูญเสียจากการ
ยอมรับบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ซึ่งมาพร้อมกับความเสี่ยงและความท้าทายต่าง  ๆ นำมาซึ่งความกลัว
ในการยอมรับบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เพราะเม่ือผู้ใช้บริการ (ประชาชน) เมื่อเกิดความกลัวก็จะไม่ค่อย
ใช้บริการหรืออาจเกิดทัศนคติในเชิงลบ ทำให้เป็นอุปสรรคในการยอมรับบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 
(Verkijika & De Wet, 2018) 

6) ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ทัศนคติของผู้ใช้บริการ (ประชาชน) ที่มีผลต่อการยอมรับบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude) หรือทัศนคติเชิงลบ (Negative 
Attitude) ก็มีผลต่อการยอมรับระบบทั้งนั้น อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้บริการมีทัศนคติเชิงบวก ก็จะช่วยให้
เกิดการยอมรับบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐที่อยู่ในระดับสูง แต่ในทางกลับกัน หากผู้ใช้บริการมีทัศนคติเชิง
บวก ก็จะทำให้การยอมรับบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเกิดขึ้นได้ในระดับที่ต่ ำกว่า (Verkijika & De Wet, 
2018) 

7) คุณภาพการให้บริการที่รับรู้ได้ (Perceived Service Quality) หมายถึง ความแตกต่างระหว่าง 
ความคาดหวังของการรับบริการและการรับรู้จากการรับบริการจริง ซึ่งจะมีผลกระทบกับความตั้งใจจะใช้
บริการ ระบบดังกล่าว หากผู้ใช้บริการ พบว่า ระบบช่วยอำนวยความสะดวกและมีคุณภาพในการให้บริการ
ที่ดี ผู้ใช้บริการก็จะยินดีที่จะแนะนำให้บุคคลอ่ืนมาใช้บริการเพ่ิมขึ้นด้วย (Mensah et al., 2018; Sung et 
al., 2009; Veeramootoo et al., 2018)  

8) ความเชื่อมั่นในรัฐบาล (Trust in Government) หมายถึง การที่ผู้ใช้บริการ (ประชาชน) รับรู้
หรือเข้าใจในสิ่งที่รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐกำลังดำเนินการผ่านการให้บริการของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  
อย่างมีความสามารถและมีความสมบูรณ์ในการให้บริการมากน้อยเพียงใด หากรัฐบาล สามารถสร้างความ
เชื่อมั่นในส่วนนี้ได้ ก็จะทำให้ผู้ใช้บริการ (ประชาชน) มีความเต็มใจที่จะแนะนำบุคคลอ่ืนให้มาใช้บริการ ซึ่ง
ก็ถือได้ว่าเป็นแนวโน้มที่ดีสำหรับการยอมรับบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐอีกทางหนึ่ง (Bélanger & Carter, 
2008; Karavasilis et al., 2016) 

9) ความตั ้งใจที่จะใช้งานระบบในด้านของพฤติกรรม (Behavioral Intention to Use) ได้รับ
ผลกระทบต่อการรับรู้จากการรับบริการจริงผ่านการใช้เทคโนโลยีใหม่หรือระบบใหม่ ซึ่งหากพฤติกรรมของ
ผู้ใช้บริการมีแนวโน้มไปในทางที่ดี ก็อาจหมายความว่า ผู้ใช้บริการ (ประชาชน) จะแนะนำบุคคลอื่นมาใช้
บริการระบบด้วยเช่นกัน (Oliveira et al., 2016; Verkijika, 2020) 
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อย่างไรก็ตาม การที ่ผู ้บริโภคจะยอมรับต่อเทคโนโลยี จะต้องมีผลมาจากการออกแบบของ
เทคโนโลยีดังกล่าวนั้น จะต้องออกแบบมาเพื่อผู้ใช้งานโดยตรง ต้องมีความง่ายและมีประโยชน์ต่อการใช้
งาน ซึ่งจะนำไปสู่พฤติกรรมที่จะใช้เทคโนโลยีนั้น ๆ ถ้าต้องการออกแบบเทคโนโลยีให้ประสบความสำเร็จ 
เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการยอมรับ โดยผู้ออกแบบจะต้องนำปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อให้มี
ความสอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภค (เสาวลักษณ์ พูลทรัพย์, 2562) 

 
5. กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถนำมาเขียนกรอบแนวคิดในการศึกษาได้ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 
 

การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยทีางดิจิทัล 

• การติดต่อสือ่สารและการ
ปฏิสัมพันธ์ในสังคมที่
ดำเนนิการผ่านอินเตอร์เน็ต 

• การปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมของ
ประชาชนในการรับบรกิาร
ดิจิทัลภาครัฐ 

สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส 

COVID-19 

• การเว้นระยะห่างทางสังคม 

การปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ
ภาครัฐดิจิทัล 

การออกแบบและการใหบ้ริการดิจิทัลภาครัฐ 
ที่มีประสิทธิภาพ: 

กรณีศึกษา การใช้ระบบจดทะเบยีนนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส์  e-Registration ของกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณชิย ์

ปัญหา อุปสรรคและความท้าทายของ  
e-Registration 

ประสบการณ์ของประชาชนทีม่ีต่อระบบ
บริการอิเล็กทรอนิกส์ 

การยอมรับบริการอิเล็กทรอนิกสภ์าครัฐ 

 (Electronic Government Service 

Adoption) 

ปัจจัยเร่งท่ีทำให้เกิดการขยายตัว
ของการให้บริการภาครัฐผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกส ์

• การปรับปรุงประสทิธิภาพและ
ประสิทธผิล 

• การลดต้นทุนในการให้บริการ 

• การสร้างความพร้อมด้านโครงสร้าง
พื้นฐานทางเทคโนโลยีของประเทศ 

• ความคาดหวังของภาคประชาชนที่
ต้องการได้รับบรกิารผ่านชอ่งทางที่เป็น
มาตรฐานเดียวกนั 
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6. วิธีการศึกษา 
 
 การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งใช้วิธีการวิจัยโดยวิเคราะห์จาก
เอกสารงานวิจัยที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Documentary Research) และใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
interview) จากกลุ่มเป้าหมายร่วมด้วย 
 
 6.1 วิธีการเก็บข้อมูล  
 สำหรับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูล 2 วิธีดังนี้ 
  6.1.1 ศึกษาจากข้อมูลเอกสาร (Documentary Research) เป็นการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากผลงานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง ทั้งจากเอกสารชั้นต้น (Primary Sources) เช่น 
ข้อกำหนด ระเบียบปฏิบัติและแผนปฏิบัติการ สำหรับเอกสารชั้นรอง (Secondary Sources) อาทิเช่น 
บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์และงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
  6.1.2 วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จึงมุ่ง
ศึกษาข้อมูลที่ได้มาจากประชากรเป้าหมายที่เป็นผู้เกี่ยวข้องโดยตรงของการศึกษาการออกแบบและการ
ให้บริการดิจิทัลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา: การใช้ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Registration) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำหรับงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้การสุ่ม
ตัวอย่างที่มีรูปแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) 
กลุ่มบุคลากรภาครัฐ ประกอบด้วย ผู้แทนผู้บริหารระดับต้นและตัวแทนข้าราชการของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 2) กลุ่มผู้ประกอบการ ประกอบด้วย ตัวแทนผู้ประกอบการบริษัทด้านการรับออกแบบผลิตภัณฑ์
และตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้าเหล็ก และ 3) กลุ่มสำนักงานบัญชีที่รับจดทะเบียน ประกอบด้วย 
ตัวแทนสำนักงานบัญชีที่ให้บริการรับจดทะเบียน 2 แห่ง ซึ่ งมีตำแหน่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 
เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายข้างต้นนั้น เป็นกลุ่มที่มีประสบการณ์โดยตรงในการใช้งานระบบ ทั้งในส่วนของ
ผู้ใช้บริการและผู้รับบริการ ผู้วิจัยจึงกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างไว้ไม่ต่ำกว่า 5 คน ทั้งนี้ การวิจัยเชิงคุณภาพ
นั้น ไม่จำต้องมีการกำหนดจำนวนของกลุ่มตัวอย่างที่ตายตัว (Fixed Number) แต่อาศัยหลักความอิ่มตัว
ของข้อมูล (Saturation Of Information) กล่าวคือ การเก็บข้อมูลเพิ่มมากขึ้น ไม่อาจนำมาซึ่งความเข้าใจ
เชิงลึกที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญได้อีก (Bryman, 2012 อ้างถึงใน ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ และ 
ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์, 2565) โดยผู้ศึกษาได้ออกแบบแบบสัมภาษณ์จากการทบทวนวรรณกรรม
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและมีการกำหนดคําถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาและใช้
เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 10 - 30 นาท ี
 
 6.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
 ผู ้ว ิจ ัยใช ้การสัมภาษณ์เช ิงล ึก ( In-depth interview) โดยทำการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล 
ซึ ่งมีลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิด (Open-ended Questions) เพื ่อให้กลุ ่มตัวอย่างสามารถ 
แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทำให้ได้ข้อมูลหลากหลายแง่มุมและเป็นข้อมูลที่ลึกซ้ึง สะท้อนความรู้สึกที่
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แท้จริง (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2550; เกียรติสุดา ศรีสุข, 2557) สำหรับการศึกษาวิจัยนี้ใช้แนวทางการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) เนื ่องจากการศึกษาวิจัยนี ้มุ ่งเน้นที ่จะศึกษาการออกแบบและการ
ให้บริการดิจิทัลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ  กรณีศึกษา: การใช้ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Registration) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งประเด็นที่สนใจจะศึกษาเหล่านี้ ล้วน
แล้วแต่จะต้องอาศัยความเข้าใจเชิงลึก อันเกิดจากประสบการณ์ความคิดเห็นและความรู้สึกของผู้มีส่ วนได้
ส่วนเสียของระบบ e-Registration ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ ซึ่งเป็นผู้ที ่เกี ่ยวข้องกับระบบ
โดยตรงในฐานะผู้ให้บริการและยังเกี่ยวเนื่องกับผู้ประกอบการและประชาชนในฐานะผู้รับบริการด้วย
เช่นกัน เพราะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ บุคคลหรือกลุ่มคนที่ได้รับผลประโยชน์และผลกระทบจากองค์การ 
รวมทั้งยังเป็นผู้ที่มีอิทธิพลที่สามารถสร้างผลกระทบกับองค์การทั้งในทางบวกและทางลบ (กนกกานต์ เทวา
พิทักษ,์ 2561) 
 
 6.3 การตรวจสอบคุณภาพ 
 ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้วิธีการตรวจสอบ
สามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก 3 แหล่ง ได้แก่ ข้อมูลจาก 
การสัมภาษณ์ตัวแทนสำนักงานบัญชีที่ให้บริการรับจดทะเบียน ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ตัวแทนของ
ผู้ประกอบการและข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เนื่องมาจากการเก็บข้อมูลจากแหล่ง ข้อมูลที่
ต่างกัน จะช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนที่จะนําไปสู่วิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป 
 
 6.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและการนําเสนอ 
 สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะนำข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าเอกสารงานวิจัยและข้อมูล  
จากการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง มาศึกษาและทำการวิเคราะห์ตามกระบวนการของงานวิจัยเชิงคุณภาพ
กล่าวคือ นำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นในแต่ละประเด็น โดยใช้การถอดเทป การเรียบ
เรียงข้อมูลดิบและการลงรหัส (Coding) เพื ่อจัดชุดข้อมูลในการวิเคราะห์ อย่างไรก็ตาม ผู ้ว ิจ ัยให้
ความสำคัญกับการปกปิดรายนามของผู้ให้ข้อมูลผ่านการใช้รหัสลำดับที ่ของการสัมภาษณ์และแสดง
หน่วยงานที่ผู้ให้ข้อมูลสังกัดอยู่แทนการแสดงรายชื่อของผู้ถูกสัมภาษณ์ จากนั้นนำข้อมูลที่ได้จากการ
เปรียบเทียบและมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน 
 

6.5 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยและระยะเวลาในการดําเนินงาน 
 ขั้นตอนแรกของการดำเนินงานวิจัย เริ่มจากการศึกษาข้อมูลของการออกแบบและการให้บริการ
ดิจิทัลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา: การใช้ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Registration) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เพ่ือให้
ทราบถึงข้อมูลพื ้นฐานเบื ้องต้นของการให้บริการระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Registration) ว่ามีพัฒนาการเป็นอย่างไร จากนั้นจึงทำการสัมภาษณ์ตัวแทนสำนักงานบัญชีที่ให้บริการรับ
จดทะเบียน สัมภาษณ์ตัวแทนของผู้ประกอบการและสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาและ
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ของ
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงสอบถามถึงสภาพปัญหา อุปสรรคและความท้าทายที่
เกิดขึ้น รวมทั้งได้ทำการสอบถามถึงข้อเสนอแนะต่าง  ๆ เพื่อให้ทราบถึงประสบการณ์การใช้บริการและ
ให้บริการที่จะสามารถนำไปสู่การพัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ที่
สามารถตอบสนองต่อความต้องการต่อไป  

จากนั้นจึงรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ รวมถึงข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ตัวแทนสำนักงานบัญชีที ่ให้บริการรับจดทะเบียน สัมภาษณ์ตัวแทนของผู ้ประกอบการ 
และสัมภาษณ์เจ้าหน้าที ่ภาครัฐที ่เกี ่ยวข้องและนําข้อมูลเหล่านี ้ มาใช้ในเพื ่อประกอบการวิเคราะห์  
จากนั้นจึงนําเสนอผลการวิจัย 

 
7. ผลการศึกษา 
 
 สำหรับการศึกษาการออกแบบและการให้บริการดิจิทัลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา:  
การใช้ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
กระทรวงพาณิชย์ ในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจากข้อมูลผ่านการวิจัยสนาม  
(Field research) โดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) มาทำการวิเคราะห์ 
ร่วมด้วย สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้ดังนี้ 
 
 วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาการออกแบบและการให้บริการดิจิทัลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ  
กรณีศึกษา: การใช้ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 สืบเนื่องจากการศึกษาของ วิวรรณ บัณฑิตกุล (2563) ที่ได้ศึกษาในเรื่องของการนำนโยบายรัฐบาล
ดิจิทัลไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ค้นพบ
ปัญหาด้านการออกแบบและพัฒนาระบบการให้บริการ ซึ่งพบว่ า ในบางรายการยังมีความยุ่งยากและ
ซับซ้อนในทางปฏิบัติ ทำให้ไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้อย่างแท้จ ริง และหากมี
ประชาชนเข้าใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นจำนวนมากในเวลาเดียวกัน ก็จะส่งผลให้ระบบไม่
เสถียร เนื่องจากระบบอาจยังไม่มีประสิทธิภาพและไม่มีพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลมากเพียงพอที่จะรองรับ
การใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนได้เป็นจำนวนมากในคราวเดียวกัน 

แต่ในปัจจุบันก็ได้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับใช้อย่างกว้างขวาง เพื่อที่จะสร้างความ
แข็งแกร่งให้กับการพัฒนาให้บริการภาครัฐที่ดี จะต้องมีการคำนึงถึงการออกแบบและการให้บริการดิจิทัล
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในยุคดิจิทัลได้ดีมากยิ่งขึ้น 
รวมทั้งยังให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของประชาชน (Citizen eXperience: CX) ที่มีต่อระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ (Government e-Services) ด้วยเช่นกัน เพราะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยในการ
ออกแบบบริการภาครัฐให้ดีมากยิ่งขึ้น เนื่องจากถือเป็นหน้าที่หลักสำคัญของหน่วยงานภาครัฐที่จะต้องให้
ความสำคัญกับการพัฒนาการให้บริการประชาชน (สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ , 2564) 
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ผู้ให้ข้อมูลในส่วนของภาครัฐ จึงได้สะท้อนถึงความสำคัญของการออกแบบและการให้บริการดิจิทัลภาครัฐ
ไว้ดังนี้ 

 
“การออกแบบระบบ [e-Registration] ทั้งหมด คือ เรา [ส่วนงานจดทะเบียน] ดูตั้งแต่ เราจะใช้
เป็นรูปแบบการจดทะเบียนแบบใด จะใช้ออนไลน์ 100% ไหม เราก็ยังต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพ
ของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่เราว่าพร้อมขนาดนั้นไหม สุดท้ายในระยะแรก เราจึงต้องใช้ระบบ
แบบกึ่ง ๆ [ใช้การให้บริการแบบออฟไลน์และออนไลน์] ไปก่อน เพื่อให้เขา [ผู้ใช้บริการ] ยอมรับ
กับระบบ[e-Registration] แล้วหลังจากนั้นระบบก็จะพัฒนาไปเรื่อย ๆ” (ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 5, 
ตัวแทนผู้บริหารระดับต้นของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า, สัมภาษณ์เมื่อเดือนพฤษภาคม 2565) 
 

อาจกล่าวได้ว่า การออกแบบระบบ e-Registration ในทุกช่วงของการพัฒนาการให้บริการดิจิทัล
ภาครัฐกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มักจะให้ความสำคัญกับประชาชน เสมอ เพราะถือว่าประชาชนเป็น
ผู้รับบริการโดยตรง ผนวกกับการเรียนรู้จากประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาในการสั่ง
สมด้วยเช่นกัน ทำให้การพัฒนาระบบเป็นไปในลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไปและถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง แต่
ด้วยการที่กองทะเบียนธุรกิจได้นำเทคโนโลยีเข้ามาผสานการทำงานกับบุคลากร เพื่อที่จะให้การบริการมี
การดำเนินการที่ดีมากขึ้น ก็อาจทำให้เกิดความไม่พร้อมสำหรับการให้บริการเกิดขึ้นได้ เพราะหน่วยงาน
ภาครัฐ จะต้องเผชิญกับปัญหา อุปสรรคและความท้าทายอยู่เสมอ อาทิเช่น ปัญหาด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ 
กติกาต่าง ๆ รวมไปถึงปัญหาด้านบุคลากรภาครัฐด้วยเช่นกัน ที่ไม่ได้อำนวยความสะดวกต่อการพัฒนาการ
ให้บริการดิจิทัลภาครัฐมากนัก ดังนั้น เพ่ือให้การออกแบบและการให้บริการระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ที่มีประสิทธิภาพ จะต้องคำนึงถึงผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ทั้ งนี ้ก็
เพ่ือที่จะปรับปรุงและพัฒนาระบบ e-Registration ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม (ผู้ให้สัมภาษณ์ราย
ที่ 6, ตัวแทนข้าราชการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า, สัมภาษณ์เมื่อเดือนพฤษภาคม 2565) 

จากข้อมูลที ่นำเสนอข้างต ้น จะเห็นได้ว ่า การออกแบบและการให้บริการดิจ ิท ัลภา ครัฐ 
ที่มีประสิทธิภาพ จะต้องให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของประชาชน (Citizen eXperience: CX) ที่มีต่อ
ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ (Government e-Services) เพราะนับได้ว่าเป็นตัวช่วยในการ
ออกแบบบริการภาครัฐให้ดีมากยิ่งขึ้น (สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2564) 

 
 วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบการให้บริการภาครัฐแบบดั้งเดิมกับการให้บริการภาครัฐ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านการศึกษาการออกแบบและการให้บริการดิจิทัลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ กรณีศกึษา: 
การใช้ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ 
 จากการศึกษาวิจัยนี้ พบว่า การที่ภาครัฐนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการให้บริการประชาชน  
มากขึ ้น ผ่านการปรับปรุงกระบวนการให้บริการ เพื ่อลดขั ้นตอนและลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ยกตัวอย่างเช่น การปรับปรุงแบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนให้กรอกง่ายมากยิ่งขึ้น มีการให้บริการจดทะเบียน
จัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทข้ามเขต รวมถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลนิติ
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บุคคลและการพัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) (โกมล นมรักษ์, 
2564) มีส่วนทำให้พฤติกรรมและทัศนคติของประชาชนในฐานะของผู้ใช้บริการโดยตรงนั้นเปลี่ยนแปลงไป
จากการใช้บริการในรูปแบบเดิม ดังจะเห็นได้จาก การแสดงทัศนะของผู้ให้ข้อมูลท่านหนึ่งว่า  
 

“ตอนนี้โลกเราก็เป็นโลกดิจิทัลแล้ว แต่เดิมการติดต่อกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ จะต้องไปเข้าคิว
แต่เช้า แล้วบางครั้งก็ทำให้เรา [ผู้ใช้บริการ] เสียเวลาทั้งวัน พอเขา [หน่วยงานภาครัฐ] ปรับมาใช้
เป็นระบบออนไลน์ ก็ช่วยเราในเรื่องของการประหยัดเวลา” (ผู ้ให้สัมภาษณ์รายที่ 2, ตัวแทน
สำนักงานบัญชีที่ให้บริการรับจดทะเบียน, สัมภาษณ์เมื่อเดือนเมษายน 2565)  
 
ผู้ใช้บริการยังคงเห็นด้วยว่า การให้บริการภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ดีกว่า เพราะสามารถตอบโจทย์

ของการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน มีความสะดวกสบายและทันสมัย จากประสบการณ์ที่ได้รับจากการใช้งาน
ระบบ จึงสามารถแนะนำให้กับผู้ที่ใช้บริการท่านอื่นอย่างเต็มใจ เพราะประทับใจการทำงานของระบบ  
e-Registration เป็นอย่างมาก (ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 3, ตัวแทนผู้ประกอบการบริษัทด้านการรับออกแบบ
ผลิตภัณฑ์, สัมภาษณ์เมื่อเดือนเมษายน 2565) 

จากข้อมูลที่นำเสนอข้างต้น จะเห็นได้ว่า นอกจากความสะดวกรวดเร็วแล้ว การที่ภาครัฐนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการให้บริการประชาชน ยังสามารถเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนในการเข้ารับ
บริการจากหน่วยงานภาครัฐได้อีกทางหนึ่ง 

 
วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อศึกษาถึงปัญหา อุปสรรคและความท้าทายของการศึกษาการออกแบบ 

และการให้บริการดิจิทัลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา: การใช้ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

จากการศึกษาวิจัยนี้ พบว่า แม้การให้บริการระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Registration) ที่ผ่านมานั้น จะมีความก้าวหน้าไปอย่างมากก็ตาม แต่ยังคงพบปัญหาที่เกิดขึ้น โดย
ตัวแทนสำนักงานบัญชีที่ให้บริการรับจดทะเบียน ซึ่งเป็นผู้ ให้ข้อมูลรายที่ 1 ที่ได้ให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อเดือน
เมษายน 2565 ได้นำเสนอในมุมมองที่ว่า  

“จำนวนนายทะเบียนของกรมพัฒน์ฯ ยังไม่ค่อยเพียงพอ เหมือนเรา [ผู้ใช้บริการ] Summit [กรอก
ข้อมูล] ข้อมูลเข้าไปแล้ว บางทีก็ต้องรอนานกว่านายทะเบียน เขาจะตอบกลับว่าจะต้องแก้ไข
อะไรบ้าง อย่างช่วงพีค ๆ [ช่วงที่มีผู ้ใช้บริการในจำนวนมาก] คำขอนึงเคยต้องรอนานกว่า 2 
อาทิตย์เลยครับ กว่านายทะเบียนถึงจะตอบกลับ” 
ผู ้ให้ข้อมูลกับงานวิจัยนี ้หลายท่าน ก็สะท้อนถึงปัญหาที ่เกิดมาจากการใช้บริการระบบ e-

Registration ที ่มีความหลากหลายของปัญหาและอุปสรรค ไว้ดังต่อไปนี ้ จากการใช้งานระบบ e-
Registration ก็ยังคงพบปัญหาเรื่องบุคลากรไม่เพียงพอ ซึ่งไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลในเรื่องของการตรวจคำ
ขอ แต่ยังพบปัญหาจากเจ้าหน้าที่ Call center ด้วยเช่นกัน ซึ่งมักจะได้รับประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีนัก (ผู้ให้
สัมภาษณ์รายที่ 3, ตัวแทนผู้ประกอบการบริษัทด้านการรับออกแบบผลิตภัณฑ์ , สัมภาษณ์เมื ่อเดือน
เมษายน 2565) นอกจากนี้ ยังพบปัญหาในเรื ่องของการยืนยันตัวตนแบบ e-KYC ที่ทำได้ยาก ทำให้
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เสียเวลาแก้ไขหลายครั้ง ส่งผลให้การรอการตอบกลับของเจ้าหน้าที่นานไปด้วย และอีกหนึ่งปัญหาที่พบ คือ 
เมื่อต้องการศึกษาและทำความเข้าใจก่อนใช้บริการระบบ จึงค้นคว้าหาความรู้จากคู่มือของการใช้ระบบที่
กรมพัฒน์ฯ จัดทำขึ้นมา แต่จากการศึกษาแล้วนั้น พบว่า มีการใช้คำที่เป็นทางการมาก ทำให้เกิดความ
สับสนและตีความยาก แม้จะมีการทำสื่อออนไลน์ผ่านทาง Youtube ก็ยังคงไม่เข้าใจและติดปัญหาเช่นเดิม 
(ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 4, ตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้าเหล็ก, สัมภาษณ์เมื่อเดือนเมษายน 2565) 

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นว่า ปัญหาและอุปสรรคที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผชิญอยู่ ครอบคลุม
ประเด็นของบุคลากร การใช้งานระบบ e-Registration ปัญหาด้านความรู้และทักษะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการใช้งานระบบ e-Registration และปัญหาด้านการสื่อสารข้อมูล 

หลังจากที่ประชาชนในฐานะของผู้ใช้บริการได้พบปัญหาจากการใช้งานระบบ e-Registration  
ที่มีความหลากหลายของปัญหาดังที่ได้นำเสนอมาข้างต้น ผู้ให้ข้อมูลในฐานะผู้ใช้บริการระบบได้แสดงความ
คิดเห็นที่สะท้อนถึงการแจ้งปัญหาที่พบผ่านช่องทางการรับฟังปัญหาของกรมฯ ไว้ว่า 

“เวลาพบปัญหา ส่วนใหญ่จะติดต่อกรมพัฒน์ฯ ผ่านทางโทรศัพท์ตามหมายเลขที่แจ้งไว้ แต่จะ
ติดต่อยากนิดนึง ยิ่งในปีพ.ศ. 2564 ที่มีโควิด ก็ยิ ่งติดต่อยากไปอีก” (ผู ้ให้สัมภาษณ์รายที่ 4, 
ตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้าเหล็ก, สัมภาษณ์เมื่อเดือนเมษายน 2565) 

นอกจากการติดต่อไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยตรง เมื่อพบปัญหา ผู้ให้ข้อมูลบางท่านยังคง
เลือกที่จะไม่ติดต่อไปเพื่อแจ้งปัญหาโดยตรง ดังจะเห็นได้จาก ผู้ให้ข้อมูลแสดงทัศนะไว้ว่า  

ส่วนใหญ่เวลาพบปัญหาจะไม่ให้ Feedback ไปตรง ๆ แต่จะใช้วิธีการแก้ปัญหา โดยใช้การ Attach 
File เป็นคำพูดไปแทน เมื่อเจ้าหน้าที่สังเกตเห็นก็จะทราบถึงปัญหาได้ทันที (ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 2, ตัวแทน
สำนักงานบัญชีที่ให้บริการรับจดทะเบียน, สัมภาษณ์เมื่อเดือนเมษายน 2565) 

จากข้อมูลที่นำเสนอข้างต้น จะเห็นได้ว่า การแจ้งปัญหาที่พบผ่านช่องทางการรับฟังปัญหาของ  
กรมฯ ส่วนใหญ่จะเป็นการโทรหา Call Center โดยตรง แต่ปัญหาที่พบตามมา คือ การติดต่อที่ยากลำบาก 
จำนวนคู่สายน้อย ความต้องการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เป็นมิตร ซึ่งอาจทำให้ประชาชนได้รับ
ประสบการณ์ในการใช้บริการดิจิทัลภาครัฐในเชิงลบ อาจนำมาสู่การปฏิเสธการใช้บริการในโอกาสต่อไปได้
ด้วยเช่นกัน 

นอกจากการให้ข้อมูลของภาคเอกชนและผู้ใช้บริการแล้วนั้น ผู้ให้ข้อมูลภาครัฐยังค งเห็นด้วยใน
ประเด็นของการให้ข้อมูลตอบกลับ (Feedback) โดยได้แสดงทัศนะไว้ว่า  

“ตอนนั ้น [ในช ่วงแรกของการพัฒนาระบบ e- Registration] เรา [ส ่วนงานจดทะเบียน]  
ได้มีการทำ Focus Group โดยเชิญ Stakeholder มาสอบถามว่า หากเราออกรูปแบบการ
ให้บริการแบบนี้ เขา [Stakeholder] เห็นว่ายังไง พร้อมที่จะใช้บริการเราไหม ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่
จำเป็น เพราะทุก ๆ ครั้งที่เราจะพัฒนาระบบ เราก็มักจะสอบถามกลุ่มผู้ใช้บริการเขาโดยตรง” 

 อีกทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องยังได้แสดงทัศนะเพิ่มเติมด้วยว่า ในส่วนของการสำรวจความพึงพอใจ  
ในระบบ e-Registration สามารถวัดได้จากผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ซึ่งจะทำการสำรวจใน
ทุก ๆ ปีแต่อย่างไรก็ตาม ความต้องการของการพัฒนาต่าง ๆ นั้น อาจจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ด้วย เช่น ปัจจัยด้านงบประมาณ ปัจจัยด้านเทคโนโลยีและปัจจัยด้านกฎหมาย เป็นต้น 
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 จากข้อมูลที่นำเสนอข้างต้น จะเห็นได้ว่า ทั้งส่วนของเอกชนและผู้ใช้บริการ และส่วนของภาครัฐ  
ต่างให้ความสำคัญกับการนำการให้ข้อมูลตอบกลับ (Feedback) มาเป็นสิ่งที่ใช้เพื่อพิจารณาความสำคัญ 
ในการพัฒนาระบบ e-Registration 

นอกจากปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นนี้ จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้ าหมาย ยังคงพบประเด็นด้าน 
ความท้าทายด้วยเช่นกัน ดังจะเห็นได้จาก การแสดงทัศนะของผู้ให้ข้อมูลท่านหนึ่งว่า 

“ความท้าทายของ e-Registration ในปัจจุบัน คือ ต้องเพิ่มให้คนมาใช้บริการ เนื่องจากว่าเรา  
[ส่วนงานจดทะเบียน] สร้างด้วยความที่ว่า เรามองว่ามันมีข้อกฎหมายจำกัดเยอะ มีจำนวนคนใช้
แค่ 3% - 5% แต่ในปัจจุบันได้ปรับปรุงมากขึ้นแล้ว จึงมีคนที่มาใช้บริการกว่า 30% - 35%  และ
อาจจะมาจากโควิดที่คนมาใช้น้อยลง เศรษฐกิจมัน Down ลง [อยู่ในช่วงขาลง] มันก็จะน้อยลง แต่
พอมันเริ่มดีขึ้น คนก็กลับมาใช้บริการ e-Registration กันมากขึ้น แต่หากเศรษฐกิจไม่ถูกกระทบ 
การใช้บริการ e-Registration ก็อาจจะเพิ่มขึ้นกว่า 70% - 80% ด้วยซ้ำ แต่เราจะต้องเตรียมคน 
[เจ้าหน้าที่] รองรับด้วย เพราะหากมีผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น” (ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 5, ตัวแทน
ผู้บริหารระดับต้นของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า, สัมภาษณ์เมื่อเดือนพฤษภาคม 2565) 
 
นอกจากความท้าทายเรื่องจำนวนผู้ใช้บริการแล้ว บุคลากรภาครัฐยังมองอีกว่า ความท้าทายอีก

ด้านหนึ่ง คือ การที่ผู้ใช้งานระบบ e-Registration มีความเข้าใจและสบายใจที่จะใช้บริการ นำไปสู่การ
ยอมรับระบบในท้ายที ่สุด รวมไปถึงการตระหนักในความปลอดภัยและการรักษา Username และ 
Password ของตนเองให้ดีและมีความปลอดภัย เพราะ Username และ Password มีผลผูกพันตาม
กฎหมาย จึงต้องรักษาไว้เป็นความลับ(ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 6 , ตัวแทนข้าราชการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า , 
สัมภาษณ์เมื่อเดือนพฤษภาคม 2565) 

แม้ว่ากองทะเบียนธุรกิจ จะพยายามผลักดันและแก้ไขปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น ผ่านการพัฒนา
เทคโนโลยีของระบบ e-Registration แต่ด้วยบริบทของสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
ทำให้ต้องเผชิญกับความท้าทายในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของระบบและบุคลากรที่เกี่ ยวข้อง  
รวมถึงความท้าทายที่เกิดมาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ 

สำหรับแนวทางการพัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) 
จากผลการวิจัยที ่ได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า Feedback ของประชาชนเป็นสิ่งที ่ภาครัฐ 

ไม่อาจละเลยได้ แต่ถึงแม้จะพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าว ก็ยังคงพบปัญหาเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง ผู้ให้ข้อมูล  
ในฐานะที่เป็นผู ้ใช้บริการโดยตรง จึงได้ให้ข้อเสนอแนะ เพื ่อที ่จะนำไปปรับปรุงและใช้เป็นส่วนหนึ่ง 
ของแนวทางในการพัฒนาการให้บริการระบบ e-Registration ไว้ว่า  

“แนะนำให้เพิ่มบุคลากรจะดีมากเลย เพราะปกติตอนเรา [ผู้ใช้บริการ] walk-in เข้าไป ถ้าหากว่า 
เอกสารเรียบร้อยใช้เวลา 1 วันเสร็จ พอเป็นระบบ e-Registration เรา Summit [กรอกข้อมูล] 
เข้าไป ก็ใช้เวลากว่า 3-4 วันกว่าจะถึงคิวเรา” (ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 1, ตัวแทนสำนักงานบัญชีที่
ให้บริการรับจดทะเบียน, สัมภาษณ์เม่ือเดือนเมษายน 2565) 
อาจกล่าวได้ว่า กองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนา

บุคลากรและเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก โดยจะต้องเพิ่มการนำ Chatbot เข้ามาใช้มากขึ้น เพื่อที่จะลดเวลา
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การเกิดขึ้นของปัญหาได้ส่วนหนึ่ง เพราะหากผู้ใช้บริการมีปัญหาเบื้องต้น ก็สามารถแก้ไขเองได้ผ่านการ
ให้บริการของ Chatbot ในขณะเดียวกัน ผู้ให้บริการก็สามารถดำเนินงานในด้านอื่นที่มีความสำคัญกว่าได้ 
โดยที่ไม่ต้องเสียเวลามากนัก (ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 3, ตัวแทนผู้ประกอบการบริษัทด้านการรับออกแบบ
ผลิตภัณฑ์, สัมภาษณ์เมื่อเดือนเมษายน 2565) 

จากการนำเสนอข้อมูลที่ได้ข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึง การให้บริการภาครัฐดิจิทัลที่ไม่เ ท่าทัน
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้
อย่างทันท่วงท ี

นอกจากนี้ จากการรับฟังประสบการณ์ของประชาชน หน่วยงานภาครัฐได้มีการนำประสบการณ์  
ของประชาชน ไปพิจารณาและสร้างแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดการให้บริการดิจทิัล
ภาครัฐที่สามารถตอบโจทย์ประชาชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จาก การแสดงทัศนะของผู้ให้ข้อมูลภาครัฐใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องประเด็นด้านการเพิ่มบุคลากร ไว้ดังนี้ 

“ปัญหาเจ้าหน้าที่น้อยเป็นปัญหาที่มีมานานมาก ตั้งแต่พี่ [ผู้บริหาร] ยังเป็นตัวเล็ก  ๆ [เริ่มงาน  
แรก ๆ] มันแก้ไม่จบหรอก ทุกวันนี้ผู้ใหญ่ก็บอกว่า เราต้องบริหารงานภายใต้ศักยภาพที่เรามีอยู่ 
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมามองว่า ปัจจัยอะไรเร่งด่วน แล้วทุกวันนี้ถ้าเป็นปัญหาเรื่องคน ในส่วนที่
ผู้ใช้บริการ Comment มา หรือว่าเป็นข้อที่เราต้องปรับปรุง เราก็จะมาดูว่าระบบมันช่วยได้ไหม 
พยายามเพิ่มคนให้น้อยที่สุด โดยใช้ระบบเข้ามาช่วย เนื่องจากระบบ AI เป็นระบบแบบ Real 
Time ที่สามารถประหยัดเวลาในการทำงานของบุคลากรได้เป็นอย่างดี ซึ่งในกรมพัฒน์ฯ ก็ยังมีงาน
อื่นที่สำคัญกว่า แล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการเกษียณของบุคลากร เพราะมีระบบ AI เข้ามาช่วยได้
เยอะกว่า สุดท้ายเราก็ต้องเอาระบบเข้ามาพัฒนาให้มันสอดคล้องกับบริบทที่กรมพัฒน์ฯ เผชิญ
อยู่” (ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 5, ตัวแทนผู้บริหารระดับต้นของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า, สัมภาษณ์เมื่อ
เดือนพฤษภาคม 2565) 
นอกจากภาครัฐจะนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป  

โดยให้ความสำคัญกับผู้ปฏิบัติงานโดยตรง ทั้งนี้ ภาครัฐยังให้ความสำคัญกับผู้ปฏิบัติงานโดยอ้อมด้วยเช่นกัน  
ผู้ให้ข้อมูลภาครัฐได้อธิบายเพิ่มเติมว่า หากพิจารณาการเพิ่มบุคลากรในส่วนของ Call Center ณ ขณะนี้ 
กรมพัฒน์ฯ มี Call Center เพียง 14 – 15 คน ที่ทำหน้าที่ตอบคำถามโดยรวม ซึ่งการที่จะผลิตบุคลากร 
ที่เป็น Call Center ได้นั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้น การที่จะผลิต Call Center ที่จะทำหน้าที่ให้บริการเฉพาะ  
ระบบ e-Registration นั้น อาจจะต้องนำมาพิจารณาในอนาคตอันใกล้ต่อไป (ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 6, 
ตัวแทนข้าราชการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า, สัมภาษณ์เมื่อเดือนพฤษภาคม 2565) 

แนวทางการในการดำเนินงานที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การนำ Chatbot เข้ามาใช้ในการ
ให้บริการระบบ e-Registration ซึ่งผู้ให้ข้อมูลภาครัฐได้แสดงทัศนะไว้ว่า 

“ในส่วนของปัญหา Call Center จะต้องมีตัว Chatbot เข้ามาช่วย ซึ่งกรมพัฒน์ฯ กำลังจะทำอยู่ 
 ซึ่งระบบ Chatbot มันไม่ยาก แต่เราต้องเอาองค์ความรู้ใส่เข้าไป ทางเราก็มีการวางแผนในการ
พัฒนาอยู่เหมือนกัน ถ้างานอื่นมันไม่เยอะมาก ก็จะทำได้เยอะมากขึ้น ซึ่งบุคลากรมีจำกัดจริง ๆ จึง
จะต้องเอาสิ่งที่สำคัญก่อน แต่เรามีโปรเจคเยอะมาก แต่ด้วยทรัพยากรบุคคลที่น้อยและอาจจะมี
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งานที่แทรกเข้ามาโดยไม่คาดคิด ก็จึงต้องทำสิ่งที่สำคัญก่อน” (ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 5, ตัวแทน
ผู้บริหารระดับต้นของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า, สัมภาษณ์เมื่อเดือนพฤษภาคม 2565) 

ทั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลภาครัฐได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ในส่วนของ Chatbot ที่กองทะเบียนจะใช้เพื่อการตอบปัญหา 
เรื่องทะเบียน จะต้องให้ความสำคัญกับความรู้พื้นฐานของระบบ e-Registration วิธีการใช้งานระบบว่า 
การจดทะเบียนต้องทำอย่างไรและอาจรวมถึงขั ้นตอนของการเช็คลำดับคำขอที่ยื ่นเข้าม าว่าคำขอนี้ 
อยู่ในขั้นของการพิจารณาใดแล้ว (ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 6 , ตัวแทนข้าราชการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า , 
สัมภาษณ์เมื่อเดือนพฤษภาคม 2565) 

จากการนำเสนอข้อมูลที่ได้ข้างต้น จะเห็นได้ว่า ภาครัฐก็ไม่ได้ละเลยที่จะแก้ไขปัญหา แต่เนื่องด้วย 
ความไม่พร้อมในการให้บริการในด้านของบุคลากร ทำให้ไม่อาจพัฒนาการให้บริการได้อย่างเต็มที่นัก 
 
8. อภิปรายผล 
 
 จากผลการศึกษาพบว่า การให้บริการดิจิทัลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ  กรณีศึกษา: การใช้ระบบจด
ทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
สามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในแง่ของการให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัล ช่วยในการลด
ระยะเวลาในการใช้บริการ ทั้งยังช่วยในการประหยัดเวลาในการเดินทางมายังหน่วยงานได้ แต่ในทาง
กลับกัน การพัฒนาการให้บริการดิจิทัลภาครัฐ สำหรับระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Registration) ก็ยังพบปัญหา อุปสรรคและความท้าทาย หลายประการ ดังนี้ 
 ประการแรก คือ การขาดแคลนบุคลากรในการส่งเสริมการดำเนินงาน เนื่องมาจากการพัฒนา
บุคลากรเพื่อให้มีความรู้และความสามารถที่ตรงกับความต้องการนั้น อาจต้องใช้เวลานานและเป็นการยาก
ที่จะสร้างบุคลากรที่มีลักษณะดังกล่าวนี้ อีกท้ังงานจดทะเบียน ยังมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ควบคู่ไป
กับการทำงานของบุคลากรด้วย ก็จะยิ่งทำให้การค้นหาและพัฒนาความสามารถของบุคลากรมีความสำคัญ
น้อยลงไปและหากในอนาคตมีการปรับใช้และพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความสามารถทัดเทียมกับบุคลากร ก็
อาจเป็นไปได้ว่า บุคลากรในสายงานนี้ อาจมีจำนวนลดลงอย่างเห็นได้ชัด 
 ประการที่สอง คือ ปัญหาด้านความเหลื ่อมล้ำทางดิจิทัล อันเนื ่องมาจากผู ้ใช้บริการระบบ  
ซึ่งอาจเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะที่ใช้บริการในระยะแรก อีกทั้งการใช้งานระบบยังเป็นปัญหากับกลุ่มคน
รุ่นก่อน ซึ่งอาจจะไม่ได้มีความถนัดในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากนัก ด้วยเหตุที่ว่ามาข้างต้นนี้ อาจสร้าง
ปัญหาให้หน่วยงาน เพราะแทนที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการอำนวยความสะดวก แต่กลับเป็นอุปสรรคใน
การดำเนินงานเสียเอง ทั้งในส่วนของภาครัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกทั้งยังเป็นประเด็นด้านความท้าทาย
ที่หน่วยงานจะต้องเผชิญและต้องหาแนวทางในการพัฒนา เพ่ือให้การบริการภาครัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ประการที ่สาม คือ การบังคับใช้กฎหมาย ซึ ่งอาจเปรียบเทียบได้ว่าเป็น “ปัญหาคอขวด”  
ที่จะเป็นอปุสรรคและความท้าทายที่หน่วยงานภาครัฐ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เพราะการแก้ตัวบทกฎหมาย  
อาจต้องใช้เวลาในการดำเนินการ แต่ไม่อาจเท่าทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วและฉับพลัน สอดคล้องกับการศึกษาของ วิวรรณ บัณฑิตกุล (2563) ที่ได้ศึกษาในเรื่ องของการนำ
นโยบายรัฐบาลดิจิทัลไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจ
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การค้า ที่ได้ระบุว่า การแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคหรือเป็นการสร้างขั้นตอนที่ยุ่งยากและไม่
จำเป็นให้แก่ประชาชนต่อการใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความสอดคล้องกับบริบทของสังคมใน
ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้ขั ้นตอนการดำเนินการและกระบวนการทำงานมีความคล่องตัวและเอื ้อต่อ
ให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น เพราะหากไม่มีการปรับแก้กฎหมายดังกล่าว อาจจะก่อให้เกิด
อุปสรรคสำคัญในการขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัล 
 ประการที่สี่ คือ การปรับตัวที ่เชื ่องช้าของหน่วยงานภาครัฐ เนื ่องมาจากการขาดบุคลากร  
การขาดงบประมาณและภาระงานที่มากจนเกินไป ซึ่งเป็นสิ่งที่อันตราย อาจนำมาซึ่งปัญหาที่ยากเกินจะแก้
ได้ในอนาคต และอาจไม่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่มีเป้าหมายว่า ต้องการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเป็น
เครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิตและการบริการและสร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทยีม 
ด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่าง ๆ ผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อเตรียม
ความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพใน
ยุคดิจิทัลและการปฏิรูปกระบวนทัศน์การทำงานและการให้บริการของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อให้เป็นการปฏิบัติงานที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2559) 
 ประการสุดท้าย คือ คุณภาพของการให้บริการของระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Registration) จะเห็นได้จาก ผลของการศึกษาที ่พบว่า ส่วนงานจดทะเบียนไม่ได้มีการตอบ โต้กับ
ผู้ใช้บริการผ่านทางช่องทางการให้บริการอื่น นอกจากช่องทาง Call Center และผ่านการเข้ารับบริการ
จากเจ้าหน้าที่โดยตรง ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดประสบการณ์ของประชาชนที่ใช้บริการมีแนวโน้มที่จะไม่ใช้
บริการต่อ เนื่องจากไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาหรือคำแนะนำที่สะดวก รวดเร็วและทันท่วงที   
  
9. บทสรุป 
 
 โดยสรุปแล้ว ผลการศึกษาวิจัยนี้ชี ้ให้เห็นถึงแนวทางสำหรับการส่งเสริมและผลักดันให้ระบบ 
จดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) สามารถให้บริการประชาชนได้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นและเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการหรือมีบริบทที่คล้ายคลึงกัน สามารถนำไปเป็นแบบอย่าง
ในการพัฒนานวัตกรรมและการให้บริการภาครัฐดิจิทัลของตนเอง นำไปสู่การให้บริการภาครัฐดิจิทัลที่มี
ประสิทธิภาพต่อไปได้ในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการยกระดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ง่ายต่อการเริ่มต้น
ธุรกิจ ส่งผลให้การจัดอันดับความยาก – ง่ายในการประกอบธุรกิจของ ธนาคารโลก (World Bank) ขยับตัว
สูงขึ ้นด้วย ฉะนั ้น เพื ่อที ่จะส่งเสริมและพัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ( e-
Registration) จะต้องให้ความสำคัญและเริ่มจากการผลักดันประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 

การขาดแคลนบุคลากรในการส่งเสริมการดำเนินงาน กองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ ควรที่จะมีการกำหนดเป็นนโยบายในแผนการดำเนินงานของกรมฯ เพื่อก่อให้เกิด  
การให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ เพื่อนำมาใช้ในการลงทุนด้านการพัฒนาบุคลากรด้านทะเบียนธุรกิจ
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โดยเฉพาะ เพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความเข้าใจในสายงานทั้งด้าน
เทคโนโลยีและงานราชการ อาจรวมไปถึงการพัฒนาทักษะของข้าราชการของกรมฯ เพื่อให้สามารถพัฒนา
ทักษะของตนให้เท่าทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงไปของเทคโนโลยี โดยจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรไปใน
แนวทางท่ีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ดังปรากฏใน “แนวทางการพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐ พ.ศ. 2563 – 2565” ที่จะมุ่งหวังให้การดำเนินการนำไปสู่การที่หน่วยงานภาครัฐและบุคลากร
ภาครัฐได้รับความเชื ่อถือไว้วางใจจากประชาชนในฐานะ “ภาครัฐของประชาชนเพื ่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม” ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีมีขนาดเล็กและโปร่งใส และสร้างผลผลิตและนวัตกรรมเพ่ือ
การพัฒนาประเทศและยกระดับชีวิตของประชาชน โดยสำนักงาน กพร. คาดหวังว่า บุคลากรภาครัฐใน
อนาคต จะต้องเป็นผู้ที่ ‘มองภาพใหญ่และเข้าใจภารกิจขององค์การ’ โดยเข้าใจบริบทแวดล้อมที่มีผลต่อ
ภารกิจงานขององค์การภาครัฐและบทบาทหน้าที่ของตนเอง (Big Picture Thinker) ‘เป็นนวัตกรที่เน้น
สร้างผลสัมฤทธิ์’ ที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อส่วนรวมและประชาชน (Result Oriented Innovator) ‘ยึด
มั ่นในมาตรฐานจริยธรรม’ และการทำงานเพื ่อประโยชน์ส่วนรวม (Person of Integrity) และ ‘ให้
ความสำคัญกับการทำงานบูรณาการ’ และสร้างพันธมิตรกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนผู้รับบรกิาร 
(Professional Collaborator) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ จะต้องมีระบบนิเวศในการทำงานที่เหมาะสมและ
สอดรับกับบริบท สามารถส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐเกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถ
แสดงพฤติกรรมที่คาดหวังออกมาได้อย่างมีประสิทธิผล และสามารถดึงดูดและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มี
ศักยภาพในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง (คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2563) ทั้งนี้ ก็เพื่อที่จะ
เป็นการร่วมผลักดันให้ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นนั่นเอง 

 
ปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล กองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย์ ควรที่จะมีการประยุกต์ใช้ (Adapt) และการสร้าง (Create) ความรู้ผ่านการใช้ไอซีที (ICT) ผ่าน
ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของประชาชน โดยอาจเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น การเข้าถึง
ความรู้ผ่านการสแกน QR Code การทำสื่อออนไลน์ที่ให้บริการองค์ความรู้และแนวทางสำหรับการใช้
บริการระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) เป็นต้น ซึ่งจะต้องยึดหลักการที่
สามารถสื่อสารได้ง่ายเป็นหลัก ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนเกิดกระบวนการรับรู้และสร้างความเข้าใจในการ
ให้บริการดิจิทัลภาครัฐในท้ายที่สุด 

 
การปรับตัวของหน่วยงานภาครัฐ กองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  

มีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้น ซึ่งสามารถนำไปสู่ความท้าทายที่กำลังเผชิญอยู่ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตได้ 
ด ้วยเช ่นก ัน ฉะน ั ้น กองทะเบ ียนธ ุรก ิจ ควรท ี ่จะม ีการกำหนดงบประมาณและมีการวางแผน  
เพื ่อใช ้ในการปรับปรุงระบบจดทะเบียนนิต ิบ ุคคลทางอิเล ็กทรอนิกส์ (e-Registration) เพื ่อให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะต้องมีการดำเนินการทันทีในส่วนที่เห็นว่า “เป็นประโยชน์กับประชาชน” ซึ่ง
โครงการในการลงทุนเพื่อเป็นการพัฒนาระบบ e-Registration ทั้งทางตรงและทางอ้อมนี้ กองทะเบียน
ธุรกิจ อาจจะนำมาจากประสบการณ์ของประชาชนได้โดยตรง เนื่องประชาชนคือผู้ใช้งานระบบอย่างแท้จริง  
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เป็นต้นว่า ประชาชนต้องการให้หน่วยงานนำ Chatbot เข้ามาช่วยในการตอบคำถามหรือนำพาไปสู่การ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีอยู่มากนี้ใหม้ี
ปริมาณที่ลดลง เพื่อที่จะได้ไปบริการประชาชนในด้านอื่นที่มีความสำคัญและเร่งด่วนมากกว่า ซึ่งเมื่อมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบก็จะมีส่วนช่วยให้เกิดการดังจะเห็นได้จาก ผลการศึกษาผลกระทบของ
ประสบการณ์ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง
ครอบคลุมภารกิจ 27 รายการ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง ธันวาคม ในปี ค.ศ. 2016 พบว่า ประชาชนที่
เคยมีประสบการณ์เชิงลบต่อการใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ แต่ต่อมาภายหลังได้รับการ
ตอบสนองจากหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ โดยมีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้นให้หมดไป กลับ
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการภาครัฐสูงกว่าประชาชนที่ไม่เคยมีประสบการณ์เชิงลบใด  ๆ เลย ซึ่งผล
การศึกษาดังกล่าว ได้สะท้อนให้เห็นว่า การปรับปรุงประสบการณ์ของประชาชน เป็นสิ่งที่หน่วยงานภาครัฐ
ควรให้ความสำคัญ เพ่ือที่จะปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์
ของภาครัฐที่ดียิ่งข้ึนและเพ่ือที่จะตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน ทั้งในแง่ของคุณภาพการให้บริการ 
ความโปร่งใส ความคุ้มค่า ความสะดวกสบายในการเข้าถึงและความน่าเชื่อถือของระบบ (สำนักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2564)  

 
คุณภาพของการให้บริการของระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)  
กองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ควรที่จะยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

เนื่องจากประชาชนเป็นผู้ใช้บริการโดยตรง กองทะเบียนธุรกิจ จึงควรต่อยอดมุมมองและหลักคิดที่ว่า การ
บริหารราชการและการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐที่ดี มีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความพอใจ จะต้อง
ยึดถือเอาความต้องการของผู้รับบริการเป็นตัวกำหนด ซึ่งไม่ได้ยึดถือเอาตามความคิด ความต้องการและ
ความสะดวกของข้าราชการหรือผู้ให้บริการเพียงเท่านั้น (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , 
ม.ป.ป.) อีกท้ังคุณภาพของการให้บริการภาครัฐ จะต้องปราศจากการใช้อารมณ์ เนื่องจากประชาชน ถือได้
ว่าเป็นผู้ใช้บริการในส่วนของภาครัฐด้วยเช่นกัน ด้วยความใส่ใจในทุก ๆ รายละเอียด จะนำมาซึ่งคุณภาพ
ของการให้บริการภาครัฐที่ดีและยังสามารถเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานอื่นอีกด้วย มากไปกว่านั้น การที่
หน่วยงานให้ความสำคัญกับคุณภาพของการให้บริการ ก็จะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมให้ภาพลักษณ์ของ
หน่วยงานดีมากขึ้นด้วยอีกทางหนึ่ง 

 
10. ข้อเสนอแนะ 
 
10.1 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 

1) ระยะสั้น ควรมีการสร้างการรับรู้และเข้าใจต่อระบบ e-Registration เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความ
เข้าใจระบบในเบื้องต้น ผ่านทางการสื่อสารที่เข้าถึงผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านการใช้ 
อินโฟกราฟฟิก (Infographic) ที่สามารถออกแบบให้เป็นทั้งภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง ทำให้เกิดการ
สื่อสารที่เข้าใจง่ายและชัดเจนในระยะเวลาอันสั้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับผู้ใช้บริการ 
สามารถเข้าใจถึงความหมายของข้อมูลทั้งหมดได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ให้บริการมาช่วยอธิบายและขยาย
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ความอีก รวมไปถึงการจัดให้มีบริการอัจฉริยะ (Smart Government) ผ่านการส่งเสริมให้มีการนำ 
Chatbot เข้ามาผสานการทำงานของบุคลากร เนื่องจาก Chatbot สามารถให้ความรู้และตอบคำถาม
เบื้องต้นได้ เพราะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกต่อประชาชนที่นำมาปรับใช้กับความต้องการของประชาชน 
โดยบริการอัจฉริยะเป็นการปรับเปลี่ยนการบริการทางภาครัฐจากรูปแบบเดิมไปสู่รูปแบบการบริการใน
รูปแบบใหม่ที่ประชาชนผู้รับบริการสามารถเลือกใช้บริการสาธารณะ โดยผ่านการให้บริการของระบบดิจิทัล 
(ปุณณดา ทรงอิทธิสุข, 2562) โดยจะต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพของการให้บริการเป็นหลัก กล่าวคือ 
จะต้องคำนึงถึงว่า ประชาชนจะต้องได้รับบริการผ่านช่องทางที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและมีคุณภาพของการ
ให้บริการที่เสมอภาคกันด้วย 

2) ระยะกลาง ควรมีการพัฒนาและต่อยอดการให้บริการดิจิทัลภาครัฐ ไปสู่การให้บริการผ่าน
รูปแบบของ Omni – Channel กล่าวคือ เป็นการใช้เทคโนโลยีที่ใช้งานได้จริง สนุกสนานและน่าสนใจ 
เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าการใช้ Omni-Channel สามารถอำนวยความสะดวกและกระตุ้นการซื้อสินค้าได้ 
(Juaneda-Avensa et al., 2016) เนื่องจากมีการรวมกันของช่องทางออฟไลน์และช่องทางออนไลน์ ทำให้
เกิดช่องทางการตลาดบนอินเทอร์เน็ตขึ้น (Brynjolfsson et al., 2013) ซึ่ง Omni-Channel ได้เข้ามามี
บทบาทในการค้าปลีกในด้านการจัดการต่าง ๆ ทั้งด้านห่วงโซ่อุปทาน ด้านการขนส่งและการกระจายสินค้า 
การบูรณาการการจัดการในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพนั้น อีกท้ังยังมีการให้บริการช่องทางที่หลากหลาย 
เช่น การจัดส่งถึงบ้านและการรวมกันอื่น ๆ ของช่องทางต่าง ๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งมอบประสบการณ์
การซื ้อสินค้าอย่างไร้รอยต่อให้กับลูกค้าให้มากขึ ้น (Piotrowicz & Cuthbertson, 2014) ในทำนอง
เดียวกัน การที่หน่วยงานภาครัฐนำหลักคิดของ Omni – Channel มาประยุกต์ใช้ ก็จะสามารถทำให้
ผู้ใช้บริการได้เห็นถึงประโยชน์ในด้านของการอำนวยความสะดวกในการเข้ารับบริการ ซึ่งสามารถใช้บริการ
ผ่านออฟไลน์และออนไลน์ได้ตามสะดวก หลากหลายช่องทาง อีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงความพร้อมของ
ผู้ดูแลระบบที่สามารถให้บริการผ่านทุกช่องทางได้อย่างไร้รอยต่อ ดังนั้น เมื่อผู้ใช้บริการประทับใจและมี
ความมั่นใจในการให้บริการ ก็จะส่งผลให้ การใช้งานของการให้บริการดิจิทัลภาครัฐมีแนวโน้มที่สูงขึ้น ซึ่ง
อาจนำไปสู่การพัฒนาการให้บริการดิจิทัลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพมากข้ึนด้วยเช่นกัน 

3) ระยะยาว ควรมีการพัฒนาระบบการยืนยันตัวตนกลางของประเทศที่ใช้สำหรับการทำธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ เพื่อให้การให้บริการดิจิทัลภาครัฐผ่านระบบ e-Registration เป็นระบบ 
ที่เกิดการยอมรับบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Service Adoption) กล่าวคือ สามารถง่ายในการใช้งาน 
(Perceive Ease of Use) มีประโยชน์ในการใช ้งาน (Perceived Usefulness) มีค ุณภาพ (Quality)  
และความไว้วางใจ (Trust) วันทนีย์ มงคลทรัพย์กุลและคณะ (2559) ดังนั้น เมื่อผู้ใช้บริการรับรู้ถึงประโยชน์ 
ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ก็จะเกิดการเปิดใจและยอมรับระบบ  e-Registration ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ในส่วนของ
ภาครัฐ ก็สามารถใช้ประโยชน์จากการรับฟัง Feedback และนำไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อที่จะส่งเสริมและ
ผลักดันให้การบริการดิจิทัลภาครัฐ สามารถดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ ้นได้อีกทางหนึ่ง 
อย่างไรก็ตาม ภาครัฐควรให้ความสำคัญอย่างมากกบัการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน ซึ่งภาครัฐ
จะต้องทำให้ความมั่นใจว่า ข้อมูลดังกล่าวนั้น จะถูกเก็บรักษาและมีการตรวจสอบที่ดี รวมถึงมีความรวดเร็ว
และถูกต้องแม่นยำของข้อมูลที่ให้บริการ ก็ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือช่วยลดหรือ
จำกัดข้อผิดพลาดด้านการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะ
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ทางเทคโนโลยีและทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นที่จะเข้าใช้บริการ e-Service ของภาครัฐเพิ่มมากขึ้นด้วย 
(สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน), 2557) ในส่วนของประชาชน ก็จะต้องให้ความร่วมมือใน
การป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองด้วยเช่นกัน ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวนี้ 
จะช่วยสนับสนุนให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพ 

 
10.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 1) เนื่องจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาจะ
ได้มาจากการเก็บข้อมูลทางเอกสารและการสัมภาษณ์เท่านั้น ดังนั้น หากต้องการให้งานวิจัยดังกล่าวมีความ
เที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น จึงควรทำการศึกษาเชิงปริมาณควบคู่ไปด้วย 
 2) ควรมีการเปรียบเทียบการออกแบบและการให้บริการดิจ ิท ัลภาครัฐที ่ม ีประสิทธิภาพ  
ผ่านการเลือกใช้กรณีศึกษาที่มีความใกล้เคียงกัน เพื่อจะได้ทราบถึงข้อแตกต่าง นำไปสู่การหาวิธีการ
ออกแบบและปรับปรุงการให้บริการดิจิทัลภาครัฐต่อไป 
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การเตรียมความพร้อมเชิงสถาบันของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)                 
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The Institutional Preparedness of the Village Health Volunteer (VHV) to Respond Public 
Health Crisis Base on Case study of Suan Luang Subdistrict, Krathum Baen District,                                                     

Samut Sakhon Province 
 

ศุภรดา ปฏิสนธิเมธี* 
Suparada Patisontimetee 

บทคัดย่อ 
 
 จากวิกฤตและปัญหาด้านสุขภาพที ่เกิดขึ ้นในอดีตภาครัฐได้นำรูปแบบการดำเนินงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้ามาปรับใช้ในการบริหารงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมเชิงสถาบันของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 2) เพื่อศึกษาปัญหา
อุปสรรคในการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลสวนหลวง อำเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และ 3) เพื่อเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเตรียมความพร้อมเชิง
สถาบันและการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมเชิงสถาบันของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย 1) ด้านการ
บริหารจัดการ การวางแผนงานมีความยืดหยุ ่น การจัดสรรบุคลากรคำนึงถึงความเหมาะสม  มีการ
ประสานงานติดต่อสื่อสารทั้งจากภายในและภายนอก และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจำ 2) 
ด้านการบริหารงานภาครัฐแบบเครือข่าย มีการคัดเลือกผู้นำตามหลักประชาธิปไตยและมีการเรียนรู้ร่วมกัน 
และ 3) ด้านการสาธารณสุขมูลฐาน ประชาชนต้องการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ชุมชน อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานพบปัญหาและความท้าทาย คือ 1) ทรัพยากรไม่เพียงพอ 2) การมีส่วน
ร่วมของชุมชน 3) ความสัมพันธ์ภายในเครือข่าย และ 4) การขาดความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ดังนั้น 
เพื่อให้เครือข่ายสามารถดำเนินงานได้อย่างยั่งยืน ภาครัฐจึ งควรให้การสนับสนุนในด้านทรัพยากร การ
จัดทำแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจน การจัดให้มีการฝึกอบรมและการพัฒนาความรู้ และการดำเนินงานที่
มีการบูรณาการระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ 
 
คำสำคัญ: การเตรียมความพร้อม สถาบันสาธารณสุขมูลฐาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  
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Abstract 
 
 In consequence of crisis and health problems in the past. government sector 
conducts the Village Health Volunteer (VHV)’s management process to adjust the Primary 
Health Care. The Purposes of this study were 1) to examine the institutional preparedness 
of the Village Health Volunteer (VHV) at Suan Luang Subdistrict Krathum Baen District Samut 
Sakhon Province 2 )  to investigate problems and barriers in the operation of the Village 
Health Volunteer (VHV) at Suan Luang Subdistrict Krathum Baen District Samut Sakhon 
Province and 3 )  to provide policy recommendations with the institutional preparedness 
and the operation of the Village Health Volunteer (VHV). The study is a Qualitative Research 
Methodology was conductive by using Documentary and In-Depth Interviews. 
 The results of this study the factors that affect the institutional preparedness of the 
Village Health Volunteer (VHV) at Suan Luang Subdistrict Krathum Baen District Samut 
Sakhon Province were: 1 )  Organization Management; an operation of flexible planning 
process, an appropriate recruitment including coordination with in and out community and 
their continually performance report 2) Governing by Network; democratic leader selection 
and collaborative learning 3) Primary Health Care; people desire to participate with network 
to resolve the solutions and develop the community. Nevertheless, during their operation 
there are difficulties and challenges were found during the operation 1 )  insufficient 
resources 2 )  collaboration community 3 )  network member’s relationships and 4 )  lack of 
knowledge and public health expertise. Accordingly, to enhance sustainable development 
network. The government might encourage the resources support, providing clear and 
accurate operation plan, providing training and development knowledge and integrated 
operations by various sectors. 
 
Keywords: Preparation institutional Primary Health Care Village Health Volunteer (VHV)   
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1. บทนำ 
 
 นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 ทั่วโลกและประเทศไทยได้พบเจอวิกฤตด้านสุขภาพหรือการแพร่ระบาด
ของโรคที่มีการลุกลามเกินกว่าที่มีการคาดการณ์ไว้ อีกทั้งยังได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตของมนษุย์ 
โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้มีการประกาศและรวบรวมเหตุการณ์ที่ถือว่าเป็นการระบาดครั้งใหญ่ 
(Pandemic) เอาไว้ ตัวอย่างเช่น การแพร่ระบาดของอหิวาตกโรค พ.ศ.2543-2545 การแพร่ระบาดของ
ไข้หวัดใหญ่เอเชีย พ.ศ.2499-2501 การแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ฮ่องกง พ.ศ.2511 การแพร่ระบาดของ
โรคเอดส์หรือเอชไอวี พ.ศ.2548-2555 และการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ พ.ศ.2552 เป็นต้น ซึ่งส่วนมาก
เป็นโรคติดต่อที่มีอันตรายและสามารถระบาดได้อย่างรวดเร็ว และสถานการณ์ในปัจจุบัน คือ การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เกิดขึ้นประมาณช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 ณ เมืองอู่ฮั่น มณฑลหู -
เป่ย ประเทศจีน จากนั้นได้มีการแพร่ระบาดกระจายไปในหลายพื้นที่ รวมถึงองค์การสหประชาชาติมีการ
คาดการณ์ว่า ช่วงปี พ.ศ.2544-2643 จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ แต่ละประเทศจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณ์จากสำนักงานสถิติแห่งชาติว่า ประเทศ
ไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวในปี พ.ศ.2565 และในปี พ.ศ.2573 จะมีสัดส่วนประชากรสูงวัยเพ่ิม
ขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 26.9 ของประชากรทั้งประเทศ กล่าวคือ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นสภาพสังคมที่กำลังเกิด
ขึ้นกับประเทศต่าง ๆ และประเทศไทย ซึ่งสถานการณ์ผู้สูงอายุของประเทศไทยที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ “สังคม
สูงอายุอย่างสมบูรณ์” ส่งผลให้เกิดปัญหาการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ ทั้งในด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม 
(อุทัยวรรณ พงษ์บริบูรณ์, 2563) จากวิกฤตทางด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นส่งผลให้กระทรวงสาธารณสุขและ
หน่วยงานเกี่ยวข้องจะต้องมีการบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงาน รวมถึงการกำหนดแนวทางและ
เป้าหมาย เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ทุกภาคส่วนสามารถรับมือกับวิกฤตด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

เรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บในประวัติศาสตร์ไทยที่ผ่านมา มีการเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่อยู่หลายครั้ง
และมี 3 โรคร้ายแรง คือ อหิวาตกโรค ไข้ทรพิษ และกาฬโรค ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเจ็บป่วยล้มตายจำนวน
มาก โดยการแพทย์ของไทยในอดีตไม่สามารถรักษาป้องกันและควบคุมโรคเอาไว้ได้ (กรมควบคุมโรค, 
2561) ทำให้การสาธารณสุขของประเทศไทยได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หนึ่งในแนวทางในการ
พัฒนาด้านการสาธารณสุขของประเทศไทย คือ การสาธารณสุขมูลฐาน เกิดจากการประชุมว่าด้วยการ
สาธารณสุขมูลฐาน พ.ศ.2521 โดยคำประกาศอัลมา-อตา มีจุดมุ่งหมายเพ่ือกำหนดเป้าหมายสุขภาพดีถ้วน
หน้าภายในปี พ.ศ.2543 และให้การสาธารณสุขมูลฐานเป็นกลยุทธ์หลักในการพัฒนาสุขภาพ ซึ่งหลักการ
สำคัญในการขับเคลื่อนการสาธารณสุขมูลฐานมี 4 หลักการ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของชุมชน การใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม การปรับระบบบริการสาธารณสุขพื้นฐานของรัฐเพ่ือรองรับการสาธารณสุขมูลฐาน 
และการผสมผสานงานสาธารณสุขกับงานพัฒนาสังคมโดยรวม ทั้งนี้ การดำเนินการตามหลักการก็เพ่ือ
บรรลุเป้าหมายของการสาธารณสุขมูลฐาน 5 ประการ คือ การเข้าถึงการให้บริการสุขภาพอย่างเท่าเทียม 
การมีส่วนร่วมของชุมชน การพัฒนาบุคลากรทางด้านสุขภาพ การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และความ
ร่วมมือจากหลายภาคส่วน 
 เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นผลจากการนำหลักการสาธารณสุขมูล
ฐานมาใช้ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดเครือข่ายอันเป็นรากฐานอันเข้มแข็งครอบคลุมทั่วประเทศ 
โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ถือว่าเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญในระบบสุขภาพและ
เป็นผู้นำการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับปฐมภูมิ มีบทบาท
หน้าที่ในการเป็นผู้สื่อข่าวสาธารณสุข ให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้ ให้บริการสาธารณสุข เฝ้าระวังแ ละ
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ป้องกันปัญหาสาธารณสุข และดูแลสิทธิประโยชน์ด้านสาธารณสุขของประชาชนในหมู่บ้าน ดังนั้น การ
จัดบริการสาธารณสุขเบื้องต้นในชุมชนหรือ Primary Health Care Services จะไม่สามารถสำเร็จได้ หาก
ปราศจากความร่วมมือจากประชาชนและการได้รับความสนับสนุนจากภาครัฐ จะเห็นได้ว่าอ าสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน (จรูญลักษณ์ ป้องเจริญ และยุคนธ์ เมืองช้าง, 2562) 
 แต่ในการดำเนินการของภาครัฐในการให้บริการงานด้านสาธารณสุขที่นับว่ามีความสำคัญและ
ความจำเป็นต่อประชาชนทั้งประเทศยังประสบกับปัญหาในการดำเนินการหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นปัญหา
การขาดแคลนงบประมาณ พร้อมทั้งขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุข ทั้งนี้ บุญเรือน ทองทิพย์ และศรุ
ดา สมพอง (2562) มองว่า เป็นประเด็นที่สามารถนำการบริหารงานภาครัฐแบบเครือข่ายมาประยุกต์ปรับ
ใช้ได้ เนื่องจากความต้องการทรัพยากรของภาครัฐทั้งในด้านงบประมาณ กำลังคน วัสดุอุปกรณ์ และ
ทรัพยากรต่าง ๆ มีความไม่แน่นอน โดยขึ้นอยู่กับชนิดของปัญหาที่เกิดขึ้นกับสถานการณ์ต่าง ๆ ดังนั้น เพ่ือ
การตอบสนองต่อปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม ภาครัฐจึงมีความจำเป็นที่
จะต้องใช้การบริหารแนวทางการปฏิบัติราชการผ่านเครือข่ายเข้ามาช่วยในการดำเนินการ 
 ในพื้นที่ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีจำนวนประชากรประมาณ 
30,418 คน (ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย, 2565) จำนวนนี้มีเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี จำนวน 392 คน สตรีตั้งครรภ์ 
จำนวน 77 คน ผู้สูงอายุ จำนวน 1,536 คน ผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง จำนวน 504 คน ผู้สูงอายุที่ช่วย
ตนเองไม่ได้ จำนวน 54 คน และผู้พิการ จำนวน 177 คน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มเปราะบางที่อาจ
ต้องได้รับการดูแลรวม 2,740 คน ทั้งนี้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลสวนหลวง 
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีจำนวน 248 คน 
 จากที่ได้กล่าวไปในข้างต้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเชิง
สถาบันของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อตอบสนองวิกฤตด้านสุขภาพ กรณีศึกษา
ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เป็นการศึกษาถึงปัจจัยตามแนวคิดการบริหาร
จัดการ แนวคิดการบริหารงานภาครัฐแบบเครือข่าย และแนวคิดการสาธารณสุขมูลฐานที่ส่งผลต่อการ
เตรียมความพร้อมเชิงสถาบัน รวมถึงการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อบรรลุเป้าหมายและตอบสนองวิกฤตด้านสุขภาพ อีกทั้งยังเป็น
แนวทางและข้อเสนอแนะในการเตรียมความพร้อมของสถาบันในการรองรับวิกฤตด้านสุขภาพในอนาคต 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

2.1 เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมเชิงสถาบันของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 
เพ่ือตอบสนองวิกฤตด้านสุขภาพ กรณีศึกษาตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

2.2 เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 
ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

2.3 เพื่อเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเตรียมความพร้อมเชิงสถาบันและการดำเนินงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 
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3. ทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม นุชนารถ นาคคำ (2547 อ้างถึงใน สิริชัย ดวงจันทร์, 
2562) กลา่วถึง องค์ประกอบของความพร้อม ประกอบด้วยความพร้อมของระบบองค์การ ความพร้อมของ
นโยบาย ความพร้อมของบุคลากร ความพร้อมด้านทรัพยากร และความพร้อมของชุมชน ซึ่งการจัดการ
ภาวะวิกฤตออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงก่อนการเกิดภาวะวิกฤต ช่วงเกิดเหตุการณ์ภาวะวิกฤต และช่วงหลัง
เหตุการณ์ภาวะวิกฤต วัตถุประสงค์ในการบริหารภาวะวิกฤต มี 3 ข้อ คือ 1) การป้องกันการเกิดวิกฤต 2) 
การกำจัดวิกฤตที่เกิดขึ้นนั้นให้หมดไปให้เร็วที่สุดและการจำกัดความเสียหาย และ 3) การสร้างความเชื่อมั่น
ให้เกิดขึ้นอีกครั้ง ดังนั้น ในการดำเนินการหรือปฏิบัติงานขององค์การภาครัฐหรือภาคเอกชนจำเป็นที่
จะต้องมีการบริหารจัดการทรัพยากรหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่อยู่ภายในองค์การ เพื่อให้องค์การสามารถ
ขับเคลื่อนไปได้และก่อให้ประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ผู้ศึกษาได้มีการยกแนวคิดที่สอดคล้องกับการบริหาร
จัดการที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเตรียมความพร้อมเชิงสถาบัน ได้แก่ 4M’s ประกอบด้วยบุคลากร 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ โดยสุภัจฉรา กาใจ (2562) กล่าวว่า การบริหารจะประสบ
ผลสำเร็จตามเป้าหมายจะต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอ ต้องได้รับงบประมาณ
สนับสนุนการดำเนินการเพียงพอ มีวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของแผนงาน และโครงการ
ระบบการจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ และหลักการบริหารจัดการของ Luther Gulick และ Lyndall Urwick 
คือ POSDCoRB ประกอบด้วยการวางแผน การจัดหน่วยงาน การจัดตัวบุคลากร การควบคุมบังคับบัญชา 
การประสานงานและการติดต่อสื่อสาร การรายงานผลการปฏิบัติงาน และการงบประมาณ 
 
 3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐแบบเครือข่าย ความต้องการทรัพยากรของภาครัฐทั้ง
ในด้านกำลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และทรัพยากรต่างมีความไม่แน่นอน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับชนิดของ
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้การตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นมีประสิทธิภาพและสร้าง
ประโยชน์ต่อส่วนรวม ภาครัฐจึงจำเป็นต้องใช้การบริหารแนวทางการปฏิบัติราชการผ่านเครือข่าย เพ่ือ
บริหารจัดการปัญหาของการขาดแคลนทรัพยากร รวมถึงแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา จิรประภา อัครบวร และประยูร อัครบวร (2552 อ้างถึงใน เกสรี ลัดเลีย, 2557) ได้ให้
ความหมายของ การบริหารงานภาครัฐแบบเครือข่าย หมายถึง การบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่ายที่
จัดทำขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมที่ไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยองค์การหรือ
หน่วยงานรัฐเพียงองค์การหรือหน่วยงานเดียว เนื่องจากเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนและต้องเกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานจำนวนมากหรือเป็นปัญหาที่ครอบคลุมหลายจังหวัด โดยกุลทัต หงส์ชยางกูรและปรัชาญานันท์ 
เที่ยงจรรยา (ม.ป.ป.) กล่าวถึง ปัจจัยสำคัญในการสร้างและบริหารเครือข่าย ประกอบด้วยผู ้นำของ
เครือข่าย ระบบการติดต่อสื่อสารและการมีกิจกรรมร่วมกัน การจัดระบบสารสนเทศ ทรัพยากรสนับสนุน
อย่างเพียงพอ และระบบการเรียนรู้ร่วมกัน 
 
 3.3 แนวคิดเกี่ยวกับการสาธารณสุขมูลฐาน จุดเริ่มต้นของการสาธารณสุขมูลฐาน (Primary 
Health Care: PHC) เกิดขึ้นจากการประชุมระดับนานาชาติว่าด้วยการสาธารณสุขมูลฐานที่สนับสนุนโดย
องค์การอนามัยโลก (WHO) และกองทุนเพ่ือเด็กสหประชาชาติ (UNICEF) โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
(2557) ได้ให้ความหมายของ การสาธารณสุขมูลฐาน หมายถึง กลวิธีทางสาธารณสุขที่เพ่ิมขึ้นมาจากระบบ
บริการของรัฐ ซึ่งมีอยู่ในระดับตำบลและหมู่บ้าน เป็นการจัดบริการสาธารณสุขแบบผสมผสาน ทั้งการ
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รักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพที่ดำเนินการโดยประชาชนเอง ซึ่ง
ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการวางแผน การดำเนินงาน และการประเมินผลและได้รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐในด้านวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร วัสดุอุปกรณ์ การให้การศึกษา การอบรม และระบบการส่งต่อโดย
อาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นหลัก ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  (ม.ป.ป.) กล่าวถึง หลักการ
สำคัญในการขับเคลื่อนการสาธารณสุขมูลฐานเพื่อบรรลุเป้าหมายมีหลักการ 4 ประการ ได้แก่ การมีส่วน
ร่วมของชุมชน การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การปรับระบบบริการสาธารณสุขพ้ืนฐานของรัฐเพ่ือรองรับการ
สาธารณสุขมูลฐาน และการผสมผสานงานสาธารณสุขกับงานพัฒนาสังคมโดยรวม  
 
 3.4 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (2554) ได้ให้
ความหมายของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  (อสม.) หมายถึง บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจาก
ชาวบ้านไม่น้อยกว่า 10 หลังคาเรือนในแต่ละคุ้มหรือละแวกบ้านและได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่
กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยมีบทบาทหน้าที่สำคัญในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกร รม
สุขอนามัย (Change agents) การทำหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวสาธารณสุข (ผสส.) การแนะนำเผยแพร่ความรู้ 
การวางแผน และประสานกิจกรรมพัฒนาสาธารณสุข ตลอดจนให้บริการสาธารณสุขด้านต่าง  ๆ เช่น การ
ส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังและป้องกันโรค การช่วยเหลือและรักษาพยาบาลขั ้นต้น โดยใช้ยาและ
เวชภัณฑ์ตามขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด การส่งต่อผู้ป่วยไปรับบริการ การฟ้ืนฟูสภาพ และการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
 บทบาทหน้าที่ของ อสม. ตามมาตรฐานการสาธารณสุขมูลฐาน ได้แก่ 1) เป็นผู้สื่อข่าวสาธารณสุข
ระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนในหมู่บ้าน 2) เป็นผู้ให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อนบ้าน 3) เป็นผู้
ให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน 4) หมุนเวียนกันปฏิบัติงานที่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 5) เฝ้า
ระวังและป้องกันปัญหาสาธารณสุขในหมู่บ้าน 6) เป็นผู้นำในการบริหารจัดการวางแผนแก้ปัญหาและพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชน 7) เป็นแกนนำในการชักชวนเพื่อนบ้านเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนางานสาธารณสุขของชุมชน และ 
8) ดูแลสิทธิประโยชน์ด้านสาธารณสุขของประชาชนในหมู่บ้าน 
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4. กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
5. ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรจากภาครัฐ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน    
(อสม.) และประชาชนในพื้นท่ีตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผู้ศึกษามีการคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant) โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) และแบบก้อนหิมะ (Snowball Sampling) จำนวนทั้งสิ ้น 9 คน ซึ่งได้แก่ เจ้า
พนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน เนื ่องจากเป็นผู ้ดูแลและรับผิดชอบการดำเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 1 คน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที ่มี
ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่มากกว่า 10 ปี เพื่อให้ทราบสภาพและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานอย่าง
แท้จริง จำนวน 5 คน และประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
จำนวน 3 คน รวมถึงมีการเก็บข้อมูลจนกระทั่งข้อมูลถึงจุดอ่ิมตัว (Data Saturation) 
 

แนวคิดการบริหารงานภาครฐัแบบเครือข่าย 
1. ผู้นำและภาวะผู้นำ 
2. ระบบการตดิต่อสื่อสาร 
3. การจัดระบบสารสนเทศ 
4. การจัดการทรัพยากร 
5. ระบบการเรียนรู้ร่วมกัน 

การเตรียมความพร้อม 
เชิงสถาบัน 

แนวคิดการบริหารจัดการ 
1. การวางแผน 
2. การจัดองค์การ 
3. การจัดบุคลากร 
4. การบังคับบัญชา 
5. การประสานงาน 
6. การรายงาน 
7. การงบประมาณ 

แนวคิดการสาธารณสุขมูลฐาน  
1. การมีส่วนร่วมของชุมชน  
2. การใช้เทคโนโลย ี
3. การปรับระบบบริการสาธารณสุขพื้นฐาน 
4. การผสมผสานงานสาธารณสุข 
   กับงานพัฒนาสังคมโดยรวม 
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 5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์ (Interview Form) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลภาคสนาม ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างชนิดปลายเปิด (Structure In-Depth 
Interview) เพื ่อให้มีความครอบคลุมตามประเด็นสำคัญในการวิจัยและขอบเขตการศึกษา  โดยแบบ
สัมภาษณ์ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาแบ่งออกเป็น 3 แบบ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์สำหรับเจ้า
พนักงานสาธารณสุข แบบสัมภาษณ์สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และแบบ
สัมภาษณ์สำหรับประชาชน 
 
 5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู ้ศ ึกษาแบ่งว ิธ ีการเก ็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 ว ิธ ี  ค ือ การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร 
(Documentary Research) เป็นการเก็บข้อมูลในลักษณะข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เป็นการเก็บข้อมูลในลักษณะข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
 
 5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
และข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) โดยนำข้อมูล
มาเรียบเรียงและจำแนกอย่างเป็นระบบ 
 
6. ผลการศึกษา 
 

ตอนที่ 1 สภาพการดำเนินงานในปัจจุบัน จากการศึกษาพบว่า การดำเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร อยู่ในความดูแล
และรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1) โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านสวนหลวง ดูแลและรับผิดชอบหมู่ที่ 1 , 2, 3 (ชุมชนบ้านสวนหลวง), 4, 5, 
9 และ10 และ 2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านรางปลาซิว ดูแลและรับผิดชอบหมู่ที่ 3 
(ชุมชนบ้านค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน), 6, 7, 8, 11, 12 และ 13 รวมถึงมีประธานประจำตำบลและ
ประธานประจำหมู่บ้านดูแลและรับผิดชอบการดำเนินงานของสมาชิกภายในเครือข่าย ซึ่งในปัจจุบัน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มี
สมาชิกภายในเครือข่าย จำนวน 248 คน การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 
ตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของกระทรวงสาธารณสุขมีการแบ่งกิจกรรมการปฏิบัติงานออกเป็น 10 
กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) การส่งเสริมสุขภาพ 2) การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค 3) การฟื้นฟูสุขภาพ 
4) การคุ้มครองผู้บริโภค 5) การจัดการสุขภาพชุมชนและการมีส่วนร่วมในแผนสุขภาพตำบล 6) กิจกรรม
อื่น ๆ 7) การสนับสนุนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) 8) การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ 9) การเข้า
ร่วมกับทีมหมอครอบครัว และ 10) กิจกรรมอื่น ๆ ตามนโยบายหรือสภาพชุมชน 

ตอนที่ 2 ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ผลจากการสัมภาษณ์พบว่า เจ้าพนักงานสาธารณสุข
และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) พบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน สามารถสรุปได้เป็น 
4 ประเด็นหลัก ได้แก่  
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 1. ปัญหาด้านทรัพยากร อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีน้อยและไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากขาดงบประมาณและการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้บางครั้งในการ
ปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ต้องเป็นผู้จัดเตรียมไปเอง  (ผู้ให้สัมภาษณร์ายที่ 
2, ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, สัมภาษณ์เมื่อเดือนเมษายน 2565) 
 2. ปัญหาด้านการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์กับประชาชนในชุมชนยังไม่ได้เป็นไป
อย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขาดความร่วมมือ การขาดการยอมรับ การขาดความเชื่อมั่น และ
ความไม่ปลอดภัยในชุมชน เช่น สุนัขในพื้นที่ (ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 2 และ 6, ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน, สัมภาษณ์เมื่อเดือนเมษายน 2565) 
 3. ปัญหาด้านความสัมพันธ์ ในการปฏิบัติงานยังพบปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ภายในเครือข่าย
ระหว่างสมาชิก ได้แก่ การขาดความสามัคคี การเกี่ยงงาน และความไม่เข้าใจกัน  (ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 4, 
ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, สัมภาษณ์เมื่อเดือนเมษายน 2565) 
 4. ปัญหาเกี่ยวกับความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน (อสม.) บางคนมีการปฏิบัติงานมาเป็นเวลานาน รวมถึงมีอายุเพิ่มขึ้น ทำให้ขาดความรู้ความ
เชี่ยวชาญที่จำเป็นที่จะต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ ่งอาจส่งผลต่อความเชื ่อมั ่นและการยอมรับของ
ประชาชนในชุมชน (ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 3, ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน , สัมภาษณ์เมื่อ
เดือนเมษายน 2565) 

ตอนที่ 3 การเตรียมความพร้อมเชิงสถาบัน 
ส่วนที่ 1 การเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการ 

 1. ด้านการวางแผน นอกเหนือจากการดำเนินงานและกิจกรรมที่ทำเป็นประจำ การดำเนินงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) มีการวางแผนการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่มีความยืดหยุ่น 
(ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 1, ตัวแทนบุคลากรภาครัฐ, สัมภาษณ์เมือ่เดือนเมษายน 2565) 
 2. ด้านการจัดองค์การ การดำเนินงานอยู่ภายใต้การดูแลและความผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจำตำบล 2 แห่ง ได้แก่ 1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านสวนหลวงและ 2) 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านรางปลาซิว ภายในเครือข่ายมีการคัดเลือกประธานอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำหมู่บ้านและการคัดเลือกประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน (อสม.) ประจำตำบล 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 โครงสร้างภายในเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 

ประธาน อสม.ประจำตำบล 

อสม. 

ประธานอสม.ประจำหมู่บา้น ประธานอสม.ประจำหมู่บา้น ประธานอสม.ประจำหมู่บา้น 

อสม. อสม. 
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 3. ด้านการจัดบุคลากร เครือข่ายมีการสรรหาและคัดเลือกจากบุคคลที่มีจิตอาสา มีความรู้
ความสามารถ สามารถปฏิบัติงานได้ และเป็นที่ยอมรับของเครือข่าย รวมถึงมีการจัดสรรสมาชิกเพ่ือ
ปฏิบัติงานที่คำนึงถึงความเหมาะสมระหว่างคนกับงานและความสะดวก โดยประธานหมู่บ้านที่ได้รับการ
มอบหมายงานจากเจ้าพนักงานสาธารณสุข (ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 1, ตัวแทนบุคลากรภาครัฐ, สัมภาษณ์เมื่อ
เดือนเมษายน 2565) 
 4. ด้านการบังคับบัญชา การดำเนินงานของเครือข่ายมีการควบคุมและบังคับบัญชาจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านสวน
หลวงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านรางปลาซิว 
 5. ด้านการประสานงาน เครือข่ายมีการประสานงานและการติดต่อสื่อสารทั้งจากภายในและ
ภายนอกเครือข่าย โดยมีการประสานงานและการติดต่อสื ่อสารตั ้งแต่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสาครและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระทุ่มแบน รวมถึงมีการประสานงานและติดต่อสื่อสารกันใน
แนวราบระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านสวนหลวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำ
ตำบลบ้านรางปลาซิว และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลข้างเคียง นอกจากนี้ เครือข่ายยังมีการ
ประสานงานและการติดต่อสื่อสารเพื่อขอการสนับสนุนกับภาคเอกชนในพ้ืนที่ (ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 1, 
ตัวแทนบุคลากรภาครัฐ, สัมภาษณ์เมื่อเดือนเมษายน 2565) 
 6. ด้านการรายงาน สมาชิกในเครือข่ายจะมีการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่าสม่ำเสมอ โดยการ
กรอกแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม.หรือแบบฟอร์ม อสม.1 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานทั้ง 10 กิจกรรมประจำเดือนทุกเดือน รวมถึงนำส่งแบบ
รายงานผลการปฏิบัติงานก่อนวันที่ 20 ของเดือนถัดไป 
 7. ด้านการงบประมาณ การดำเนินงานในปัจจุบันไม่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องส่งผลให้เครือข่ายไม่มีทรัพยากรเพียงพอต่อการดำเนินงาน แต่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน (อสม.) จะได้รับค่าป่วยการเป็นจำนวน 1,000 ต่อคนต่อเดือน (ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 2, ตัวแทน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, สัมภาษณ์เมื่อเดือนเมษายน 2565) 
 

ส่วนที่ 2 การเตรียมความพร้อมด้านการบริหารงานภาครัฐแบบเครือข่าย 
 1. ด้านผู้นำและภาวะผู้นำ เครือข่ายมีวิธีการคัดเลือกผู้นำหรือประธานประจำหมู่บ้านจากสมาชิก
ภายในเครือข่ายและประธานประจำตำบลจากประธานประจำหมู่บ้าน โดยการจัดประชุม การเสนอผู้ที่มี
ความเหมาะสม และการลงความเห็นตามหลักประชาธิปไตย ทั้งนี้ เพื่อทำหน้าที่ ในการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน การประสานงาน และการดูแลสมาชิกในเครือข่ายและประชาชนในชุมชน (ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 
2, ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, สัมภาษณ์เมื่อเดือนเมษายน 2565) 
 2. ด้านระบบการติดต่อสื ่อสาร ประธานประจำหมู ่บ้านทำหน้าที ่ในการติดต่อสื ่อส ารและ
ประสานงาน เพื่อเชื่อมโยงสมาชิกภายในเครือข่ายเข้าด้วยกัน ซึ่งมีวิธีที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร เช่น การไป
บอกข่าวสารสมาชิกตามบ้านที่อยู่ละแวกใกล้เคียง การโทรศัพท์ และการสื่อสารผ่านทางกลุ่ม Facebook 
และ Line (ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 2, ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, สัมภาษณ์เมื่อเดือน
เมษายน 2565) 
 3. ด้านการจัดระบบสารสนเทศ การดำเนินงานของเครือข่ายมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำ
ตำบลทำหน้าที ่เป็นหน่วยงานกลางในการเป็นฐานจัดเก็บข้อมูลเกี ่ยวกับการดำเนินการ รวมถึงเป็น
หน่วยงานที่ช่วยในการสนับสนุนการดำเนินงานและการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 
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 4. ด้านการจัดการทรัพยากร การดำเนินงานมีการจัดสรรบุคลากรที่คำนึงถึงความเหมาะสม
ระหว่างคนกับงานและความสะดวก ซึ่งจะมีประธานหมู่บ้านเป็นผู้รับมอบหมายงานจากเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขและนำมากระจายต่อให้กับสมาชิก ในส่วนของเครื่องมือและอุปกรณ์โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจำตำบลและเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้จัดสรรให้ตามลักษณะงาน ซึ่งบางครั้งอาจได้รับการสนับสนุน
จากเทศบาลตำบลสวนหลวงหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นผู้จัดเตรียมไปเอง (ผู้ให้
สัมภาษณ์รายที่ 2, ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, สัมภาษณ์เมื่อเดือนเมษายน 2565) 
 5. ด้านระบบการเรียนรู้ร่วมกัน ก่อนเริ่มปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 
จะมีการฝึกอบรมและทดลองการปฏิบัติงาน ในขณะเป็นสมาชิกก็จะมีการพัฒนาและฝึกอบรมความรู้เฉพาะ
ด้านเป็นครั้งคราวจากแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ หรือสมาชิกที่ได้รับการอบรม นอกจากนี้ อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน (อสม.) จะมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน (ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 1, ตัวแทนบุคลากรภาครัฐ, สัมภาษณ์เมื่อเดือนเมษายน 2565) 
 

ส่วนที่ 3 การเตรียมความพร้อมด้านการสาธารณสุขมูลฐาน 
 1. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาชนมีความต้องการให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน (อสม.) เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนที่นอกเหนือจากการปฏิบัติงานหลัก 
แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก ่1) การพัฒนาด้านสุขลักษณะ ประชาชนมีความต้องการให้เข้ามาช่วยพัฒนา
สภาพแวดล้อมและสภาพชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ (ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 7, ตัวแทนภาคประชาชน, สัมภาษณ์
เมื่อเดือนเมษายน 2565) และ 2) การเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีประชาชนในชุมชนบางส่วนที่ไม่สามารถ
เข้าถึงการบริการทางด้านสาธารณสุขได้ อันเนื่องมาจากปัจจัยทางด้านการเงิน ความรู้ความเข้าใจ และการ
เดินทาง ดังนั้น จึงต้องการให้เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการให้ความรู้และการประสานงานด้านการ
สาธารณสุขภายในชุมชนมากขึ้น (ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 8, ตัวแทนภาคประชาชน, สัมภาษณ์เมื่อเดือน
เมษายน 2565) 
 2. ด้านการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เครือข่ายมีเทคนิควิธีการและใช้เทคโนโลยีในการสร้างการมี
ส่วนร่วมกับประชาชนเพื่อการดำเนินงานที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในพื้นที่ ได้แก่ การจัดทำประชาคม 
การเยี่ยมตามบ้าน และการที่ประชาชนแจ้งความต้องการต่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 
ในพ้ืนที่ใกล้บ้าน (ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 1, ตัวแทนบุคลากรภาครัฐ, สัมภาษณ์เมื่อเดือนเมษายน 2565) 
 3. ด้านการปรับระบบบริการสาธารณสุขพื ้นฐานของรัฐเพื ่อรองรับการสาธารณสุขมูลฐาน 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นผู้ที่มีบทบาทในการประสานงานเพ่ือการเชื่อมต่อระหว่าง
ประชาชนในชุมชนไปยังหน่วยรักษาพยาบาลในระดับที่ใหญ่ขึ้น ตั้งแต่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำ
ตำบลและโรงพยาบาลประจำอำเภอ เช่น การประสานเพ่ือส่งต่อผู้ป่วยจากบ้านไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ประจำตำบล 
 4. ด้านการผสมผสานงานสาธารณสุขกับงานพัฒนาสังคมโดยรวม การดำเนินงานของเครือข่ายมี
การสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1 ) ด้านสภาพแวดล้อม มี
การแก้ไขและปรับปรุงภูมิทัศน์หรือสภาพที่ดินรกร้างให้มีความสะอาดและปลอดภัยต่อการใช้ชีวิตของ
ประชาชน 2) ด้านการพัฒนาความรู้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้มีการ
พัฒนาความรู้ตามสถานการณ์ คือ การเรียนรู้ในการใช้ชุดตรวจโควิด-19 และนำไปสอนการใช้อย่างถูกวิธี
ให้กับประชาชนในชุมชน และ 3) ด้านศาสนา สมาชิกมีหน้าที่ในการไปตรวจอุณหภูมิและคัดกรองตามงาน
ต่าง ๆ เช่น งานบวชและงานประเพณีศาสนา นอกจากนี้ ประชาชนในพื้นที่มีความตระหนักและต้องการ
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ส่งเสริมการพัฒนาสาธารณสุขร่วมกับการพัฒนาชุมชน ซึ่งจากการสัมภาษณ์ประชาชนมีข้อเสนอและความ
ต้องการเพื่อพัฒนาชุมชนของตัวเอง ได้แก่ 1 ) ด้านยาเสพติด การดูแลและช่วยบำบัดคนติดยาเสพติด
เบื้องต้น เพื่อช่วยลดปัญหาผู้ติดยาอาละวาดทำร้ายคน (ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 7 , ตัวแทนภาคประชาชน, 
สัมภาษณ์เมื่อเดือนเมษายน 2565) และ 2) ด้านการศึกษา การจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ 
(ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 8, ตัวแทนภาคประชาชน, สัมภาษณ์เมื่อเดือนเมษายน 2565) 
 

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาด้านปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานในปัจจุบันของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน (อสม.) ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เจ้าพนักงานสาธารณสุขและ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) มีการเสนอแนวทางการดำเนินงานตามความต้องการและ
ข้อเสนอแนะสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 1. ความต้องการด้านทรัพยากร เนื่องจากจำนวนเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานและลงพื้นที่
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) แต่ละครั้งไม่เพียงพอต่อความต้องการ เพราะต้องแบ่ง
จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลที่มีอยู่อย่างจำกัด รวมถึงในด้านงบประมาณที่ไม่รับการ
สนับสนุน (ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 1, ตัวแทนบุคลากรภาครัฐ, สัมภาษณ์เมื่อเดือนเมษายน 2565) 
 2. ความต้องการด้านการศึกษา เนื่องจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บางคน
ไม่ได้รับการยอมรับและขาดความเชื ่อมั ่น เพราะประชาชนคิดว่าไม่มีความรู ้และความสามารถด้าน
สาธารณสุขอย่างแท้จริง (ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 3, ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, สัมภาษณ์
เมื่อเดือนเมษายน 2565) 
 3. ความต้องการในการพัฒนาความสัมพันธ์ภายในเครือข่าย ในการทำงานร่วมกันของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ยังพบปัญหาและความขัดแย้งกันในการทำงาน เช่น การเกี่ยงงานและ
ความไม่พอใจสมาชิกบางคน (ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 4 , ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน , 
สัมภาษณ์เมื่อเดือนเมษายน 2565) 
 
7. อภิปรายผล 
 
 ผู้ศึกษามีการอภิปรายผลการวิจัยในประเด็นที่สำคัญ ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 
 จากผลการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของการศึกษาเรื่อง การเตรียมความ
พร้อมเชิงสถาบันของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร ผู้ศึกษาพบปัญหาอุปสรรคใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1 ) ปัญหาด้านทรัพยากรที่ไม่
เพียงพอ 2) ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมกับประชาชน 3) ปัญหาด้านความสัมพันธ์ภายในเครือข่าย และ         
4) ปัญหาเกี่ยวกับการขาดความรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชรา ไทยราชา (2556) เรื่ องการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตเทศบาลตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ 
จังหวัดระนอง ที่พบปัญหาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้แก่ ปัญหา
ด้านขั้นตอนการคัดเลือกสมาชิก การขาดความร่วมมือระหว่างสมาชิก การขาดความเชื่อมั่นของประชาชน 
และความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โดยในส่วนของปัญหา
ด้านการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์กับประชาชน สอดคล้องกับงานวิจัยของปริญญา กาศจนานนท์ 
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(ม.ป.ป.) เรื่องการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลท่าไม้ 
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า การที่ประชาชนไม่ค่อยให้ความสนใจในการร่วมมือ ทำให้
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ขาดตัวกระตุ้นในการปฏิบัติงานจึงทำให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างยากลำบากหรือไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า หากปราศจากความร่วมมือจาก
ประชาชนย่อมทำให้การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ไม่ประสบความสำเร็จ 
 

ตอนที่ 2 การเตรียมความพร้อมเชิงสถาบัน 
 การเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการ จากผลการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการ
ดำเนินงาน ดังนั้น ในการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จะต้องมีการเตรียม
ความพร้อมตามหลักการบริหารจัดการหรือทฤษฎี 4M’s ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานใช้ในการบริหาร สอดคล้องกับ
งานวิจัยของปริญญา กาศจนานนท์ (2561) ที่กล่าวว่า การปฏิบัติงานทุกประเภทจำเป็นต้องอาศัยปัจจัย
หรือทรัพยากรทางการบริหารจัดการที่สำคัญ ได้แก่ บุคลากร (Man) งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ 
(Material) และการจัดการ (Management) รวมถึงสอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการของ Luther 
Gulick และ Lyndall Urwick หรือแนวคิด POSDCoRB ที่ครอบคลุมการบริหารจัดการทั้งองค์การและ
ทรัพยากร  
 การเตรียมความพร้อมด้านการบริหารงานภาครัฐแบบเครือข่าย จากการศึกษาเกี่ยวกับการเตรยีม
ความพร้อมเชิงสถาบันตามหลักการบริหารงานภาครัฐแบบเครือข่าย ผลการศึกษาพบว่า การดำเนินงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของผู้นำและภาวะผู้นำ เนื่องจาก
ผู้นำเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดความสำเร็จหรือความล้มเหลวของเครือข่าย กล่าวคือ ผู้นำจะต้อง
เป็นผู ้ที ่มีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ และเป็นที ่ยอมรับของสมาชิก เพราะผู ้นำที ่ดีจ ะมีความ
กระตือรือร้นเพื่อทำหน้าที่ในการประสาน รับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยน และระดมความร่วมมือจาก
สมาชิกในเครือข่าย สอดคล้องกับเอกสารการศึกษาของกุลทัต หงส์ชยางกูร และ ปรัชาญานันท์ เที่ยง -
จรรยา (ม.ป.ป.) ที่กล่าวถึงปัจจัยสำคัญในการสร้างและบริหารเครือข่าย ประกอบด้วย 1) ผู้นำของเครือข่าย 
2) ระบบการติดต่อสื่อสารและการมีกิจกรรมร่วมกัน 3) การจัดระบบสารสนเทศ 4) ทรัพยากรสนับ สนุน
อย่างเพียงพอ และ 5) ระบบการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อทำให้การดำเนินงานตามหลักการบริหารงาน
ภาครัฐแบบเครือข่ายประสบความสำเร็จจำเป็นต้องอาศัยการผสมผสานปัจจัยหลายส่วนดังที่กล่าวไปใน
ข้างต้นร่วมกัน  
 การเตรียมความพร้อมด้านการสาธารณสุขมูลฐาน จากการศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม
เชิงสถาบันตามหลักการสาธารณสุขมูลฐาน ผลการศึกษาพบว่า การดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน (อสม.) มีการนำหลักการสำคัญของการดำเนินงานการสาธารณสุขมูลฐานมาปรับใช้ในการ
ดำเนินงาน ประกอบด้วย 1) การมีส่วนร่วมของชุมชน 2) การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 3) การปรับระบบ
บริการสาธารณสุขพื้นฐานของรัฐเพื่อรองรับการสาธารณสุขมูลฐาน และ 4) การผสมผสานงานสาธารณสุข
กับงานพัฒนาสังคมโดยรวม สอดคล้องกับงานวิจัยของนาฏยา นุชนารค (2561) เรื่องการพัฒนาสมรรถนะ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดสุพรรณบุรี ที่กล่าวถึงสมรรถนะตามหลักการสำคัญที่ทำให้
การดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานบรรลุความสำเร็จ 4 หลักการ คือ 1) การมีส่วนร่วมของชุมชน 2) การใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 3) การปรับปรุงระบบบริการสาธารณสุขพื้นฐานของรัฐ และ 4) การบูรณาการงาน
สาธารณสุขกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง นอกจากนี้ ในการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู ่บ้าน (อสม.) จำเป็นต้องมีการพัฒนาสมรรถนะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู ่บ้าน (อสม.) 
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ประกอบด้วย การรับรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง เป็นผู้มีความรู้ เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพที่ปฏิบัติอยู่ มีทักษะ
ทัศนคติที่ดีในการให้บริการ และต้องมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
 จากที่กล่าวไปในข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานและการเตรียมความพร้อมเชิงสถาบันของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อตอบสนองวิกฤตด้านสุขภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ
นุชนารถ นาคคำ (2547 อ้างถึงใน สิริชัย ดวงจันทร์ , 2562) ที่กล่าวถึง องค์ประกอบของความพร้อม 
ประกอบด้วย 1) ความพร้อมของระบบองค์การ 2) ความพร้อมของนโยบาย 3) ความพร้อมของบุคลากร 4) 
ความพร้อมด้านทรัพยากร และ 5) ความพร้อมของชุมชน ทั้งนี้ เพ่ือบรรลุเป้าหมายของการดำเนินงานและ
ตอบสนองวิกฤตด้านสุขภาพในอนาคต 
 
8. สรุปผล 
 
 1. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน  จากการศึกษาพบว่า การดำเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พบปัญหา
อุปสรรคสามารถสรุปได้เป็น 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ปัญหาด้านทรัพยากร อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานมีน้อยและไม่เพียงพอต่อการไปปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากขาดงบประมาณและการสนับสนุนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2) ปัญหาด้านการมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขาดความร่วมมือ การขาด
การยอมรับ การขาดความเชื ่อมั ่น และความไม่ปลอดภัยในชุมชน 3) ปัญหาด้านความสัมพัน ธ์ การ
ดำเนินงานยังพบปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ภายในเครือข่ายระหว่างสมาชิก ได้แก่ การขาดความสามัคคีและ
ความไม่เข้าใจกัน และ 4) ปัญหาเกี่ยวกับการขาดความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสาธารณสุขที่อาจ
ส่งผลต่อความเชื่อม่ันและการยอมรับ 
 
 2. การเตรียมความพร้อมเชิงสถาบัน ผู้ศึกษาสรุปผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้  
 2.1 การเตรียมความพร้อมเชิงสถาบันด้านการบริหารจัดการ จากการศึกษาพบว่า 1) การวางแผน 
มีการวางแผนและการดำเนินงานที่ยืดหยุ่น 2) การจัดองค์การ ภายในเครือข่ายมีการคัดเลือกประธาน 
ประจำหมู่บ้าน รวมถึงมีการคัดเลือกประธานประจำตำบล 3) การจัดบุคลากร มีการจัดสมาชิกในการ
ดำเนินงานโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความสะดวก 4) การบังคับบัญชา มีการควบคุมบังคับบัญชาจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านสวนหลวงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้าน
รางปลาซิว 5) การประสานงาน รวมถึงการติดต่อสื่อสารมีทั้งจากภายในและภายนอกเครือข่าย 6) การ
รายงาน มีการกรอกแบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนทุกเดือน และ 7) การงบประมาณ ไม่ได้รับ
เงินสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2.2 การเตรียมความพร้อมเชิงสถาบันด้านการบริหารงานภาครัฐแบบเครือข่าย จากการศึกษาพบว่า 
1) ผู้นำ มีวิธีการคัดเลือกจากสมาชิกในเครือข่ายตามหลักประชาธิปไตย เพื่อทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงาน 2) ระบบการติดต่อสื่อสาร วิธีที ่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ได้แก่ การบอกสมาชิกตามบ้าน การ
โทรศัพท์ และสื่อสารผ่านทาง Facebook และ Line 3) การจัดระบบสารสนเทศ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจำตำบลเป็นหน่วยงานกลางในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ สนับสนุนการดำเนินงาน และการ
ประสานงาน 4) การจัดการด้านทรัพยากร มีการจัดสรรบุคลากรโดยคำนึงถึงความเหมาะสมระหว่างคนและ
งานและในส่วนของเครื่องมือและอุปกรณ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้
จัดสรรให้ตามงาน และ 5) ระบบการเรียนรู้ร่วมกัน มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
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 2.3 การเตรียมความพร้อมเชิงสถาบันด้านการสาธารณสุขมูลฐาน จากการศึกษาพบว่า 1) การมี
ส่วนร่วมของชุมชน ประชาชนมีความต้องการให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้ามามีส่วน
ร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนในด้านสุขลักษณะและการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 2) การใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม รวมถึงเทคนิควิธี คือ มีการจัดประชาคม การเยี่ยมตามบ้าน และการที่ประชาชนแจ้งความ
ต้องการ 3) การปรับระบบริการสาธารณสุข มีบทบาทช่วยในการประสานเพ่ือเชื่อมต่อระหว่างประชาชนใน
ชุมชนไปยังหน่วยรักษาพยาบาล และ 4) การผสมผสานงานสาธารณสุขกับงานพัฒนาสังคมโดยรวม มีการ
สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ คือ สภาพแวดล้อม ความรู้ และการศึกษา 
 
 3. ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน (อสม.) มีข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความต้องการด้านทรัพยากร 
เนื่องจากเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานและการลงพ้ืนที่แต่ละครั้งไม่เพียงพอต่อความต้องการ 2) ความ
ต้องการด้านการศึกษา เนื่องจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บางคนไม่ได้รับการยอมรับ 
เพราะประชาชนคิดว่าไม่มีความรู้มากพอ และ 3) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาความสัมพันธ์ภายในเครือขา่ย 
เนื่องจากพบความขัดแย้งในการดำเนินงาน  
 
9. ข้อเสนอแนะ 
 
9.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) เนื่องจากปัญหาทางด้านทรัพยากร อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีน้อยและไม่
เพียงพอต่อการไปปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดังนั้น หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุนทางด้านทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นในด้านการงบประมาณและเครื่องมื ออุปกรณ์
แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพ่ือใช้ในการดำเนินงาน 
 2) เนื่องจากความปัญหาขัดแย้งในการดำเนินงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดทำแผนการ
ดำเนินงาน การรายงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อส
ม.) อย่างชัดเจน  
 3) เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับการขาดความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสาธารณสุขที่อาจส่งผล
ต่อความเชื่อมั่นและการยอมรับของประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจัดให้มีโครงการการฝึกอบรมและ
การพัฒนาความรู้ตามสถานการณ์ด้านสุขภาพที่เกิดขึ้น  
 4) เพื่อการดำเนินงานอย่างยั่งยืนของเครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจมีการดำเนินงานที่มี
การบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน 
 
9.2 ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 
 1) การศึกษาสภาพการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่อ่ืน 
เพ่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
 2) การศึกษาเชิงคุณภาพร่วมกับการสังเกต (Observation) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและหลากหลายมากข้ึน 
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พลวัตการบริหารหนี้สาธารณะของประเทศไทยช่วง พุทธศักราช 2540-2564 
 

The Dynamics of Thailand's Public Debt Management During 1997-2021 
  

รัชนี เรียบผา* 
Ratchanee Riabpha 

 
บทคัดย่อ  
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพรรณนาพลวัตของการบริหารหนี้สาธารณะของประเทศไทย
ในช่วง พ.ศ.2540-พ.ศ.2564 2) เพื ่ออธิบายถึงสาเหตุในการก่อหนี้สาธารณะของรัฐบาลไทยในช่วง 
พ.ศ.2540-พ.ศ.2564 และ 3) เพ่ือค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุของการก่อหนี้สาธารณะกับจำนวนหนี้
สาธารณะของรัฐบาลในแต่ละปี การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณ จากการวิจัยเชิง
เอกสาร  (Documentary Research) ซ ึ ่ ง รวบรวมข ้ อม ูลจากสำน ั กงานบร ิหารหน ี ้ ส าธา รณะ 
กระทรวงการคลัง วิเคราะห์ข้อมูลหนี้ทั้งสถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน และนำเสนอโดยบรรยายและ
อธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์การวิจัย 

ผลการวิจัยพบว่า การก่อหนี้สาธารณะของประเทศไทยในช่วงพ .ศ.2540-2564 มีการก่อหนี้ทั้ง
ในช่วงที่มีวิกฤตและในช่วงที่ไม่มีวิกฤต และได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกรอบความยั่งยืนทางการคลังมาก
ถึง 6 ครั้ง อีกท้ังพบข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับกรอบความยั่งยืนทางการคลังของไทยมีความยืดหยุ่น ซึ่ง
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ อาจส่งผลทำให้หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต หากรัฐบาลยังคง
ปรับปรุงกรอบความยั่งยืนทางการคลังตามสถานการณ์ไปเรื่อย ๆ 

 
คำสำคัญ: หนี้สาธารณะ กรอบความยั่งยืนทางการคลัง ผลิตภัณฑ์ในประเทศ 
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Abstract 
 

This research paper aimed to 1 )describe the dynamics of Thailand’s public debt 
management during 1997-2021 , 2) explain the causes of the Thai government’s incurred 
public debt during the period of 1997 - 202 1 , and 3 )  find the relationship between the 
causes of public debt and the amount of public debt of the government each year. This 
research used quantitative data from documentary research, using available data collected 
from the Public Debt Management Office, Ministry of Finance. Debt data are analyzed by 
both descriptive and inferential statistics and presenting by describing and explaining various 
phenomena according to research objectives. 

 
The resultant findings reveal that Thailand’s public debt between 1997-2021 were 

issued both during times of crisis and times of non-crisis. Changes were made 6  times to 
the fiscal sustainability framework. Some of Thailand’s fiscal sustainability framework can 
be flexibly revised according to the situation. Public debt may increase in the future if the 
government continues to improve the fiscal sustainability framework according to the 
situation. 

 
Keywords: Public Debt, Fiscal Sustainability Framework, Gross Domestic Product 
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1. บทนำ 
 

  ในระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมา ได้มีงานศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื ่องหนี้สาธารณะอย่าง
ต่อเนื่อง ออกมาเป็นระยะอย่างไม่ขาดสาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาถึงพลวัตหนี้สาธารณะ (Debt 
Dynamics) เพ่ือทำความเข้าใจและอธิบายถึงปรากฏการณ์แต่ละช่วงเวลาในการก่อหนี้ อันเกิดจากสาเหตุที่
อาจทำให้หนี้สาธารณะก่อตัวเพ่ิมขึ้นจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในการก่อหนี้สาธารณะแต่ละครั้งของรัฐบาล 
เกิดข้ึนจากการที่รัฐบาลมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย รัฐบาลจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีเงินทุน เพ่ือนำมาใช้
จ่ายในการบริหารประเทศ การที่รัฐบาลต้องก่อหนี้สาธารณะนั้นมีหลายสาเหตุด้วยกัน   

โดยในงานวิจัยฉบับนี้ ผู้เขียนมีขอบเขตในการศึกษาพลวัตการบริหารหนี้สาธารณะของประเทศ
ไทยช่วงพ.ศ.2540-2564 เนื่องจากผู้วิจัย เห็นว่าก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชีย ในช่วงปีพ .ศ. 
2540 รัฐบาลมีฐานะการคลังเกินดุลตลอดเป็นระยะเวลา 9 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 (สาวิตรี สัจจาภินนัท์, 
2542) จึงไม่จำเป็นต้องกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายภายในประเทศ ต่อมาในปีพ .ศ. 2540 เกิดวิกฤตการณ์ทาง
การเงินในเอเชีย หรือเรียกทั่วไปในประเทศไทยว่าวิกฤตต้มยำกุ้ง เป็นช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงิน ซึ่งส่งผล
กระทบต่อหลายประเทศในทวีปเอเชีย รวมถึงประเทศไทยด้วย รัฐบาลทำการก่อหนี้เพื่อชดเชยความ
เสียหาย จึงจำเป็นต้องดำเนินนโยบายการคลังแบบขาดดุลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และต้องอาศัยเงินกู้จาก
ต่างประเทศ เพ่ือตอบสนองการเติบโตของการลงทุน และปรับโครงสร้างระบบการเงิน ทำให้หนี้สาธารณะ
มีการเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งในปีพ.ศ. 2541 หนี้สาธารณะคิดเป็นร้อยละ 47.84 ต่อจีดีพี จนถึงปัจจุบันปีพ.ศ. 
2565 หนี้สาธารณะเพ่ิมสูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 59.57 ต่อจีดีพี ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564 (สำนักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ, 2561; 2565) 

อีกทั้งในปัจจุบัน จากปัญหาหนี้สาธารณะทั่วโลกที่เพิ่มสูงขึ้น จำนวนหนี้สาธารณะได้เพิ่มขึ้นเป็น
จำนวนมากในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ไม่ว่าจะมีสาเหตุมาตั้งแต่อดีตที่เกิดจากวิกฤตการณ์ต่าง ๆ เช่น ใน
ปีพ.ศ.2540 เกิดวิกฤตต้มยำกุ้ง และในปี 2551 เกิดวิกฤตแฮมเบอเกอร์ ตลอดจนภัยพิบัติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
เป็นต้น อีกทั้งในปัจจุบันทั่วโลกได้เผชิญกับวิกฤตที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาหนี้สาธารณะเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน ซึ่งจากการเกิดวิกฤตที่มีการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ทำให้หนี้สาธารณะทั่วโลกเพิ่มสูงเป็นประวัติการณ์ การขาดดุลที่กว้างขึ้นและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หดตัวทำให้หนี้ทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น 97 เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี ในปี 2563 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเศรษฐกิจก้าวหน้าที่หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นมากกว่า 16 เปอร์เซ็นต์ มาที่ระดับ
กว่า 120 เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี อีกทั้งการขาดดุลงบประมาณเพิ่มขึ้นประมาณ 9 เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี มาเป็น 
11.7 เปอร์เซ็นต์ (ไทยพับลิก้า, 2563) ซึ่งการเพ่ิมขึ้นของหนี้สาธารณะของไทยก็สอดคล้องกับทั่วโลกในช่วง 2 
ปีที่ผ่านมา จากข้อมูลจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ระบุว่า หนี้สาธารณะต่อจีดีพี  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คิดเป็นร้อยละ 59.57 ของจีดีพี โดยแบ่งเป็น หนี้รัฐบาลกู้โดยตรง 
7,839,537.76 ล้านบาท หนี้รัฐบาลกู้เพ่ือชดใช้ความเสียหายของ FIDF 696,554.50 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ 
844,061.67 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ำประกัน) 257,035.82 ล้านบาท 
หนี้หน่วยงานของรัฐ 7,066.87 ล้านบาท และหนี้กองทุนเพ่ือการฟื้นฟูฯ 0.00 ล้านบาท  
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ผู ้ว ิจ ัยตระหนักถึงความสำคัญในเรื ่องของหนี้สาธารณะของประเทศไทยที ่กำลังเพิ ่มสูงขึ้น                    
จึงทำการศึกษาพลวัตหนี้สาธารณะ (Debt Dynamics) เพื่อให้เข้าใจถึงปรากฏการณ์แต่ละช่วงเวลาในการ
ก่อหนี้ อันเกิดจากสาเหตุที่อาจทำให้หนี้สาธารณะก่อตัวเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง ส่งผลให้หนี้สาธารณะเพ่ิม
สูงขึ้นมากกว่าการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ จนทำให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำ
ให้การบริหารหนี้สาธารณะกลายเป็นประเด็นที่น่ากังวลในอนาคต ซึ่งการทำการศึกษาพลวัตการบริหารหนี้
สาธารณะจะช่วยให้เข้าใจถึงความสำคัญและข้อมูลของหนี้สาธารณะ เพ่ือให้เข้าใจถึงปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น
ในการก่อหนี้สาธารณะและสาเหตุของก่อหนี้ที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลา 

 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย  
 

2.1 เพ่ือพรรณนาพลวัตการบริหารหนี้สาธารณะของประเทศไทยช่วงพ.ศ.2540-2564 
2.2 เพ่ืออธิบายถึงสาเหตุในการก่อหนี้สาธารณะของรัฐบาลไทยในช่วง พ.ศ.2540-พ.ศ.2564 
2.3 เพ่ือค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุของการก่อหนี้สาธารณะกับจำนวนหนี้สาธารณะของ 
    รฐับาลในแต่ละปี 

 
3. คำถามการวิจัย    
 

3.1 การก่อหนี้สาธารณะของประเทศไทยในช่วง พ.ศ.2540-พ.ศ.2564 มีลักษณะอย่างไรบ้าง 
3.2 การก่อหนี้สาธารณะของประเทศไทยในช่วง พ.ศ.2540-พ.ศ.2564 มาจากสาเหตุใดบ้าง 
3.3 สาเหตุของการกู้มีความสัมพันธ์กับการก่อหนี้สาธารณะหรือไม่ อย่างไร 

 
4. ทบทวนวรรณกรรม 
 

4.1 วัตถุประสงค์ในการก่อหนี้สาธารณะ 
การก่อหนี้สาธารณะของรัฐบาลแต่ละประเทศต่างมีการก่อหนี้สาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์ของ

การกู้ยืมที่แตกต่างกันหลายประการ  สรุปดังต่อไปนี้ (1) เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ (2) เพ่ือรักษาดุลงบประมาณ หรือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ กรณีท่ีรัฐบาลมีรายจ่าย
มากกว่ารายได้จากการเก็บภาษีอากร (3) เพื่อใช้จ่ายในโครงการลงทุนของรัฐบาล (4) เพื่อใช้จ่ายในกิจการ
ฉุกเฉิน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการใช้จ่ายเงิน (5) เพื่อนำมาหมุนเวียนใช้หนี้เก่า        
(6) เพื่อรักษาและเพิ่มทุนสำรองระหว่างประเทศ (7) เพื่อระดมทุนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในด้านการพัฒนา
ประเทศ (8) การกู้เงินเนื่องจากเก็บรายได้ไม่ทันกับรายจ่าย (นัฐวุฒิ โบราณมูล และนิพนธ์ ทองประดับ, 
ม.ป.ป.; กฤติญดา เกิดลาภผล, 2563; สาวิตรี สัจจาภินันท์, 2542) 

 
4.2 ประเภทของหนี้สาธารณะ 
การก่อหนี้สาธารณะอาจจัดแบ่งได้หลายลักษณะ สามารถแบ่งเป็นประเภทต่าง  ๆ ตามเกณฑ์ใน

การจำแนกประเภท โดยอาศัยหลักเกณฑ์แบ่งตามแหล่งที่มาของเงินกู้ และแบ่งตามระยะเวลาการกู้ โดยหนี้
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สาธารณะจะถูกแบ่งออกตามเกณฑ์ข้างต้น สามารถอธิบายได้ ดังต่อไปนี้ (1) แบ่งตามแหล่งที่มาของเงินกู้ 
สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ หนี้ในประเทศ หนี้ต่างประเทศ (2) แบ่งตามระยะเวลาการกู้การก่อหนี้
สาธารณะตามระยะเวลาการกู้ เป็นการแบ่งโดยยึดถือเอาระยะเวลาการชำระหนี้เป็นหลัก สามารถแบ่งได้ 3 
ระยะเวลา คือ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  

 
4.3 องค์ประกอบของหนี้สาธารณะ 
การก่อหนี้สาธารณะ (Public Debt) ของรัฐบาล เมื่อรัฐบาลมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ทำให้

รัฐบาลจะต้องจัดหาเงินทุนจากแหล่งต่าง ๆ มาจุนเจือในส่วนที่ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ ซึ่งทำได้
โดยการก่อหนี้ ดังนั้น หนี้สาธารณะ จึงหมายถึง หนี้ที่รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ เป็นผู้กู้ ซึ่งองค์ประกอบของ
หนี้สาธารณะจะเกิดจากหนี้ของผู้กู้ ประกอบด้วย ดังต่อไปนี้ (1) หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง (2) หนี้ของรัฐบาลเพ่ือ
ชดใช้ความเสียหายของ FIDF (3) หนี้รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงการคลังค้ำประกันและไม่ค้ำประกัน) (4) หนี้
รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (เฉพาะหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน) และ (5) หนี้หน่วยงานของรัฐ  

 
4.4 วินัยทางการคลัง (Fiscal Discipline)  
วินัยทางการคลัง คือ การไม่ใช้จ่ายเกินตัวของภาครัฐ การจัดสรรและใช้จ่ายงบประมาณอย่าง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การหารายได้ที่เพียงพอกับรายจ่าย การรักษาเงินคงคลังให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสม และการบริหารหนี้สาธารณะให้อยู่ในระดับที่สามารถใช้คืนได้และไม่เป็นภาระต่องบประมาณใน
อนาคต (เรียบเรียงจาก พิมพ์เพ็ญ ลัดพลี และคณะ, 2558) 

 
4.5 สาเหตุที่มีการกระตุ้นให้เกิดการก่อหนี้สาธารณะ 
สาเหตุของการก่อนี้สาธารณะ สามารถแบ่งเป็น 2 ภาวการณ์ กล่าวคือ ภาวการณ์ที่ปกติและ

ภาวการณ์ที่จำเป็น ดังต่อไปนี้ (1) ภาวการณ์ที่ปกติ สามารถแบ่งได้ 2 กรณีใหญ่ ๆ คือกรณีที่หนึ่ง ประสบ
ภาวการณ์ขาดดุลระหว่างรายได้กับรายจ่าย และกรณีที่สอง ก่อหนี้เพื่อการลงทุน และ (2) ภาวการณ์ที่
จำเป็น สำหรับในภาวะที่ไม่ปกติ อาทิ เช่น กรณีที่ประเทศอยู่ในภาวะศึกสงคราม หรือเกิดภาวะวิกฤต การ
เกิดเหตุปัจจุบันทันด่วน รวมทั้งประสบภัยธรรมชาติต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งรัฐบาลจะต้องดำเนินการแก้ไขอย่าง
รวดเร็วต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 
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5. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
จากการทบทวนวรรณกรรม สามารถกำหนดเป็นกรอบแนวคิดของการศึกษาได้ดังภาพที่ 1 
 

  
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
6. ระเบียบวิธีวิจัย 
 

ผู ้ว ิจ ัยใช ้ระเบียบวิธ ีการวิจ ัยเป็นการวิจ ัยเช ิงคุณภาพ  โดยกระบวนการวิจ ัยเช ิงเอกสาร 
(Documentary Research) สังเคราะห์ข้อมูลจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง และ
ข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลหนี้สาธารณะในช่วงปี พ .ศ.2540-2564 (จากผลงานและ
เอกสารของ:- ฉัตรชัย พุทธสินธ์, 2546; ศาสตรา สุดสวัสดิ์ และประสพโชค มงคลสวัสดิ์, 2552; นักศึกษา
สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 13, ม.ป.ป.; อภิชญา นันทราทิพย์, 2558; ฐิติมา ชูเชิด และคณะ, 2559; 
สำนักงบประมาณของรัฐสภา, 2560; นพรัตน์ ทวี, 2562; วีระวัฒน์ ภัทรศักดิ์กำจร, 2563; ฐิภา นววัฒน
ทรัพย์, 2563; บีบีซี, 2563; รัฐบาลไทย, ม.ป.ป.; สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ, 2561; 2565; อานันท์ 
เกียรติสารพิภพ, ม.ป.ป.; ฐานเศรษฐกิจ, 2564; ฐากูร จุลินทร, 2565) 

 
6.1 ขอบเขตการศึกษา 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาจากวิจัยเอกสารที่เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์

ในการก่อหนี้สาธารณะ ประเภทของหนี้สาธารณะ องค์ประกอบโครงสร้างของหนี้สาธารณะ สาเหตุที่มีการ
กระตุ้นให้เกิดการก่อหนี้สาธารณะ ข้อมูลการบริหารหนี้ และข้อมูลหนี้สาธารณะคงค้างปีงบประมาณ 
2540-2564 จากข้อมูลของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ตลอดจนกรอบวินัยทางการคลังในการบริหาร
หนี้สาธารณะ กรอบกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อหนี้สาธารณะ  

1. การกู้ยืมเงิน โดยนำไปใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ 
ตามวัตถุประสงค์  

2. การกู้ยืมเงินตามสถานการณ์เศรษฐกิจ 
- ในแง่มุมของสถานการณ์ปกติ 
- ในแง่มุมของสถานการณ์ฉุกเฉิน 

3. วินัยทางการคลัง 

การก่อหนี้สาธารณะของรัฐบาล 

- หนี้ในประเทศ  
- หนี้ต่างประเทศ 
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6.2 วิธีการศึกษา 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา โดยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณ จากการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary 

Research) โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลหนี้ทั้งสถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมานที่มีความโปร่งใส
จากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง และข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลหนี้สาธารณะในช่วงปี พ.ศ.2540-2564 เพ่ือสร้างอภิปราย หรือสรุปผลปรากฏการณ์ต่าง ๆ 

 
6.3 แหล่งข้อมูล 
แหล่งข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพนี้ คือแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  มาจากข้อมูลที่

เป็นเอกสารเป็นหลัก ที่ได้จากการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ  
กระทรวงการคลัง และข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลหนี้สาธารณะในช่วงปี พ.ศ.2540-
2564 โดยมีเกณฑ์ในการเลือกเอกสาร (Scott, 1990) ดังนี้  

6.3.1 ความจริง (Authenticity) หมายถึง ต้องคัดเลือกเอกสารที่เป็นเอกสารที่แท้จริง 
(Origin) การพิจารณาว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสารที่ให้ข้อมูลแท้จริงหรือไม่ จะเกิดขึ้น จากการ
ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียนหรือหน่วยงานที่เขียนเอกสารว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไร 

6.3.2 ความถูกต้องน่าเชื ่อถือ (Credibility) หมายถึง ต้องคัดเลือกเอกสารด้วยการ
พิจารณาว่าเอกสารนั้นจะต้องไม่มีข้อมูลที่ผิดพลาด บิดเบือนหรือคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง 

6.3.3 การเป็นตัวแทน (Representativeness) หมายถึง เอกสารนี้ ต้องสามารถใช้แทน
หรือเป็นแบบฉบับที่แทนเอกสารประเภทเดียวกันได้ และข้อมูลในเอกสาร ที่จะนำมาวิเคราะหน์ั้น
จะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นตัวแทนของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

6.3.4 ความหมาย (Meaning) หมายถึง เอกสารต้องมีความชัดเจนและเข้าใจได้ง่ายโดย
การพิจารณาข้อมูลในเบื ้องต้นว่าเอกสารที ่นำมาพิจารณามีข้อมูลใดที ่เป็นนัยสำคัญหรือมี
ความหมายให้กับการวิจัย การตีความเอกสารบางประเภทจึงสามารถที่จะตีความทั้งในระดับที่เป็น
ข้อเท็จจริงและตีความข้อมูลที่เป็นนัยที่ซ่อนแฝงอยู่  

 
6.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง และข้อมูลจาก

ฐานข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลหนี้สาธารณะในช่วงปี พุทธศักราช 2540-2564  
 
6.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยการนำข้อมูลที่ได้จากการได้ทำการค้นคว้ามาจัดกระทำให้เป็นระบบ และทำการรวบรวม 

เชื่อมโยง และหาความสัมพันธ์ของข้อมูล โดยผู้ศึกษาจะนำมาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยการ
นำเสนอเชิงพรรณนา สามารถอธิบายได้ ดังต่อไปนี้ 

1) จากการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากที่ได้กล่าวมาข้างต้น นำข้อมูลที ่ได้มาทำการ
วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เฉพาะส่วนที่
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เป็นข้อค้นพบของเอกสารจากจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง และ
ข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลหนี้สาธารณะในช่วงปี พ.ศ.2540-2564   

2) นำไปสู่การเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ โดยทำการสังเคราะห์ข้อมูลหนี้ทั้งสถิติ
เชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน และนำเสนอด้วยวิธีการพรรณนา บรรยาย อธิบายปรากฏการณ์
ต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์การวิจัย  
 

7. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ผลการศึกษาพลวัตการบริหารหนี้สาธารณะของประเทศไทยช่วงพ.ศ.2540-2564 จากการค้นคว้า
และรวบรวมข้อมูลตามคำถามการวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

 
7.1 การก่อหนี้สาธารณะของประเทศไทยในช่วง พ.ศ.2540-พ.ศ.2564 มีลักษณะอย่างไรบ้าง 
7.1.1 เมื่อพิจารณาตามแหล่งที่มาหนี้สาธารณะของประเทศไทย โดยการก่อหนี้หนี้สาธารณะทั้ง

หนี้ต่างประเทศและในประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ.2548-2564 ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยแบ่งเป็นหนี้ต่างประเทศ
เฉลี่ยปีละ 345,746.67 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.72 ต่อปี และหนี้ในประเทศเฉลี่ยปีละ 5,004,983.79 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 92.28 ต่อปี โดยก่อหนี้ต่างประเทศ กู้แต่ละปีสุทธิเฉลี่ย 432,073.63 ล้านบาท ซึ่งกู้มาก
สุดในปีพ.ศ.2549 จำนวน 94,364.97 ล้านบาท กู้ต่ำสุดในปีพ.ศ.2558 จำนวน 2,105.37 ล้านบาท และ
การก่อหนี้ภายในประเทศ กู้แต่ละปีสุทธิเฉลี่ย 6,380,626.15 ล้านบาท ซึ่งกู้มากสุดในปีพ.ศ.2564 จำนวน 
1,460,386.53  ล้านบาท กู้ต่ำสุดในปีพ.ศ.2550 จำนวน 43,077.80 ล้านบาท  

 
ตารางท่ี 1 แสดงหนี้สาธารณะของประเทศไทย ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 – 2564 

รายละเอียด หนี้ต่างประเทศสะสม หนี้ภายในประเทศสะสม 
(ล้านบาท/ปี) (ร้อยละ/ปี) (ล้านบาท/ปี) (ร้อยละ/ปี) 

1. ก่อหนี้เฉลี่ยปีละ 345,746.67 7.72 5,004,983.79 92.28 
2. กู้เงินแต่ละปีสุทธิเฉลี่ย 432,073.63 - 6,380,626.15 - 

2.1 กู้เงินมากที่สุด 94,364.97 
(ปี 2549) 

- 1,460,386.53 
(ปี 2564) 

- 

2.2 กู้เงินน้อยที่สุด 2,105.37 
(ปี 2558) 

- 43,077.80 
(ปี 2550) 

- 

ที่มา: คำนวณโดยผู้วิจัย 
 

7.1.2 เมื่อพิจารณาตามตามกรอบความยั่งยืนทางการคลัง โดยสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพีตั้งแต่ปี
พ.ศ.2540-2564 ได้มีการปรับปรุงกรอบความยั่งยืนทางการคลังทั้งหมด 6 ครั้ง ดังแสดงในตารางที ่2 ซึ่งจะ
เห็นได้ว่ารัฐบาลดำเนินการกู้เงินไม่เกินกรอบความยั่งยืนทางการคลังมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีพ .ศ.2540 
จนถึงปัจจุบัน  

 



 
 

 
 

446 การน าเสนอผลงานหลกัสตูร รอ. 9000 การคน้ควา้อสิระ : การประยกุตค์วามรูสู้ก่ารปฏบิตัิ 

ตารางท่ี 2 การปรับปรุงกรอบความยั่งยืนทางการคลังที่ผ่านมา 
ปี กรอบความยั่งยืนทางการคลัง ค่าเป้าหมาย 

2544 ครั้งที่ 1 สัดส่วนยอดหนี้สาธารณะคงค้างต่อจีดีพี ไม่เกินร้อยละ 65 
2545 ครั้งที่ 2 สัดส่วนยอดหนี้สาธารณะคงค้างต่อจีดีพี ไม่เกินร้อยละ 60 
2546 ครั้งที่ 3 สัดส่วนยอดหนี้สาธารณะคงค้างต่อจีดีพี ไม่เกินร้อยละ 55 
2547 ครั้งที่ 4 สัดส่วนยอดหนี้สาธารณะคงค้างต่อจีดีพี ไม่เกินร้อยละ 50 
2552 ครั้งที่ 5 สัดส่วนยอดหนี้สาธารณะคงค้างต่อจีดีพี ไม่เกินร้อยละ 60 
2564 ครั้งที่ 6 สัดส่วนยอดหนี้สาธารณะคงค้างต่อจีดีพี ไม่เกินร้อยละ 70 

ที่มา: สำนักเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ดัดแปลงโดยผู้วิจัย 
 
ถ้าหากพิจารณากรอบความยั่งยืนทางการคลังที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว พบข้อสังเกตเกี่ยวกับกรอบ

ความยั่งยืนทางการคลังว่า กรอบความยั่งยืนทางการคลังมีความยืดหยุ่น และสามารถปรับปรุงกรอบความ
ยั่งยืนทางการคลังได้ ซึ่งถ้าเทียบกับกรอบความยั่งยืนทางการคลังปีก่อน ๆ ทำให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดี
พีเกินกรอบความยั่งยืนทางการคลังที่กำหนดไว้ และถ้ารัฐบาลมีอำนาจในการปรับปรุงกรอบความยั่งยืน
ทางการคลังไปเรื่อย ๆ อาจจะส่งผลกระทบทำให้หนี้สาธารณะต่อจีดีพีเพ่ิมข้ึน หากรัฐบาลยังมีการปรับปรุง
กรอบความยั่งยืนทางการคลังไปเรื่อย ๆ โดยไม่คำนึงถึงจำนวนหนี้สาธารณะที่ตามมาในอนาคต 
 

7.2 การก่อหนี้สาธารณะของประเทศไทยในช่วง พ.ศ.2540-พ.ศ.2564 มาจากสาเหตุใดบ้าง 
7.2.1 เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของการก่อหนี้สาธารณะของรัฐบาลในช่วงปี พ .ศ.2540-2564 มี

สาเหตุของการก่อหนี้ทั้งหมดด้วยกัน 69 ครั้ง แบ่งตามสาเหตุของการก่อหนี้ในแง่สถานการณ์ปกติ 64 ครั้ง 
ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1 โดยแบ่งตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 จำนวน 24 ครั้ง วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 จำนวน 14 
ครั้ง วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 จำนวน 9 ครั้ง วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 จำนวน 11 วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 จำนวน 6 
ครั้ง และในส่วนสาเหตุของการก่อหนี้ในแง่สถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งหมด 5 ครั้ง โดยแบ่งตามสงคราม 0 
ครั้ง วิกฤติเศรษฐกิจ 2 ครั้ง ภัยพิบัติ 1 ครั้ง และโรคระบาด 2 ครั้ง จนถึงปัจจุบัน  
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ภาพที ่1 จำนวนครั้งของการก่อหนี้สาธารณะของรัฐบาลในช่วงปี พ.ศ.2540-2564 
ที่มา: คำนวณโดยผู้วิจัย 
 
7.3 สาเหตุของการกู้มีความสัมพันธ์กับการก่อหนี้สาธารณะหรือไม่ 

7.3.1 หากพิจารณาตามที่แสดงในตารางที่ 3 และ ตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่า จากตารางที่ 3 พบว่า 
จำนวนหนี้สาธารณะต่องบประมาณรายจ่ายกรณีมีวิกฤตแตกต่างกับกรณีไม่มีวิกฤต ที่ระดับนัยสำคัญทาง
สถิติ 0.001 และตารางที่ 4 พบว่า ค่าเฉลี่ยจำนวนร้อยละหนี้สาธารณะต่อจีดีพีของทั้ง 2 กลุ่มไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีน ัยสำคัญทางสถิต ิ 0.05  สามารถอธ ิบายได ้ว ่า จากการเปร ียบเทียบ t-test 
independent กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน ใช้การวิเคราะห์ค่า t-test จะเห็นได้ว่าการพิจารณา
จากฐานจำนวนหนี้สาธารณะต่องบประมาณรายจ่าย และฐานจำนวนร้อยละหนี้สาธารณะต่อจีดีพี สาเหตุ
ของการกู้เงินของรัฐบาลในแต่ละครั้งมีความสัมพันธ์กับการก่อหนี้สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นในกรณีที่มีวิกฤต
และไม่มีวิกฤตอย่างมีนัยสำคัญ 

 
ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบหนี้สาธารณะต่องบประมาณรายจ่ายระหว่างกลุ่มปีที่มีวิกฤตและปีที่ไม่มีวิกฤต 

กลุ่ม N Mean SD t df P-Value (2 Sides) 
ปีที่ไม่วิกฤต 12 8.0729 8.75069 -4.549*** 14 < 0.001 
ปีที่วิกฤต 4 31.9495 10.24406  

ที่มา: คำนวณโดยผู้วิจัย 
หมายเหตุ: *, **, *** นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05, 0.01 และ 0.001 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบร้อยละหนี้สาธารณะต่อจีดีพีระหว่างกลุ่มปีที่มีวิกฤตและปีที่ไม่มีวิกฤต 
กลุ่ม N Mean SD t df P-Value (2 Sides) 

ปีที่ไม่วิกฤต 12 40.3067 2.61962 -1.969* 3.236 0.137 
ปีที่วิกฤต 4 48.0175 7.68354  

ที่มา: คำนวณโดยผู้วิจัย 
หมายเหตุ: *, **, *** นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05, 0.01 และ 0.001 ตามลำดับ 
 

จากการวิเคราะห์ ในการก่อหนี้ของรัฐบาลในช่วงที่มีวิกฤตรัฐบาลมักมีการก่อหนี้มากกว่าช่วงที่ไม่มี
วิกฤต เนื่องจากในช่วงที่มีวิกฤตรัฐบาลทำการก่อหนี้สาธารณะตามเหตุการณ์ และความจำเป็นเร่งด่วน ณ 
ขณะนั้นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ อีกทั้งการที่รัฐบาลทำการกู ้เงินในช่วงที่มีวิกฤต สามารถกู้จนกว่า
สถานการณ์ในช่วงวิกฤตจะคลี่คลาย และกลับมาอยู่ในสถานการณ์ที่ปกติ โดยการก่อหนี้นั้นสามารถกำหนด
กรอบวงเงินและวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงิน รวมถึงระยะเวลาในการกู้เงิน อีกทั้งส่วนใหญ่ในการกู้เงิน
ในช่วงที่มีวิกฤตยังไม่มีการกำหนดกลไกในการชำระหนี้ อาจเป็นผลทำให้ในช่วงที่มีวิกฤตรัฐบาลก่อหนี้เพ่ิม
มากกว่าช่วงที่ไม่มีวิกฤต ทำให้ระดับหนี้สาธารณะในช่วงที่มีวิกฤต และสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพีเพ่ิม
สูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

 
8. สรุปผลการวิจัย  
 

8.1 การวิเคราะห์ภาพรวมของพลวัตของนโยบายการก่อหนี้สาธารณะของรัฐบาลไทยในช่วง 
พุทธศักราช 2540 ถึง พุทธศักราช 2564 

8.1.1 จากการพิจารณาหนี้สาธารณะในแต่ละปี ตามแหล่งที่มาหนี้สาธารณะของประเทศไทยตั้งแต่
ปีพ.ศ.2548-2564 สามารถแบ่งได้ 3 ช่วง ที่มีการก่อหนี้สาธารณะรวมต่อปีที่สูงที่สุด คือ ช่วงที่  1 ในปี 
2552 หนี้สาธารณะรวมต่อปีค่อนข้างสูง เนื่องจากเกิดวิกฤตสินเชื่อซับไพร์ม ก่อให้เกิดวิกฤติขนาดใหญ่ที่
ส่งผลกระทบไปทั่วโลก และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้หนี้สาธารณะในปีนี้เพิ่มสูงขึ้ นอย่างมาก ช่วงที่ 2 ในปี 
2556 จำนวนหนี้สาธารณะรวมต่อปีมีการเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
การที่รัฐบาลทำการก่อหนี้ เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ บรรเทาความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทุก
ภัย และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจต่อไป และ ช่วงที่ 3 ในปี 2563 และปี 2564 จำนวนหนี้สาธารณะรวมต่อปีที่สูงเป็น
ประวัติการณ์ เนื่องจากในช่วงปลายปี พ.ศ.2562 ได้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทำให้รัฐบาลทำการก่อหนี้ในช่วงที่เกิดการระบาดของ COVID-19 
เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   

8.1.2 จากการพิจารณาหนี้สาธารณะคงค้าง ตามกรอบความยั่งยืนทางการ สามารถแบ่งออกเป็น 
2 ช่วง คือ ช่วงก่อนวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลก (ปี 2540 – 2551) คือ มีการปรับปรุงกรอบความยั่งยืน
ทางการคลังทั้งหมด 4 ครั้ง ได้แก่ ปี 2544 ,ปี 2545 , ปี 2546 และปี 2547– 2551 โดยสัดส่วนดังกล่าวไม่
เกินร้อยละ 65, 60, 55 และร้อยละ 50 ตามลำดับ และช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเงินโลก (ปี 2552– ปัจจุบัน) คือ 
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มีการปรับปรุงกรอบความยั่งยืนทางการคลังทั้งหมด 2 ครั้ง ได้แก่ ปี 2552 และปี 2564 โดยสัดส่วน
ดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 60 และร้อยละ 70 ตามลำดับ 

 
8.2 สาเหตุในการก่อหนี้สาธารณะของรัฐบาลไทยในช่วงพุทธศักราช 2540 ถึง พุทธศักราช 

2564 
จากการพิจารณาสาเหตุในการก่อหนี้สาธารณะของไทย สามารถแบ่งแง่มุมการวิเคราะห์ออกเป็น 

2 แง่มุม คือ ในแงมุมของสถานการณ์ปกติ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540-2564 รัฐบาลทำการก่อหนี้สาธารณะ ตาม
วัตถุประสงค์ของการก่อหนี้ ภายใต้กฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะพบว่า รัฐบาลทำการก่อหนี้ โดยการ
ก่อหนี้สาธารณะของรัฐบาลส่วนใหญ่เป็นการก่อหนี้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ รองลงมาคือก ารกู้
เพื่อไปใช้จ่ายในการลงทุนตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ อีกทั้ง กู้
เพื ่อให้หน่วยงานอื ่นกู ้ต่อ หรือกู ้เพื ่อปรับโครงสร้างหนี ้สาธารณะ และเพื ่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้
ภายในประเทศ ตามลำดับ ในส่วนของแง่มุมของสถานการณ์ฉุกเฉิน ตั้งแต่ปี พ .ศ.2540-2564 รัฐบาลทำ
การก่อหนี้สาธารณะตามสถานการณ์พบว่า รัฐบาลทำการก่อหนี้ในสถานการณ์ฉุกเฉินรวมทั้งหมด 5 ครั้ง 
โดยแบ่งเป็น 3 สถานการณ์ ได้แก่ (1) สถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจ 2 ครั้ง คือปี 2540 เกิดวิกฤตการณ์
เศรษฐกิจและสถาบันการเงิน และปี 2552 วิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลก (2) สถานการณ์ภัยพิบัติ 1 ครั้ง ในปี 
2555 โดยกู้เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำ และสร้างอนาคตประเทศ และ (3) สถานการณ์โรคระบาด 
2 ครั้ง คือในปี 2563 และปี 2564 จน ถึงปัจจุบัน กู้เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม 
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

 
8.3 ความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุของการก่อหนี้กับจำนวนหนี้สาธารณะของรัฐบาลในแต่ละปี 
จากการศึกษาหนี้สาธารณะเพื่อค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุของการก่อหนี้สาธารณะกับ

จำนวนหนี้สาธารณะของรัฐบาลในแต่ละปี โดยการค้นหาความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้ สามารถแบ่งการวิเคราะห์
ออกเป็น 2 กลุ่มตัวอย่าง คือจำนวนหนี้สาธารณะต่องบประมาณรายจ่าย และจำนวนร้อยละหนี้สาธารณะ
ต่อจีดีพี พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุของการกู้กับการก่อหนี้สาธารณะมีความสัมพันธ์กัน เนื่องจาก
การก่อหนี ้แต่ละครั ้ง ไม่ว ่าจะเป็นการก่อหนี้ของรัฐบาลในช่วงที ่มีวิกฤตที ่ร ัฐบาลมีการก่อหนี ้ตาม
วัตถุประสงค์ เกิดจากสาเหตุของการกู้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมในช่วงที่มีวิกฤต และในช่วงที่ไม่
มีวิกฤตการก็มีความจำเป็นที่จะก่อหนี้ตามวัตถุประสงค์ภายใต้กฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะ เพ่ือนำมา
ลงทุนและพัฒนาประเทศตามโครงการต่าง ๆ ที่รัฐบาลได้ทำการกำหนดไว้ ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า 
สาเหตุของการก่อหนี้สาธารณะมีความสัมพันธ์กับจำนวนหนี้สาธารณะของรัฐบาลในแต่ละปี ไม่ว่าจะเป็นใน
ก่อหนี้ในกรณีที่มีวิกฤตและไม่มีวิกฤต 
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9. อภิปรายผล 
 

จากการศึกษาพลวัตการบริหารหนี้สาธารณะของประเทศไทยช่วงพ .ศ.2540-2564 สามารถ
อภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 

จากการศึกษาพลวัตการบริหารหนี้สาธารณะของประเทศ และนโยบายการคลังในช่วงพ.ศ.2540-
2564 พบว่า พลวัตการบริหารหนี้สาธารณะของประเทศในช่วงพ .ศ.2540-2564 รัฐบาลเริ่มมีการก่อหนี้
สาธารณะเพิ ่มมากขึ ้น เนื ่องจากในช่วงวิกฤตทางเศรษฐกิจ ปี พ.ศ.2540 ซึ ่งรัฐบาลมีการก่อหนี้จาก
ต่างประเทศและภายในประเทศเป็นจำนวนมาก เพื่อเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ กระตุ้นสภาวะเศรษฐกิจ 
ชดเชยความเสียหาย และปรับโครงสร้างระบบการเงิน รวมถึงส่งเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบัน
การเงิน สำหรับการก่อหนี้สาธารณะในภาวะปกติรัฐบาลทำการก่อหนี้เพ่ือการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของ
รัฐ นอกจากการลงทุนเพ่ือพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานแล้ว รัฐบาลยังเป็นการก่อหนี้ที่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ รวมถึงพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือสนองนโยบายของ
รัฐบาลเฉพาะด้านอีกด้วย 

ในส่วนของวินัยทางการคลัง (Fiscal Discipline) รัฐจะต้องรักษาดุลยภาพระหว่างรายได้กับ
รายจ่าย โดยการไม่ใช้จ่ายเกินตัวของภาครัฐ และการจัดสรรการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเหมาะสม รวมถึง
การบริหารหนี้สาธารณะให้อยู่ในระดับที่สามารถใช้คืนได้ และไม่ เป็นภาระในอนาคต จากการศึกษาพบว่า 
การก่อหนี้สาธารณะของประเทศไทยในปีพ.ศ.2540-2564 มีการก่อหนี้ทั้งในช่วงที่มีวิกฤตและในช่วงที่ไมม่ี
วิกฤต อย่างไรก็ตาม ในการก่อหนี้ในช่วงที่มีวิกฤตนั้นรัฐบาลมักมีการก่อหนี้มากกว่าช่วงที ่ไม่มีวิกฤต 
เนื่องจากการก่อหนี้ในช่วงที่มีวิกฤตเพ่ือที่จะทำการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนอย่างเร่งด่วน ซึ่ง
งบประมาณในการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้กฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะในช่วงที่มีวิกฤตมีไม่เพียงพอ ดังนั้น 
รัฐบาลจึงจำเป็นต้องเสนอกฎหมายพิเศษเพ่ือเพ่ิมแหล่งเงินทุนในการนำมาใช้แก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ต่าง ๆ 
ของประเทศ โดยรัฐบาลสามารถเป็นผู้กำหนดวงเงิน กรอบเพดานการกู้เงิน และวัตถุประสงค์ ตลอดจน
เงื่อนไขในการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้กฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะที่รัฐบาลสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารการคลังของประเทศในช่วงที่มีวิกฤต แม้ว่าการตรากฎหมายพิเศษดังกล่าว รัฐบาลจะดำเนินการได้
ต่อเมื่อประสบปัญหาในช่วงที่มีวิกฤต หรือเป็นกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถหลีกเลี่ ยงได้ แต่ถึง
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจะมีการกำหนดกรอบวงเงินและวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงิน ตลอดจนระยะเวลาใน
การกู้เงิน แต่ไม่มีกฎหมายหรือข้อกำหนดในการชำระหนี้ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบทำให้รัฐบาลตัดสินใจก่อ
หนี้โดยใช้จ่ายอย่างไม่ระมัดระวัง และทำให้จำนวนหนี้สาธารณะเพ่ิมสูงขึ้นมากกว่าในช่วงที่ไม่มีวิกฤต  

อีกทั้งจากการศึกษาความยั่งยืนทางการคลัง (fiscal sustainability) ในช่วงพ.ศ.2540-2564 หาก
พิจารณาถึงภาพรวมในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะของประเทศจะพบว่า มีข้อสังเกตเกี่ยวกับกรอบ
ความยั่งยืนทางการคลังของประเทศไทยในปัจจุบันเป็นเพียงตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเท่านั้น หรือเป็นเพียง
กรอบนโยบาย (Policy Framework) ที่สามารถปรับเปลี่ยนไปได้ตามสถานการณ์ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่ากรอบ
ความยั่งยืนทางการคลังของประเทศไทยมีความยืดหยุ่น สามารถปรับปรุงกรอบความยั่งยืนทางการคลังได้ 
หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่ากรอบความยั่งยืนทางการคลังไม่ใช่กฎที่มีบทบังคับใช้ตามกฎหมาย (Law 
Enforcement) ซึ่งหมายความว่ากรอบความยั่งยืนทางการคลังสามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตาม
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สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและฐานะการเงินการคลังของรัฐบาลได้เรื่อย ๆ ตราบเท่าที่ยังไม่มีผลผูกพันทาง
กฎหมาย จะเห็นได้ว่าในช่วงพ.ศ.2540-2564 ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกรอบความยั่งยืนทางการคลัง
มากถึง 6 ครั้ง ตามสถานการณ์ หากสถานการณ์ในปัจจุบันไม่ดีขึ้น อาจจะมีการปรับเพดานหนี้ขยับออกไป
ได้เรื่อย ๆ ทำให้ในอนาคตการก่อหนี้สาธารณะ ภาระหนี้ และฐานะการคลังเพิ่มขึ้น อีกทั้งส่งผลกระทบต่อ
ระดับความสามารถที่จะใช้คืนได้และเป็นภาระต่อประชาชนและงบประมาณในอนาคตอีกด้วย ถ้าหาก
รัฐบาลไม่มีการกำหนดเกณฑ์นี้ให้มีผลบทบังคับใช้ตามกฎหมาย 
 
10. ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 
10.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้  

1) จากผลการศึกษาได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับกรอบความยั่งยืนทางการคลังของประเทศไทยที่มีความ
ยืดหยุ่น และสามารถปรับปรุงกรอบความยั่งยืนทางการคลังได้ ซึ่งหมายความว่ากรอบความยั่งยืนทางการ
คลังสามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและฐานะการเงินการคลังของ
รัฐบาลได้เรื่อย ๆ ตราบเท่าที่ยังไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ซึ่งจะเห็นได้ว่าเพดานหนี้ที่เห็นในปัจจุบันมีการ
ปรับปรุงและขยับออกไปได้เรื ่อย ๆ เพื ่อเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า อาจจะส่งผลกระทบทำให้หนี้
สาธารณะต่อจีดีพีเพิ่มขึ้น ถ้าหากรัฐบาลไม่มีการกำหนดเกณฑ์นี้ให้มีผลบทบั งคับใช้ตามกฎหมาย ดังนั้น
งานวิจัยนี้จึงเสนอให้มีการเร่งปฏิรูปทางการคลัง โดยการยกระดับเกณฑ์เพดานหนี้สาธารณะต่อจีดีพีให้มีผล
บทบังคับใช้ตามกฎหมายในทางปฏิบัติ เพื่อให้เป็นกรอบการดำเนินนโยบายของรัฐบาลในการบริหารและ
ควบควบคุมปริมาณหนี้สาธารณะให้อยู่ในเกณฑ์มาตราฐานทางการคลังอย่างจริงจัง อีกทั้งยังเป็นการสร้าง
เชื่อมั่นในความสามารถของรัฐบาลในการบริหารปริมาณหนี้สาธารณะและการชำระหนี้ในปัจจุบันได้ 

2) จากการอภิปรายผลการศึกษา พบว่า ประเด็นที่ควรพิจารณาอีกประเด็นหนึ่ง คือ การตรา
กฎหมายพิเศษ ซึ่งเป็นการใช้จ่ายเงินแผ่นดินโดยไม่ผ่านงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการตรากฎหมาย
พิเศษนั้นไม่มีกฎหมาย หรือข้อกำหนดในการชำระหนี้ อาจจะส่งผลกระทบทำให้รัฐบาลตัดสินใจก่อหนี้ และ
ทำให้จำนวนหนี้สาธารณะเพ่ิมสูงขึ้น รวมถึงอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายและความเชื่อมั่นของประชาชนที่
มีต่อฐานะการคลังของประเทศ ดังนั้นงานวิจัยฉบับนี้จึงเสนอให้มีการกำหนดกรอบในการชำระหนี ้ที่
สามารถบังคับใช้ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และจำเป็นต้องมีบทบัญญัติในเรื่องเงื่อนไขในการกู้ วิธีการ
ควบคุม และวิธีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ รวมถึงมีการรายงานการใช้จ่ายเงินกู้อย่างตรงไปตรงมา และ
ชัดเจน โปร่งใส ในการดำเนินการเร่งด่วน หรือกรณีที่มีวิกฤตฉุกเฉิน และจำเป็นเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้
รัฐบาลใช้อำนาจในการออกกฎหมายพิเศษ โดยการกู้เงินไปใช้จ่ายอย่างไม่ระมัดระวัง  

 
10.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยในครั้งต่อไป  

1) ศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการก่อหนี้สาธารณะของประเทศไทยและการก่อหนี้สาธารณะของ
ต่างประเทศ หรือประเทศที่พัฒนาแล้ว เพื่อให้ทราบถึงมีลักษณะการก่อหนี้สาธารณะทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร มีปัจจัยใดบ้างที่ เป็นสาเหตุทำให้รัฐบาลแต่ละประเทศ
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ตัดสินใจในการก่อหนี้สาธารณะ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสาเหตุของการกู้ว่ามีความสัมพันธ์กับการก่อหนี้
สาธารณะของแต่ละประเทศหรือไม่ อย่างไร 

2) การศึกษาการคาดการณ์เชิงอนาคต เพ่ือให้ทราบถึงสถานการณ์หรือเหตุการณ์ในอนาคตใดบ้าง 
ที่ก่อให้เกิดวิกฤต โดยอิงพื้นฐานจากข้อมูลและข้อค้นพบจากงานวิจัยฉบับนี้ ผลข้อมูลสามารถพิจารณาถึง
แนวโน้มที่จะเกิดเหตุการณ์ในอนาคตที่สามารถที่จะเตรียมความพร้อม รวมถึงจะต้องมีวินัยทางการคลัง
อย่างไร เพ่ือหาวิธีรองรับ หรือป้องกันวิกฤตในอนาคตที่จะเกิดข้ึน 
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บทคัดย่อ 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เป็นหนึ่งในรูปแบบของการจัดการศึกษาปฐมวัยที่ทำให้เด็กมีโอกาสใน
การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้ ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของการพัฒนาที่ยั ่งยืน การศึกษาครั้งนี้จึงมี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนใน
ประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาปัญหาและความท้าทายในการจัดการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรียนในประเทศไทย และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบ
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในประเทศไทยให้เกิดความยั่งยืน การศึกษาครั้งนี้ใช้รัเบียบการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูล การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม  

ผลการศึกษาพบว่า บ้านเรียนแห่งรักและศานติมีแนวคิดและหลักการในการจัดการศึกษาโดยนำ
หลักธรรมและการจัดการศึกษาแบบวอลดอร์ฟมาใช้ร่วมกัน ในด้านของปัญหาพบว่า ปัญหาในการ
ดำเนินงานของศูนย์ฯ เกิดจากการที่ขาดงบประมาณในด้านต่าง ๆ ซึ่งหากได้รับการงบประมาณที่เหมาะสม
ก็จะเพิ่มโอกาสในการพัฒนาศูนย์ให้มีประสิทธิภาพให้มากขึ้นได้ สำหรับปัญหาในด้านผู้เรียน คือการไม่
สามารถตามเพื่อนวัยเดียวกันได้ทัน ซึ่งต้องมีการกำหนดมาตรฐานในการจัดให้มีการอ่านออกเขียนได้ก่อน
เข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาอย่างจริงจัง ในส่วนของปัญหาภาครัฐ เกิดจากการขาดความประสาน
ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานรัฐด้วยกันเอง รวมถึงภาคส่วนอื่น ๆ ด้วย รวมถึงมีปัญหาบุคลากรล้นเกินทำให้
ไม่มีตำแหน่งที่เพียงพอต่อการบรรจุครูผู้ดูแลเด็ก ซึ่งปัญหาเหล่านี้ภาครัฐควรที่จะต้องเริ ่มจากการเห็น
ความสำคัญของการจัดการศึกษารูปแบบนี้ก่อน และร่วมมือกันหาทางพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
คำสำคัญ: การจัดการศึกษาปฐมวัย, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, การพัฒนาที่ยั่งยืน 
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Abstract 
 
 Child Development Center is one of the forms of early childhood education that 
gives children and opportunity to access quality education, related to sustainable 
development goals. The objectives of this study were: 1. to study the guidelines for early 
childhood education in the form of a child development center in Thailand. 2. to study the 
problems and obstacles in the management of early childhood education in the form of a 
child development center in Thailand. And 3. to study the guidelines for the development 
of early childhood education in the form of a child development center in Thailand for 
sustainability. Qualitative research methodology what conducted by using document 
research, in-depth interview, and non-participant observation. 

The Study revealed that home school of love and peace has embraced concepts 
and principles in educational management by bringing together the dharma and Waldorf 
education. In terms of challenges, it was found that problems in the operation of the center 
is lack of budget in various fields to be more efficient. In terms of student problems, some 
student inability to keep up with friends of the same age. This requires a serious set of 
standards for literacy before entering primary school. In terms of government problems, 
coordination between government agencies is required developing to home school of love 
and pace themselves and other sectors. Additionally, overflow of personnel cause 
insufficient positions to recruit teachers to take care of children. These problems should be 
resolved by the government in recognizing the importance of this form of education 
management and collaborating with other sectors towards sustainable development. 

 
Keywords: Educational Management in Early Childhood, Child Development Center,  

     Sustainable Development 
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1. บทนำ 
 

การที่ประเทศจะเจริญก้าวหน้าทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม จำเป็นที่
จะต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ซึ่งการศึกษาถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เมื่อคนของชาติมีการศึกษาที่ดีก็เท่ากับเป็นการพัฒนาชาติโดยรวม (สุกรี เจริญสุข, 2560) โดยการให้
ความสำคัญกับการศึกษานั้น ต้องเริ่มตั้งแต่การศึกษาในระดับปฐมวัย เพราะให้ผลตอบแทนแก่สังคมที่
คุ้มค่าและดีที่สุดในระยะยาว และเป็นช่วงวัยที่เป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพต่อไปในอนาคต 
การศึกษาปฐมวัยยังถูกกำหนดให้เป็นเป้าประสงค์หนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้เด็กทุกคนต้องเข้าถึง
การพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพื่อให้
เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมในการศึกษาในระดับต่อ ๆ ไป ในอนาคต 

ปัจจุบันนักเรียนยากจนหรือด้อยโอกาส 1.8 ล้านคน มีความเสี ่ยงที ่จะหลุดออกจากระบบ
การศึกษา ครอบครัวของเด็กยากจนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาสูงมากเมื่อเทียบกับรายได้ 
(ไกรยส ภัทราวาท, 2565) ความด้อยโอกาสไม่เฉพาะจากรายได้ในครอบครัวเท่านั้น ยังขึ้นกับปัจจัยอื่น ๆ 
ด้วย เช่น เวลาที่ผู ้ปกครองมีให้แก่เด็ก และทรัพยากรที่ผู ้ปกครองสามารถจัดสรรให้กับบุตรหลานได้ 
เนื่องจากความกดดันจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันต้องบีบบังคับให้ผู ้ปกครองฐานะปานกลางไปจนถึง
ยากจนต้องออกไปทำงาน ไม่มีเวลาในการดูแลบุตรหลานให้ดีพอ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนจึงถือเป็น
ทางเลือกให้กับครอบครัวเหล่านี้ ทำให้เด็กมีโอกาสเข้าถึงการศึกษา เนื่องจากผู้ปกครองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
และมีครูผู้ดูแลเด็กท่ีช่วยเลี้ยงดูและให้ความรู้แก่เด็กในระหว่างที่ผู้ปกครองต้องออกไปทำงานด้วย 

จากความสำคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนดังกล่าว        
ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กรณีศึกษา บ้านเรียนแห่งรักและศานติ ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
ต้นแบบ สร้างเด็กที่เป็นอนาคตของชาติให้มีอนาคตที่ดีได้จำนวนมาก โดยผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาถึงแนวทาง
ในการจัดการศึกษาปฐมวัยของบ้านเรียนแห่งรักและศานติ ปัญหาและความท้าทายที่เกิดขึ้นในการจัด
การศึกษาปฐมวัยของบ้านเรียนแห่งรักและศานติ เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบการศึกษาดังกล่าวให้
มีคุณภาพและทำให้เด็กปฐมวัยในครอบครัวที่ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ และเกิดความยั่งยืนใน
ประเทศไทยต่อไปในอนาคต 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

2.1 เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในประเทศไทย 
2.2 เพ่ือศึกษาปัญหาและความท้าทายในการจัดการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัย

เรียนในประเทศไทย 
2.3 เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัย

เรียนในประเทศไทยให้เกิดความยั่งยืน 
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3. คำถามการวิจัย 
 
 3.1 แนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในประเทศไทยเป็น
อย่างไร 

3.2 ปัญหาและความท้าทายในการจัดการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนใน
ประเทศไทยมีอะไรบ้าง 

3.3 แนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนใน
ประเทศไทยเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนควรทำอย่างไร 

 
4. ขอบเขตของการวิจัย 
 

ผู้ศึกษาได้กำหนดขอบเขตในการศึกษาครั้งนี้ไว้ด้วยกัน 3 ด้าน คือ ขอบเขตด้านเนื้อหา ขอบเขต
ด้านพื้นที่ และขอบเขตด้านระยะเวลา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การศึกษาครั้งนี้ได้กำหนดเนื้อหาของการศึกษาไว้ดังนี้ 

1) แนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของบ้านเรยีน
แห่งรักและศานติ ประกอบด้วย แนวคิดและหลักการในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กก่อน
วัยเรียน หลักสูตรและเนื้อหาสาระในการจัดการเรียนการสอน แนวทางการจัดกิจกรรม วิธีการ
ประเมินผลผู้เรียน ทรัพยากรที่ใช้  สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน ครูผู้ดูแลเด็ก และ
ความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ 

2) ปัญหาและความท้าทายในการจัดการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัย
เรียนของบ้านเรียนแห่งรักและศานติ ประกอบด้วย ปัญหาและความท้าทายของบ้านเรียนแห่งรัก
และศานติ ปัญหาและความท้าทายของผู้เรียนที่จบการศึกษาจากบ้านเรียนแห่งรักและศานติ 
ปัญหาและความท้าทายของภาครัฐในมุมมองของผู้มีบทบาทสำคัญด้านการศึกษาของประเทศไทย 

3) แนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
ในประเทศไทยให้เกิดความยั่งยืน 

 
4.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
ผู้ศึกษาทำการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลของบ้านเรียนแห่งรักและศานติ ตั้งอยู่ที่ 69 ศูนย์เด็ก   

ก่อนเกณฑ์วัดศิริพงษ์ธรรมานิมิต ซอยวัชรพล ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
 
4.3 ขอบเขตด้านเวลา 
การศึกษาครั้งนี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลของบ้านเรียนแห่งรักและศานติที่มีการจัดการศึกษาปฐมวัยใน

รูปแบบศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในประเทศไทย ตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 
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5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 5.1 เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในประเทศ
ไทยต่อไปในอนาคต 
 5.2 เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความท้าทายในการจัดการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรียนทั้งในมุมมองปัญหาของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ผู้เรียนที่จบการศึกษาจากศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรียน และผู้มีบทบาทสำคัญต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในประเทศไทย  
 5.3 เพ่ือนำข้อมูลไปใช้ในการวางนโยบาย กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานของภาครัฐและภาคเอกชน 
ทำให้การจัดการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเกิดความยั่งยืนในประเทศไทย 
 
6. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

ในการศึกษานี้ ได้กำหนดความหมายของคำศัพท์บางคำไว้เฉพาะดังนี้ 
 “เด็กปฐมวัย” หมายถึง เด็กท่ีมีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี  
 “ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน” หมายถึง สถานที่รับเลี้ยงเด็กและดูแลเด็กก่อนวัยเรียน (เด็กที่มีอายุ
ตั้งแต่ 2 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี) ซึ่งอยู่ ในพื้นที่ 45 เขต จำนวน 279 แห่ง ภายใต้สังกัดของสำนักพัฒนาสังคม 
กรุงเทพมหานคร  
 “ครูผู ้ดูแลเด็ก” หมายถึง อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กซึ ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้อำนวยการเขต ให้
ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร  

“เป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนด้านการศึกษา” หมายถึง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนของโลก 
(Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายที ่ 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ อันเป็นการสร้าง
หลักประกันว่าทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสใน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต  

“บ้านเรียนแห่งรักและศานติ” หมายถึง ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต 
 

7. ทบทวนวรรณกรรม 
 

ผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาค้นคว้าเอกสารและทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 
7.1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
การจัดการศึกษาปฐมวัย คือ การจัดการศึกษาให้กับเด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี ซึ่งเป็นวัย

ที่มีความสำคัญที่สุดที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนาในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เป็นการพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวม ให้สามารถเติบโตและดำรงชีวิต
ได้อย่างสมบูรณ์ต่อไปในอนาคต ด้วยสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันที่ผู ้ปกครองต้องออกไป
ประกอบอาชีพ ขาดผู้ดูแลลูกหลาน ส่งผลให้ความต้องการส่งเด็กเข้าศึกษาในระดับปฐมวัยมากขึ้น จึง
จำเป็นที่จะต้องมีการจัดการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง ช่วยพัฒนาเด็ก
ให้มีการเจริญเติบโตในด้านต่าง ๆ อย่างสมวัย รวมถึงเป็นการให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเพ่ือให้สามารถเลี้ยง
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ดูเด็กให้ดีอีกด้วย (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2545) ซึ่งในการจัดการศึกษาปฐมวัยมีองค์ประกอบที่สำคัญทั้งใน
ด้านของเด็กที ่ต ้องมีความรู ้ความเข้าใจในเด็ก บุคลากรต้องมีความรู ้และมีอัตราส่วนที ่เหมา ะสม 
สภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่ใช้ต้องสามารถพัฒนาและให้การศึกษาเด็กได้ และหลักสูตรและเนื้อหาต้อง
เหมาะสมเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ 

 
7.2 แนวคิดเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน คือ สถานที่รับเลี้ยงเด็กและดูแลเด็กก่อนวัยเรียน (เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 

ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี) ซึ่งตั้งอยู่ในชุมชน ด้วยความคิดริเริ่มและความพร้อมของประชาชนในชุมชนนั้น ๆ และ
ดำเนินงานในรูปของคณะกรรมการภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการชุมชน โดยมีอาสาสมัครผู้ดูแล
เด็กที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้อำนวยการเขตเป็นกลไกสำคัญที่จะนำบริการทางสังคมไปสู่การพัฒนาเด็กตาม
หลักวิธีการทางจิตวิทยา เพ่ือเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนได้รับการพัฒนาตามควรแก่วัยและมีความพร้อมที่จะ
ก้าวไปสู่การศึกษาในระบบโรงเรียนต่อไป   

นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 เป็นต้นมา ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน ศูนย์ถ่ายโอนมาจากกรการม
ศาสนาและจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และศูนย์สงเคราะห์เด็กในอาคารสงเคราะห์ ในชุมชน และใน
แหล่งก่อสร้าง ได้เข้ามาอยู่ในการกำกับดูแลของกรุงเทพมหานคร กระบวนการในการจัดให้มีบริการศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในประเทศไทยที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ชุมชนมีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งเป็นสถานรับ
เลี้ยงและดูแลเด็กก่อนวัยเรียนขณะผู้ปกครองออกไปทำงานนอกบ้าน สามารถช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองได้ 
ทำให้เด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านและมี
บริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งยังส่งผลให้ชุมชนเกิดการมีส่วนร่วมในการสนับสนุน
ให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในรูปของคณะกรรมการภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการ
ชุมชน และมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนอีกด้วย 

 
7.3 แนวคิดเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา  
การศึกษาถูกมองว่า เป็นพลังแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน เด็กที่ได้รับการศึกษาจะได้รับความรู้และ

ทักษะที่จำเป็นในอนาคต ทำให้มีแนวโน้มที่จะมีอนาคตที่ดีกว่าเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษา “การศึกษาเพื่อทุก
คน” จึงเป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ และถูกกล่าวถึงตั้งแต่ปี 1990 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG 4) ในปัจจุบัน ซึ่งมีเป้าหมายหลัก คือการให้การศึกษาที่ครอบคลุมและ
มีคุณภาพสูงซึ่งจะช่วยปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพของผู้เรียนและอนาคตของชุมชน สำหรับการศึกษา
ในระดับปฐมวัยนั้น ก็ได้ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในเป้าประสงค์ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา 
(SDG 4) เช่นกัน (เป้าหมายที่ 4.2) เพื่อสร้างหลักประกันว่าเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนเข้าถึงการพัฒนา 
การดูแลและการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในปี 2573 
เพ่ือให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา โดยมีตัวชี้วัดที่สำคัญ ดังนี้ 
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1. การวัดคุณภาพของการศึกษา โดยวัดจากร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีพัฒนาการทางด้าน
สุขภาพ การเรียนรู้ และพัฒนาการทางบุคลิกภาพตามวัยจำแนกตามเพศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 เปรียบเทียบร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีที่มีพัฒนาการสุขภาพและบุคลิกภาพ จำแนกตามเพศ 
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
 
 

2. การวัดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา โดยวัดจากอัตราการเข้าเรียนปฐมวัย (อย่างน้อย 1 ปี ก่อน
ถึงเกณฑ์อายุเข้าเรยีนประถมศึกษา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 อัตราการเข้าเรียนปฐมวัย (1 ปี ก่อนถึงเกณฑ์อายุเข้าเรียนประถมศึกษา) จำแนกตามเพศ 
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
 

ปัจจุบันข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDC) พบว่า เป้าหมายที่ 4 
ในประเทศไทยโดยรวมยังต่ำกว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง (สถานการณ์อยู่ในช่วง 51-75% ของค่าเป้าหมาย) 
ทุกหน่วยงานด้านการศึกษาจึงต้องร่วมดำเนินการในประเด็นที่เกี่ยวข้องและการผลักดันให้มีการดำเนินการ
ตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรม ของหน่วยงาน และนำไปสู่การขอตั้งงบประมาณ เพื่อให้ดำเนินการ
อย่างต่อเนื่องต่อไป 



 
 

 
 

462 การน าเสนอผลงานหลกัสตูร รอ. 9000 การคน้ควา้อสิระ : การประยกุตค์วามรูสู้ก่ารปฏบิตัิ 

 7.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
แนวทางในการจัดการศึกษาปฐมวัย การจัดการศึกษาปฐมวัยมีแนวทางที่หลากหลาย การจัด

กิจกรรมควรให้เด็กมีโอกาสในการเลือกทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง เพื่อให้เด็กมีอิสระในการคิดและ
สนับสนุนให้เด็กได้รับความสามารถในการคิด การเลือกใช้วัสดุควรเลือกใช้วัสดุที่เด็กสามารถจับต้องได้ และ
เป็นอุปกรณ์ประเภทรูปธรรม เน้นการจัดกิจกรรมที่เรียกร้องความสนใจของเด็กในการทำกิจกรรมร่วมกัน
เป็นกลุ่ม และให้ความสำคัญต่อเรื่องคุณภาพมากกว่าปริมาณ (Porcher, 1982) 

ในด้านการเรียนรู้ภาษา การจัดการเรียนรู้ทางภาษาในระยะเริ่มต้น ควรใช้กิจกรรมการวาดภาพ
และการเขียนเพื่อสื่อความหมายโดยอิสระไม่บังคับให้เด็กปฐมวัยเขียนสะกดคำให้ถูกต้อง เพื่อให้เด็กมี
แรงจูงใจในการเขียนสื่อสาร (Read, 1970) ผลการวิจัยพบว่าเด็กในห้องเรียนที่จัดการเรียนรู้ทางภาษาตาม
แนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติมีความรู้ด้านการอ่านเขียนเพิ่มขึ้น เด็กเต็มใจที่จะเขียนและปรับปรุงการ
เขียนดว้ยตนเองโดยไม่ต้องให้ผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือและเด็กมีการเรียบเรียงระหว่างการเขียนบ่อยขึ้นกว่าเด็ก
ที่ผ่านการเรียนภาษาโดยใช้แบบฝึกหัดเน้นพยัญชนะ เสียงและคำ (Fennacy, 1988) 

ซึ่งการจัดการศึกษาดังที่กล่าวมาข้างต้น ครูควรความดูแลเอาใจใส่เด็กอย่างใกล้ชิด มีความรักความ
เมตตาต่อเด็กอย่างแท้จริง ในด้านอาคารสถานที่ก็ต้องมีความมั่นคงแข็งแรง มีความปลอดภัย สะอาดร่มรื่น
สวยงาม ปราศมลพิษ มีการสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางการศาสนา จัดกิจกรรมให้นักเรียนรู้จั ก
ปรับตัวในการเล่นและการทำงานร่วมกับผู้อื่น ปลูกฝังความมีวินัยในตนเอง ความเชื่อมั่นในตนเอง และจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมอย่างค่อยเป็นค่อยไป การจัดการศึกษา
ในลักษณะนี้จะช่วยสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ปกครองของเด็กอีกด้วย (อัจฉรา ประสงค์ดี, 2549)  

 
ปัญหาและความท้าทายในการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กฯ จากการศึกษางานวิจัย

ที่เกี่ยวข้องพบว่า ปัญหาในการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กฯ เกิดจากบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่
การสอนไม่ได้จบสาขาวิซาการปฐมวัยโดยตรง นอกจากนั้นยังขาดแคลนบุคลากรในตำแหน่งนักการภารโรง 
ทำให้บุคลากรต้องทำงานหลายอย่าง อีกทั้งสื ่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอและไม่ครบตามหน่วยการ
เรียนรู้ ครูไม่มีการผลิตสื่อขึ้นเองเพราะไม่มีความรู้ในการผลิตสื่อ การนิเทศกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่ง
บุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบันยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักการนิเทศการเรียนการสอน ทำให้ไม่มีความ
มั่นใจที่จะทำการนิเทศ (จรรยา ชินสี, 2552)  

ในด้านการจัดสภาพการจัดการศึกษา พบว่า ขาดงบประมาณในการจัดสภาพแวดล้อม (สมบัติ      
จักรสมศักดิ์, 2541) งบประมาณไม่เพียงพอ ได้รับงบประมาณล่าช้า ผู้บริหารศูนย์ขาดทักษะและการ
วางแผนที่ดี ไม่มีรูปแบบการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่แน่นอน ซึ่งควรมีการจัดสรรให้
เพียงพอและเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ ไม่ล่าช้า ควรมีการอบรมและประชุมผู้บริหารศูนย์ ครูพี่เลี้ยงให้มากข้ึน 
และควรมีนโยบายของศูนย์ฯ ที่ชัดเจน นอกจากนี้ ยังพบปัญหาการขาดการมีส่วนร่วม คือ ผู้ปกครอง 
กรรมการศูนย์ฯ ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมและประชุมปรึกษาหารือ ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่ง
ควรมีการประสานการประชุมร่วมกับผู้ปกครอง กรรมการศูนย์และควรให้ผู้ปกครองเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน และควรมีการอบรมสัมมนาผู้บริหารศูนย์และครูพี่เลี้ยง (บุญทวี จิตติวงศ์, 2540) 

 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กฯ จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

พบว่า ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กฯ คือ การมีส่วนร่วมของภาคส่วน
ต่าง ๆ การที่จะจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กฯ ซึ่งเป็นการศึกษาของชุมชนให้ประสบความสำเร็จนั้น 
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ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร โดยให้หลักสูตรตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และ
สอดคล้องกับสภาพวัฒนธรรมของชุมชน โดยผู้บริหารและครูจะต้องมีบทบาทช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ด้วย (Amenu, 1988) ในส่วนของภาครัฐและเอกชนต้องมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณ และมอบ
สิ่งของช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ และในด้านผู้ปกครองก็ต้องมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือค่าบำรุงการศึกษาแก่
ศูนย์ฯ ตามกำลัง ซึ่งการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ศูนย์ฯ มี ความ
เข้มแข็ง (สถาพร จินดาเดช, 2546) และเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การประสบความสำเร็จของการจัด
การศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กฯ (พีรพัฒน์ มุมอ่อน, 2557)  
 
8. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

จากค้นคว้าแนวคิดและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง สามารถสรุปกรอบแนวความคิดในการวิจัย  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
9. วิธีดำเนินการศึกษา 
 

การศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งจะทำให้ผู้ศึกษาได้
ข้อมูลเชิงลึก เพื ่อให้ทราบถึงประสบการณ์ ทัศนคติ รวมถึงข้อเสนอแนะในประเด็นที่ต้องการศึกษา        
โดยวิธีที่ใช้ในการศึกษานั้น ได้แก่ การศึกษาจากเอกสาร (Document Research) การใช้แบบสัมภาษณ์
เจาะลึก (In-depth interview) และการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) 

 
 

การแก้ไขปัญหาและความท้าทายในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในรูปแบบศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 

- ปัญหาและความท้าทายของศูนยพ์ัฒนาเด็กก่อนวัยเรยีน 

- ปัญหาและความท้าทายของผู้เรยีน 

- ปัญหาและความท้าทายของภาครัฐ 

การจัดการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบศูนย์พัฒนาเด็ก 
ก่อนวัยเรียนที่มีคุณภาพ 

- แนวคิดและหลักการในการจดัการศึกษา 

- หลักสูตรและเนื้อหาสาระ 

- แนวทางการจัดกิจกรรม 

- การประเมินผลผูเ้รียน 

- การใช้ทรัพยากร 

- การจัดสภาพแวดล้อม 

- ครูผู้ดูแลเด็ก 

- ความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ 

การศึกษาปฐมวัยในรูปแบบ 
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่ยั่งยืน 

- การศึกษาท่ีมีคณุภาพ 

- การเข้าถึงโอกาสในการศึกษา 
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9.1 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ เป็นกลุ่มที่ผู ้ศึกษาจะเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-

depth Interview) โดยการกำหนดผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการศึกษาครั้งนี้เลือกใช้หลักการกำหนดโดยไม่อาศัย
ความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) โดยเลือกเจาะจงผู้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในรูปแบบศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน(Purposive Sampling) เพ่ือสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องเชิงลึก
ได้ ประกอบไปด้วย  

1. ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ได้แก่ ครูใหญ่ (ประธาน
คณะกรรมการบริหารศูนย์) ฝ่ายวิชาการ และครูผู้ดูแลเด็ก (อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก) ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติงาน
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาปฐมวัย และทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
จริงในการจัดการศึกษาดังกล่าว จำนวน 3 คน  

2. ผู้เรียนที่จบการศึกษาจากศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เป็นผู้ที ่มีประสบการณ์โดยตรงจาก
การศึกษาปฐมวัยในรูปแบบศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งจะสามารถบอกได้ถึงความพึงพอใจ และปัญหา
ในการจัดการศึกษาดังกล่าว จำนวน 2 คน 

4. ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในประเทศไทย ได้แก่ อดีตรัฐมนตรี 
นักการเมือง นักวิชาการด้านการศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสามารถในการผลักดันและพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัย ทำให้ทราบถึงแนวทาง ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการศึกษาดังกล่าวให้เกิดความยั่งยืน 
จำนวน 3 คน 

 
9.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อนำมาวิเคราะห์จาก 2 

แหล่ง ได้แก่ แหล่งข้อมูลปฐมภูมิซึ่งได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึกและการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม และ
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิซึ่งได้จากการศึกษาเอกสาร รายงานการประชุม บทความ หนังสือทางวิชาการ วารสาร 
วิทยานิพนธ์ งานวิจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) ผู้ศึกษาทำการเก็บข้อมูล

จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน 8 คน เพ่ือให้ได้ผู้สัมภาษณ์ที่มีลักษณะตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และมีความ
สมบูรณ์มากที่สุด โดยผู้ศึกษาจะทำการศึกษาข้อมูลที่มีส่วนสัมพันธ์กับบทสัมภาษณ์ นัดหมายวันเวลากับ
ผู ้ให ้ข ้อมูลสำคัญ และเลือกใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ ่งมีโครงสร้าง (Semi-Structured Interviews)             
ที่เหมาะสมกับประเภทของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ตรงกับประสบการณ์ของผู้ให้ข้อมูล
สำคัญ โดยในการสัมภาษณ์ ผู้ศึกษาจะใช้เครื่องบันทึกเสียงในการบันทึกข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้ วน 
ซึ่งผู้สัมภาษณ์จะชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษา และขออนุญาตบันทึกเสียงในการสัมภาษณ์ก่อนที่จะ
ดำเนินการสัมภาษณ์ทุกครั้ง จากนั้นจะนำข้อมูลที่ได้จากการบันทึกเสียงมาถอดข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร
เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) ผู้ศึกษาทำการเก็บข้อมูล
เพ่ิมเติมหลังจากท่ีได้สัมภาษณ์เจาะลึก โดยสังเกตการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัย
เรียน โดยที่ผู้ศึกษาไม่ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการศึกษาดังกล่าว และจดบันทึกข้อมูลที่ได้ เพื่อใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
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2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู้ศึกษาทำการศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลจากเอกสาร รายงานการประชุม บทความ หนังสือทางวิชาการ วารสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจัยต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเอกสาร คู่มือ รายงานต่าง ๆ ขององค์การทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อให้
ทราบถึงข้อมูลในการจัดการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเพิ่มเติม ในกรณีที่ผู้ศึกษา
ไม่สามารถจะเก็บข้อมูลปฐมภูมิให้ตรงกับความต้องการได้ 

 
9.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาดำเนินการเรียบเรียงข้อมูลที่บันทึกจากการสัมภาษณ์ จำนวน 8 ชุด

ข้อมูล มาประมวลผลร่วมกับการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมและการศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ และนำ
ข้อมูลที ่ได้มาจัดระเบียบข้อมูล (Data Classification) โดยแยกเป็นประเด็น ได้แก่ แนวทางการจัด
การศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ปัญหาและความท้าทายในการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบศูนย์พัฒนาเด็กก่อน
วัยเรียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จากนั้นจะทำการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แต่ละประเด็น โดย
นำแนวคิดและงานวิจัยทางวิชาการที่เกี ่ยวข้องมาสรุปผลร่วม เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่ได้จากการศึกษา 
อภิปรายผล สรุป และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ซึ่งจะนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบการพรรณนา 
 
10. ผลการศึกษา 
 

10.1 แนวทางในการจัดการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบศูนย์พัฒนาเด็กของบ้านเรียนแห่งรักและ
ศานติ 

ด้านแนวคิดและหลักการในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 
บ้านเรียนแห่งรักและศานติ เป็นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวิถีพุทธที่นำหลักพุทธธรรมและนำ

แนวการสอนแบบการศึกษาแบบวอลดอร์ฟ (Waldorf) มาบูรณาการเข้าด้วยกัน โดยการจัดห้องเรียนจะจัด
ให้เด็กคละอายุกัน มีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กรู้สึกว่า "โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้าน" ทำให้เด็กได้รู้จักแบ่งปัน 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ช่วยให้พี่ได้ฝึกการเป็นผู้นำในการนำน้องทำกิจกรรม
ต่าง ๆ ในขณะเดียวกันน้องก็จะเห็นพี่เป็นต้นแบบที่ดีที่สามารถเอาเป็นเยี่ยงอย่างได้  

บ้านเรียนแห่งรักและศานติเชื่อว่าเด็กเป็นผู้สร้างโลกในอนาคต ถ้าเด็กเป็นอย่างไรโลกในอนาคตก็
จะเป็นอย่างนั้น บ้านเรียนแห่งรักและศานติจึงมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาเด็ก ซึ่ งกิจกรรม
ต่าง ๆ จะทำให้เด็กได้รับประสบการณ์การพัฒนาทักษะของชีวิตที่หลากหลาย  มีวิถีชีวิตอยู่ด้วยความ
ตระหนักรู ้และมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  

 
ด้านหลักสูตรและเนื้อหาสาระในการจัดการเรียนการสอน 
สาระการเรียนรู้ของบ้านเรียนแห่งความรักและศานติแบ่งเป็น 2 สาระ ดังนี้ 
1. สาระการเรียนรู้โลกกว้าง ได้แก่ วิถีชีวิตแห่งสติ และศิลปะแห่งชีวิตประจำสัปดาห์ 
1.1 วิถีชีวิตแห่งสติ เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบตัว ได้แก่ โรงเรียน แม่

ครู และเพ่ือน ช่วยให้เด็กได้พัฒนาความพร้อมอย่างเป็นอิสระ ทำให้เด็กเกิดการซึมซับและปฏิบัติตามจน
เกิดเป็นวินัย เช่น การทักทายยามเช้า การเก็บของเล่น การล้างจาน การทำกายบริหาร เป็นต้น 
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1.2 ศิลปะแห่งชีวิตประจำสัปดาห์ คือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นสัปดาห์ละครั้ง หมุนเวียนเปลี่ยนไป
ทุกวัน ตั้งแต่จันทร์-ศุกร์ เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านการเลียนแบบการทำงานของผู้ใหญ่ และฝึกการ
ทำงานที่เก้ือกูล ผ่านการทำงานศิลปะ เช่น งานปั้น ศิลปะสีน้ำ งานคหกรรมทำอาหาร เป็นต้น 

2. สาระการเรียนรู้ธรรมชาติและฤดูกาล 
เป็นกิจกรรมวงกลมที่มีท่าทางประกอบบทบาทสมมุติประกอบบทกลอนที่มีเนื้อหาด้านวัฒนธรรม 

ประเพณี และวิถีชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งจะจัดทำข้อมูลในรูปแบบของหน่วยการเรียนรู้ คือ ฤดูฝน ฤดูหนาว 
ฤดูร้อน เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้ธรรมชาติ ฤดูกาล ศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน 

 
ด้านแนวทางการจัดกิจกรรม  
แนวทางการจัดกิจกรรมของบ้านเรียนแห่งรักและศานติจะเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กได้รับโอกาสใน

การเรียนรู ้ ประสบการณ์ในการสร้างเสริมการพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน โดยครูจะเปิดโอกาสให้เด็กได้
แสดงออกอย่างเต็มที่ และคอยเฝ้าสังเกตอารมณ์ ความรู้สึก ความนึกคิด ที่เด็กแสดงออกมา ตัวอย่างของ
กิจกรรมเช่นศิลปะ หัตถกรรม งานโภชนาการเพื่อสุขภาพ งานปั้น นิทาน เป็นต้น  การจัดกิจกรรมของบ้าน
เรียนแห่งรักและศานติมีความหลากหลาย และช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กหลายด้าน เป็นการเปิดโอกาสเด็ก
ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตจริง ฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และทำให้เด็กได้เรียนรู้การทำงานกับผู้อ่ืนอีกด้วย 

 
ด้านวิธีการประเมินผลผู้เรียน  
วิธีการประเมินผลเด็กของบ้านเรียนแห่งรักและศานตินั้น ใช้วิธีการสังเกตเด็กเป็นรายบุคคลจาก

การทำกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเขียนตั้งแต่เข้าเรียนจนกระทั่งถึงเวลาเลิกเรี ยน กิจกรรมที่เด็ก ๆ ทำ
ระหว่างวันสามารถสังเกตพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ของ
เด็กได้ว่าเด็กแต่ละคนมีพัฒนาการด้านใดเป็นอย่างไร หรือควรส่งเสริมพัฒนาการด้านใดให้กับเด็ก และ
นอกจากสังเกตแล้วสิ่งที่ครูทุกคนต้องทำก็คือการจดบันทึกของเด็กแต่ละคนทั้งเรื่องพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
ของเด็ก อุปนิสัย พฤติกรรมของเด็กขณะอยู่ที่โรงเรียนและสุขภาพ สุขอนามัยของเด็ก เพื่อเป็นข้อมูลให้
ผู ้ปกครองสามารถรับรู้ถึงพัฒนาการ อุปนิสัย พฤติกรรม สุขภาพของเด็กเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการ
ส่งเสริมให้กับเด็กต่อไป  

นอกจากนี้ ในปีสุดท้ายของการเรียนในบ้านเรียนแห่งรักและศานติ ครูจะทำการประเมินความ
พร้อมของเด็กก่อนเข้าเรียนในระดับที่สูงต่อไป ผ่านโครงการ 2 โครงการแทนการสอบ ได้แก่ 

1. โครงการร้านอาหารเด็ก โดยเด็กจะมีโอกาสได้ลงมือทำทุกอย่างด้วยตนเองตั้งแต่การลงมือปลูก
ผัก รดน้ำ ถอนวัชพืช เก็บเกี่ยว ขายผัก แล้วนำเงินที่ได้มาเป็นทุนสำหรับทำร้านอาหารต่อไป ในขั้นตอนการ
ทำร้านอาหารเด็กจะได้ลงมือทำตั้งแต่การเตรียมเมนูอาหาร จัดเตรียมตกแต่งสถานที่ เปิดร้าน ต้อนรับลูกค้า 
แนะนำและรับเมนูอาหาร ทำอาหาร เสิร์ฟอาหาร เก็บจานที่ใช้แล้วนำไปล้างและเช็ดให้แห้ง การคิดค่าอาหาร
เงิน และทอนเงินค่าอาหาร กิจกรรมนี้จะช่วยประเมินเด็กได้หลายด้าน เช่น ประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย 
ดูการยืน เดิน ยกของ กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ ความสมดุลของร่างกาย ประเมินด้านอารมณ์-จิตใจ ดูภาวะ
ทางอารมณ์ของเด็กระหว่างที่ทำกิจกรรม ประเมนิด้านสังคม ดูจากการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน การพูดคุยสนทนา
กับลูกค้า และประเมินด้านสติปัญญา ดูจากการเขียน อ่าน คิดเงิน ทอนเงินค่าอาหาร เป็นต้น 

2. โครงการค่ายแมวเหมียว ครอบครัวแห่งสติ เป็นการเข้าค่ายระยะเวลา 3 วัน 2 คืน เพ่ือเป็นการ
ทบทวนกิจกรรมตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา การเข้าค่ายนี้เด็กจะต้องมานอนที่ค้างคืนที่ศูนย์ฯ โดยไม่มี
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ผู้ปกครองอยู่ด้วย ทำให้เด็กต้องช่วยเหลือตนเอง กิจกรรมนี้จะช่วยประเมินความสามารถในการดูแลตัวเอง
ของเด็ก การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน การกล้าแสดงออก การเป็นผู้นำของเด็กได้ 

 
ด้านทรัพยากรที่ใช้  
บ้านเรียนแห่งรักและศานติ ใช้ทรัพยากรตามการศึกษาแบบวอลดอร์ฟ (Waldorf) ซึ่งจะเน้น

การเรียนการสอนที่เป็นธรรมชาติ การเลือกใช้ทรัพยากรนั้นจึงเลือกใช้ทรัพยากรที่มาจากธรรมชาติ เช่น 
ท่อนไม้ ลูกมะค่า ผ้า ไหมพรม ตุ๊กตาผ้าที่ไม่มีหน้าตา ทรัพยากรต่าง ๆ เหล่านี้จะมีลักษณะเฉพ าะที่
แตกต่างจากทรัพยากรสำเร็จรูปเพราะจะไม่มีรูปร่างหน้าตาที่เด่นชัดว่าทรัพยากรชิ้นนี้คืออะไร เด็ก
สามารถใช้จินตนาการได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีรูปร่างหรือหน้าตามาปิดกั้นความคิด  

 
ด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน   
การจัดสภาพแวดล้อมของบ้านเรียนแห่งรักและศานติ จะใช้การตกแต่งห้องเรียน สิ่งประดับและ

เครื่องเรือน จากวัสดุธรรมชาติ เป็นไปเพื่อความงดงาม อ่อนช้อย สร้างบรรยากาศที่นุ่มนวลและปราศจาก
การรบกวนของอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่  ในการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนจะอ้างอิงจากวิธีการ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบวอลดอร์ฟ มีการจัดมุมและอุปกรณ์ในห้องเรียน เพ่ือให้เด็กได้อยู่ในสิ่งแวดล้อม
ที่เป็นธรรมชาติ อบอุ่น นุ่มนวล และสวยงามเพื่อซึมซับความดีงามเข้าสู่ตัวเอง โดยมีการจัดมุม  เช่น มุม
พระ โต๊ะประจำฤดูกาล มุมบ้าน มุมท่อนไม้ธรรมชาติ เป็นต้น 

สำหรับการจัดสภาพแวดล้อมภายนอกนั้น บรรยากาศเต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้และสร้างความสงบ ร่มรื่น ร่มเย็น มีเครื่องเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ มี
สวนผักที่ เด็ก ๆ ได้เรียนรู้การเพาะปลูก การเจริญเติบโตของต้นพืช มีการเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นเพื่อน และ
สะท้อนถึงการเลี้ยงดู การดูแลซึ่งกันและกัน     

 
ด้านครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ที่จะมาเป็นครูผู้ดูแลเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนได้ จะต้องมีความเสียสละอย่างมาก มี

ความรักในอาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม และท่ีสำคัญที่สุดคือ ต้องมีความเป็นแม่ บ้านเรียนแห่งรักและศานติ
ใช้วิธีการให้ทดลองปฏิบัติงานจริงเป็นเวลา 3 เดือนควบคู่ไปด้วย เพื่อที่จะได้ครูที่มีความพร้อมในการดูแล
เด็กอย่างแท้จริง  โดยบ้านเรียนแห่งรักและศานติจะเป็นผู้ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนให้  

ด้านการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กนั้น ครูผู้ดูแลเด็กจำเป็นที่จะต้องหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ ซึ่งวิธีในการ
พัฒนามีหลายวิธี เช่น การพัฒนาครูให้มีความเข้าใจในหลักธรรมที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการดูแลเด็ก การ
เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากท่ีอ่ืนเข้ามาอบรมให้กับครู การส่งครูไปเรียนต่อในระดับปริญญา
ตรีและปริญญาโทด้านปฐมวัย โดยศูนย์ฯ ออกค่าใช้จ่ายเอง หรือการส่งครูไปอบรมตามการสัมมนาที่
หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น เช่น การอบรมของสำนักพัฒนาสังคม การอบรมของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น  

 
ด้านความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ 
บ้านเรียนแห่งรักและศานติ ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น

ด้านผู้ปกครอง ซึ่งมีโรงเรียนพ่อแม่ให้ผู้ปกครองเข้ามาทำกิจกรรมร่วมกับศูนย์ฯ เพื่อสร้างความร่วมมือกัน
ระหว่างบ้านและโรงเรียน ส่งผลให้การดูแลเด็กเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ด้านชุมชนในการมีส่วนร่วมในการ
ให้ความรู้แก่เด็ก ด้านหน่วยงานของรัฐ มีการจัดหลักสูตรอบรมให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก  เยี่ยมชม ตรวจประเมิน
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ศูนย์ฯ และให้งบประมาณสนับสนุน และด้านภาคเอกชนที่มีการสนับสนุนเป็นงบประมาณเพื่อสร้างสนาม
เด็กเล่นให้แก่เด็ก ซึ่งจะเห็นได้ว่า ในการจัดการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบศูนย์พัฒนาเด็กจะเกิดขึ้นไม่ได้ หาก
ไม่มีความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวไป 
 

10.2 ปัญหาและความท้าทายในการจัดการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัย
เรียน 

จากผลการศึกษา ปัญหาในการจัดการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของ
บ้านเรียนแห่งรักและศานติ มีทั้งหมด 4 ประการ ได้แก่  

1. ปัญหาความมั่นคงของครูผู้ดูแลเด็ก บ้านเรียนแห่งรักและศานติได้จ้างครูผู้ดูแลเด็กในตำแหน่ง 
“อาสาสมัคร” ตามประกาศของสำนักงานเขต โดยมีค่าตอบแทนรายเดือนตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 ให้อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กไดร้ับ
ค่าตอบแทนตามวุฒิการศึกษาท่ีกำหนด ดังนี้ 

- อาสาสมัครที่มีวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ำกว่า  7,590  บาท 
- อาสาสมัครที่มีวุฒิปวช. หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย  8,600  บาท  
- อาสาสมัครที่มีวุฒิปวส. หรืออนุปริญญา หรือปกศ.สูง  10,000  บาท  
- อาสาสมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า   15,000  บาท  
และสบทบทุนประกันสังคมตามท่ีกฎหมายกำหนด 
ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนทั้งหมดถูกจ้างในฐานะอาสาสมัคร และต่อสัญญาจ้าง

กันแบบปีต่อปี ไม่ได้เป็นแม้แต่ลูกจ้างชั่วคราวของรัฐ ไม่มีสวัสดิการ หากมีการลา แม้จะเป็นการลาป่วยก็จะ
ถูกหักค่าจ้างในทุกกรณี ซึ่งทำให้ครูผู้ดูแลเด็กขาดความมั่นคงในชีวิต นอกจากนี้ การให้ค่าตอบแทนตามวุฒิ
ดังกล่าวยังส่งผลให้ครูผู้ดูแลเด็กที่อยู่มานานขาดกำลังใจ เนื่องจากครูผู้ดูแลเด็กท่ีมีประสบการณ์ในการดูแล
เด็กมาหลายสิบปีกลับได้รับค่าตอบแทนที่ต่ำกว่าครูผู้ดูแลเด็กที่เพิ่งเข้ามาทำงาน ซึ่งในความเป็นจริงการ
ดูแลเด็กนั้น ต้องอาศัยประสบการณ์มากกว่าวุฒิการศึกษาที่สูง ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้ครูผู้ดูแลเด็กไม่
สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลังเลิกงานต้องออกไปหารายได้เสริม บางครั้งก็ไม่สามารถเลี้ยง
ตนเองได้จนต้องออกจากการเป็นครูผู้ดูแลเด็ก ทำให้เสียครูผู้ดูแลเด็กที่ดีและมีใจรักในการดูแลเด็กจำนวน
มาก (ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 2, ตัวแทนผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, 
สัมภาษณ์เมื่อเดือนพฤษภาคม 2565) 

2. ปัญหางบประมาณค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ปัจจุบันบ้านเรียนแห่งรักและศานติ
ได้รับงบประมาณค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ต่อหัว เท่ากับ 27 บาท/ต่อวัน เนื่องจากเป็นศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนต้นแบบ (ศูนย์อื่นได้รับเพียง 20 บาทต่อวัน) ซึ่งสามารถแจกแจงได้ดังนี้ 

- ค่าอาหารเสริม (นม) 2 ถุงต่อวัน   เท่ากับ 11 บาท  (ถุงละ 5.50 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อ  เท่ากับ 16 บาท  (ตกมื้อละ 5.33 บาท) 
ด้วยงบประมาณดังกล่าวทางศูนย์ไม่สามารถจัดสรรอาหารให้สอดคล้องกับมาตรฐานสถานพัฒนา

เด็กปฐมวัยแห่งชาติ ที่กำหนดให้จัดให้มีอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอตามวัยทุกวันได้ จึงต้องทำการเก็บ
ค่าอาหารจากผู้ปกครองเพ่ิมเติม จำนวน 3,000 บาทต่อเทอม (20 บาทต่อวัน) ส่งผลให้ผู้ปกครองที่มีรายได้
น้อยต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่มากข้ึน (ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 2, ตัวแทนผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, สัมภาษณ์เมื่อเดือนพฤษภาคม 2565) 
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3. ปัญหางบประมาณค่าตอบแทนบุคลากรอ่ืน ๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ปัจจุบันภาครัฐไม่
มีงบประมาณในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรอ่ืน ๆ นอกเหนือจากครูผู้ดูแลเด็ก (ตำแหน่งอาสาสมัคร
ผู้ดูแลเด็ก) ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนจึงต้องรับบทบาททั้งหมดภายในศูนย์เพียงลำพัง เช่น 
ดูแลเด็ก ทำอาหารให้เด็ก ให้ความรู้แก่เด็ก ดูแลการพยาบาลให้แก่เด็ก เป็นต้น ซึ่งในความเป็นจริงครูผู้ดูแล
เด็กไม่สามารถรับหน้าที่ทุกอย่างได้ เพราะจะทำให้การดูแลเด็กไม่มีประสิทธิภาพ บ้านเรียนแห่งรักและ
ศานติจึงจำเป็นที่จะต้องจ้างบุคลากรอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้แก่ แม่บ้าน แม่ครัว เพื่อช่วยดูแลความเรียบร้อย
ภายในศูนย์ฯ ทำให้ครูผู้ดูแลเด็กมีเวลาในการดูแลเด็กได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งการจ้างดังกล่าวส่งผลให้ศูนย์
มีภาระค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นตามมา (ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 1, ตัวแทนผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, สัมภาษณ์เมื่อเดือนพฤษภาคม 2565) 

4. ปัญหางบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนจะต้องมีการดำเนินงานหลากหลายด้าน อาทิ
เช่น การจัดการด้านสภาพแวดล้อมให้ความปลอดภัย ดูแลโครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง จัดให้มีพื้นที่ใน
การเล่นของเด็ก จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐานเหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก เป็นต้น โดย
การดำเนินงานเหล่านี้ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจะเข้ามาประเมินมาตรฐานอยู่เสมอ แต่ไม่มีงบประมาณ
ที่จัดสรรให้กับการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนโดยเฉพาะ เมื่อการประเมินพบว่าไม่ผ่านตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เช่น พบว่า อาคารเก่าทรุดโทรม ศูนย์ก็ต้องขวนขวายหาเงินมา
ซ่อมแซมกันเอง แม้ว่าจะมีการเขียนรายงานถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและของบสนับสนุนเพิ่มเติมในทุก เดือนก็ไม่
เป็นผลให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเช่นเดิม  (ผู้ให้
สัมภาษณ์รายที่ 1, ตัวแทนผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, สัมภาษณ์
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2565) 

สำหรับปัญหาปัญหาในการจัดการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่พบจาก
การสัมภาษณ์ผู้เรียนที่จบการศึกษาจากบ้านเรียนแห่งรักและศานติ คือ การไม่สามารถอ่านออกเขียนได้
หลังจบการศึกษา เนื ่องจากแนวทางการสอนของบ้านเรียนแห่งรักและศานติเป็นการเน้นการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ บูรณาการทักษะเข้ากับสาระการเรียนรู้ เน้นการเตรียมความพร้อมทั้งทางร่างกาย 
สังคม อารมณ์จิตใจ และสติ ไม่เร่งเด็กในการอ่านออกเขียนได้ ซึ่งแตกต่างจากโรงเรียนปฐมวัยในปัจจุบัน
ที่เน้นวิชาการและการแข่งขัน ทำให้ผู้เรียนที่จบจากบ้านเรียนแห่งรักและศานติไม่สามารถตามเพื่อนได้
ทัน ต้องอาศัยการปรับตัวอย่างมาก ผู้ให้สัมภาษณ์บางรายต้องเรียนพิเศษเสริมในช่วงแรกของชีวิต
ประถม สร้างภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง และทำให้ชีวิตหมดไปกับการเรียนอย่างหนัก แต่ถึงอย่างไร
ก็ตามพบว่า หลังจากอ่านออกเขียนได้ ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกรายกลับเรียนรู้ได้รวดเร็วกว่าเพ่ือนในวั ยเดียวกัน 
และสนุกกับการเรียนรู้เป็นอย่างมาก  

ในด้านปัญหาในการจัดการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบของภาครัฐในมุมมองของผู้มีบทบาทสำคัญด้าน
การศึกษาของประเทศไทย พบว่า มีปัญหาทั้งหมด 4 ประการ คือ 

1. ปัญหาความร่วมมือกันของแต่ละหน่วยงาน แม้ว่าจะมีการกำหนดหน่วยงานที่ดูแลเกี่ ยวกับ
การศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะ ซึ่งมี 4 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แลกระทรวงมหาดไทย แต่ปัจจุบันแต่ละหน่วยงานต่างทำ
หน้าที่ของตนเองโดยไม่มีการร่วมมือกันเท่าที่ควร อีกทั้งยังขาดความตื่นตัวในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยอย่างจริงจัง ส่งผลให้นโยบายการศึกษาปฐมวัยที่สร้างขึ้นไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร (ผู้ให้สัมภาษณ์
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รายที่ 6, ตัวแทนผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในประเทศไทย, สัมภาษณ์เมื่อ
เดือนพฤษภาคม 2565) 

2. ปัญหาการขาดการส่งเสริมภาคส่วนอ่ืนในการเข้ามาสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัย การที่จะ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนต้องมีการร่วมมือจากหลากหลายฝ่ายไม่เฉพาะแต่ภาครัฐ ปัจจุบันไม่มี
การส่งเสริมให้ภาคเอกชนหรือภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน ส่งผลให้ภาระในการดูแลศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนตกอยู่ที่ภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว การพัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนจึงเป็นไปได้ช้า  (ผู้ให้
สัมภาษณ์รายที่ 8, ตัวแทนผู้ที ่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในประเทศไทย, 
สัมภาษณ์เมื่อเดือนพฤษภาคม 2565) 

3. ปัญหาบุคลากรภาครัฐล้นเกิน สาเหตุหนึ่งในการที่ครูผู้ดูแลเด็กไม่ได้รับการบรรจุและไม่ได้รับ
การดูแลดีเท่าท่ีควร เนื่องจากปัจจุบันบุคลากรในภาครัฐมีจำนวนมาก มีหลายตำแหน่งที่ไม่มีความจำเป็นแต่
กลับได้รับการบรรจุจำนวนมากอันเป็นภาระงบประมาณของประเทศ ซึ่งปัญหานี้ต้องมีการศึกษาถึงความ
จำเป็นในแต่ละตำแหน่งอย่างจริงจังและต้องมีการแก้ไขให้เหมาะสม เพื่อให้มีตำแหน่งในการบรรจุแก่ครู
ผู้ดูแลเด็กซ่ึงเป็นบุคลากรที่สำคัญในการสร้างอนาคตของชาติให้เกิดความมั่นคงในชีวิต (ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 
7, ตัวแทนผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในประเทศไทย, สัมภาษณ์เมื่อเดือน
พฤษภาคม 2565) 

4. ปัญหาการจัดสรรงบประมาณ ปัจจุบันการจัดสรรงบประมาณให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
เป็นการจัดสรรตามรายหัว ส่งผลให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่มีจำนวนนักเรียนน้อย ได้รับงบประมาณ
ในสัดส่วนที่น้อยตาม ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาที่มีคุณภาพ ทั้งการจัดสรรงบประมาณนั้น เป็นการมุ่งจัดสรร
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนต้นแบบ อันทำให้ศูนย์พัฒนาก่อนวัยเรียนที่มีปัญหาไม่ไ ด้รับการดูแล
เท่าที่ควร ส่งผลให้ศูนย์ฯ เหล่านั้นต้องปิดตัวลง (ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 8, ตัวแทนผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในประเทศไทย, สัมภาษณ์เมื่อเดือนพฤษภาคม 2565) 
 

10.3 แนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนใน
ประเทศไทยให้เกิดความย่ังยืน 

การพัฒนาการศึกษาให้เกิดความยั่งยืน ตามเป้าหมายที่ 4 การศึกษาการศึกษาที่มีคุณภาพ อัน
เป็นการสร้างหลักประกันว่าทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตัวชี้วัดที่สำคัญในระดับเด็กปฐมวัย คือการที่เด็กมีโอกาสได้เข้าถึง
การศึกษาและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ การจัดการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบศูนย์พัฒนาเด็ก เป็นรูปแบบ
หนึ่งในการจัดการศึกษาท่ีทำให้ครอบครัวที่มีรายได้น้อยมีโอกาสส่งลูกหลานเข้าสู่ระบบการศึกษาได้ แต่จาก
ปัญหาที่พบทำให้เห็นได้ว่า การที่ไม่ได้รับการสนับสนุนที่ดีพอก็เป็นการยากท่ีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนจะ
สามารถจัดการศึกษาที่ดีที่มีคุณภาพแก่เด็กที่เป็นอนาคตของชาติได้ ดังนั้น หากจะพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในรูปแบบศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในประเทศไทยให้เกิดความยั่งยืนจึงต้องเริ่มจากการแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันให้ได้ก่อน โดยแนวทางในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้เกิดความยั่งยืนที่ ได้
จากการสัมภาษณ์ มีดังนี้ 

1. หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องต้องลงพ้ืนที่ดูว่าแต่ละศูนย์ฯ แต่ละพ้ืนที่ มีการบริหารจัดการอย่างไร แล้ว
นำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อที่จะสามารถสนับสนุนศูนย์ฯต่าง ๆ ได้อย่างตรงจุด (ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 2, 
ตัวแทนผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, สัมภาษณ์เมื่อเดือนพฤษภาคม 
2565) 
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2. จัดงบประมาณให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ต้องการจะให้เป็น เนื่องจากปัจจุบันงบประมาณไม่
เพียงพอ ทำให้ศูนย์ไม่สามารถดูแลเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องเร่งหาช่องทางสนับสนุนจากภาคส่วน
อ่ืน เพ่ิมเติม (ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 1, ตัวแทนผู้ที่เก่ียวข้องในการจัดการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัย
เรียน, สัมภาษณ์เม่ือเดือนพฤษภาคม 2565) 

3. เพ่ิมเงินเดือนและสวัสดิการให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก สร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นกับครูก่อน เพ่ือที่ครู
จะได้มีขวัญและกำลังใจในการพัฒนาและดูแลเด็กต่อไป (ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 7, ตัวแทนผู้ที่มีบทบาท
สำคัญในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในประเทศไทย, สัมภาษณ์เมื่อเดือนพฤษภาคม 2565) 

4. จัดมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนด้านการอ่านออก เขียนได้เพิ่มเติม เพื่อให้เด็ก
สามารถตามเด็กวัยเดียวกันได้ทัน เมื่อต้องเข้าไปสู่ระบบการศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้น (ผู้ให้สัมภาษณ์ราย
ที่ 4, ตัวแทนผู้เรียนที่จบการศึกษาจากศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, สัมภาษณ์เมื่อเดือนเมษายน 2565) 

5. จัดตั้งคณะกรรมการกลาง เพื่อดูแลการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะ โดยมีหลายหน่วยงาน
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการ เพื่อรับรู้ รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น และหาแนวทางในการจัดการกับ
ปัญหาและพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนร่วมกัน (ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 6, ตัวแทนผู้ที ่มีบทบาทสำคัญในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในประเทศไทย, สัมภาษณ์เมื่อเดือนพฤษภาคม 2565) 

6. มีนโยบายในการจัดการครูผู ้ดูแลเด็กอย่างชัดเจน เช่น กำหนดให้มีครูผู ้ดูแลเด็กที่จบด้าน
การศึกษาปฐมวัยโดยตรงอย่างน้อย 1 คน ต่อศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สร้างความร่วมมือกับสถานบัน
ผลิตครูปฐมวัยเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีมาตรฐานเพียงพอต่อการจัดการศึกษา เป็นต้น (ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 8, 
ตัวแทนผู้ที ่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในประเทศไทย, สัมภาษณ์เมื่อเดือน
พฤษภาคม 2565) 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนได้ว่า การพัฒนาจะต้องเริ่มจากการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทั้งใน
ด้านความรับผิดชอบของหน่วยงาน งบประมาณ ความมั่นคงของครู แล้วจึงนำไปสู่การจัดทำมาตรฐานให้
เกิดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ โดยอาจจะจัดตั้งเป็นหน่วยงานกลางเพ่ือดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ 
 
11. อภิปรายผล 
 

จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลได้ว่า ด้านแนวคิดและหลักการในการจัดการศึกษาของบ้าน
เรียนแห่งรักและศานติบ้านเรียนแห่งรักและศานติ มีการจัดห้องเรียนโดยให้เด็กคละอายุกัน ทำให้เด็กได้
รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ซึ่ งแนวคิดในการจัดกลุ่มเด็กคละอายุนี้
คล้ายคลึงกับการจัดกลุ ่มตามลักษณะครอบครัว  (Family Grouping หรือ Mixed-age Grouping) ใน
โรงเรียนสำหรับเด็กวัยแรก (Infant School) ในประเทศอังกฤษ ซึ่งในประเทศอังกฤษการจัดกลุ่มแบบนี้
มากจากพ้ืนฐานแนวคิดท่ีว่า การเรียนรู้ที่สำคัญที่สุดของเด็กคือการพัฒนาภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้
เกิดการเร ียนรู ้ซ ึ ่งกันและกัน และสามารถพัฒนาการใช้ภาษาอย่างธรรมชาติได้ด ีท ี ่ส ุด (ศศิพันธุ์                        
เปี๊ยนเปี่ยมสิน และคณะ, 2561) 

ในด้านแนวทางการจัดกิจกรรม ครูจะเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกอย่างเต็มที่ และคอยเฝ้าสังเกต
อารมณ์ ความรู้สึก ความนึกคิด ที่เด็กแสดงออกมา การจัดกิจกรรมในลักษณะนี้สอดคล้องกับ พอเซอร์ 
(Porcher, 1982) การทำกิจกรรมที่ครูให้เด็กมีโอกาสในการเลือกทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง การให้เวลา
เด็กในการคิด ให้อิสระในการคิดและสนับสนุนให้เด็กได้รับความสามารถในการคิด การเลือกใช้วัสดุที่เด็ก
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สามารถจับต้องได้ และเป็นอุปกรณ์ประเภทรูปธรรมการจัดกิจกรรมที่เรียกร้องความสนใจของเด็กในการทำ
กิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มและให้ความสำคัญต่อเรื่องคุณภาพมากกว่าปริมาณ  จะส่งผลต่อพฤติกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ของเด็กวัยนี้ 

ในด้านครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ที่จะมาเป็นครูผู้ดูแลเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนได้ จะต้องมีความ
เสียสละอย่างมาก มีความรักในอาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม และที่สำคัญที่สุดคือ ต้องมีความเป็นแม่ 
สอดคล้องกับ อัจฉรา ประสงค์ดี (2549) ที่ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 
พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่พึงพอใจกับการที่ครูให้ความดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด มีความรักความ
เมตตาต่อนักเรียนอย่างแท้จริง 

ในด้านการมีส่วนร่วม ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บ้านเรียนแห่งรักและศานติกลายเป็นศูนย์ฯ 
ต้นแบบ เนื่องจาก ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น ผู้ปกครอง ชุมชน 
หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งสอดคล้องกับ พีรพัฒน์ มุมอ่อน (2557) ที่พบว่า การมีส่วนร่วม เป็น
หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสอดคล้องกับสถาพร จินดาเดช 
(2546) ที่พบว่าการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เป็นปัจจัยที่ทำให้ศูนย์ฯ มีความเข้มแข็ง 

จากผลการศึกษาปัญหาและความท้าทายในการจัดการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบของศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรียน สามารถอภิปรายผลได้ว่า ปัญหาในการจัดการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัย
เรียนของศูนย์ฯ เกิดจากการจัดสรรงบประมาณที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นในด้านงบประมาณด้านบุคลากร 
ต่าง ๆ ทั้งครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรอื่น ๆ ทำให้ครูผู้ดูแลเด็กขาดความมั่นคงและต้องรับหน้าที่ทุกอย่าง
ภายในศูนย์ฯ สอดคล้องกับ จรรยา ชินสี (2552) ในเรื่องการขาดแคลนบุคลากรในตำแหน่งอื่น ๆ ทำให้ครู
ผู้ดูแลเด็กต้องทำงานหลายอย่าง ในด้านงบประมาณอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ทำให้ไม่สามารถ
จัดโภชนาการให้เหมาะสมตามวัยแก่เด็กได้ และในด้านงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนา
เด็กก่อนวัยเรียน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สอดคล้อง
กับ สมบัติ จักรสมศักดิ์ (2541) ที่พบว่าการจัดการศึกษาระดับก่อนปฐมศึกษาในสังกัดสำนักงานการ
ประถมศึกษาอำเภอเมืองเชียงราย ยังขาดงบประมาณในการจัดสภาพแวดล้อมเช่นกัน 

แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คือการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา 
และการจัดให้มีการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า แนวทางในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อน
วัยเรียนให้เกิดความยั่งยืนที่ได้จากการสัมภาษณ์ คือ การที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องลงพื้นที่เพื่อเก็บขอ้มูล 
วิเคราะห์ข้อมูล และหาแนวทางการสนับสนุนศูนย์ฯต่าง ๆ ให้เหมาะสม เพราะแต่ละศูนย์ฯ มีความแตกต่าง
กันในเรื่องการจัดการ โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละศูนย์ เพื่อให้ศูนย์มี
ศักยภาพเพียงพอต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยที่ได้มาตรฐาน ทั้งยังต้องสร้างความมั่นคงให้กับครูผู้ดูแลเด็ก
ซึ่งเป็นบุคลากรที่สำคัญอีกด้วย ในด้านของการจัดการเรียนรู้ควรที่จะมีมาตรฐานให้เด็ กสามารถอ่านออก
เขียนได้ก่อนจบจากศูนย์ และในด้านของภาครัฐควรที่จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการกลาง เพื่อดูแลการจัด
การศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะ เพ่ือรับรู้ รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น และหาแนวทางในการจัดการกับปัญหาและ
พัฒนาให้เกิดความยั่งยืนร่วมกัน 
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12. สรุปผล 
 
 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนมีรูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยที่แตกต่างกันขึ้นกับหลักการและ
แนวคิดที่ศูนย์ฯ ใช้ จากกรณีศึกษา บ้านเรียนแห่งรักและศานติจะใช้หลักการและแนวคิดแบบวอลดอร์ฟเข้า
มาใช้ในการจัดการศึกษา ส่งผลให้แนวทางการจัดหลักสูตรและเนื้อหา การจัดกิจกรรม ทรัพยากรที่ใช้ รวมถึง
การจัดสภาพแวดล้อมต่าง ๆ จะเน้นการสอดแทรกหลักธรรมและเน้นการเรียนรู้ร่วมกับธรรมชาติ ให้ผู้เรียนมี
โอกาสได้ลงมือปฏิบัติมากกว่าเน้นการเขียนอ่าน และให้ความสำคัญในด้านของความสุขของผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ปัญหาในการดำเนินงานของศูนย์ฯ เกิดจากการที่ขาดงบประมาณในด้านต่าง ๆ ซึ่งหากได้รับ
การงบประมาณที่เหมาะสมก็จะเพิ่มโอกาสในการพัฒนาศูนย์ให้มีประสิทธิภาพให้มากขึ้นได้ สำหรับปัญหา
ในด้านผู้เรียน คือการไม่สามารถตามเพื่อนวัยเดียวกันได้ทัน ซึ่งต้องมีการกำหนดมาตรฐานในการจัดให้มี
การอ่านออกเขียนได้ก่อนเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาอย่างจริงจัง ในส่วนของปัญหาภาครัฐ เกิดจาก
การขาดความประสานร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานรัฐด้วยกันเอง รวมถึงภาคส่วนอื่น ๆ ด้วย อีกทั้งยังมี
ปัญหาบุคลากรล้นเกินทำให้ไม่มีตำแหน่งที่เพียงพอต่อการบรรจุครูผู้ดูแลเด็ก และปัญหาการกระจาย
งบประมาณท่ีไม่เป็นธรรม อันเป็นการลดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาของเด็ก ซึ่งปัญหาเหล่านี้ภาครัฐควร
ที่จะต้องเริ่มจากการเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษารูปแบบนี้ก่อน แล้วร่วมกันหาทางพัฒนาให้ดี
ยิ่งขึ้นต่อไป 

ในด้านแนวทางการพัฒนาศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน คือการเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา 
และการจัดให้มีการศึกษาที่มีคุณภาพ จากการศึกษาพบว่า แนวทางในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัย
เรียนให้เกิดความยั่งยืนที่ได้จากการสัมภาษณ์ คือ การที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล และหาแนวทางการสนับสนุนศูนย์ฯ ต่าง ๆ ให้เหมาะสม เพราะแต่ละศูนย์ฯ มีความ
แตกต่างกันในเรื่องการจัดการ โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละศูนย์ เพื่อให้
ศูนย์มีศักยภาพเพียงพอต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยที่ได้มาตรฐาน ทั้งยังต้องสร้างความม่ันคงให้กับครูผู้ดูแล
เด็กซึ่งเป็นบุคลากรที่สำคัญอีกด้วย ในด้านของการจัดการเรียนรู้ควรที่จะมีมาตรฐานให้เด็กสามารถอ่าน
ออกเขียนได้ก่อนจบจากศูนย์ และในด้านของภาครัฐควรที่จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการกลาง เพื่อดูแลการ
จัดการศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะ เพื่อรับรู้ รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น และหาแนวทางในการจัดการกับปัญหา
และพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนร่วมกัน 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนได้ว่า การพัฒนาจะต้องเริ่มจากการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทั้งใน
ด้านความรับผิดชอบของหน่วยงาน งบประมาณ ความมั่นคงของครู แล้วจึงนำไปสู่การจัดทำมาตรฐานให้
เกิดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ โดยอาจจะจัดตั้งเป็นหน่วยงานกลางเพ่ือดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ 

 
13. ข้อเสนอแนะ 
 
13.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) ด้านการสรรหาและคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก ควรมีการปรับปรุงแนวทางในการสรรหา และคัดเลือก
ใหม่ ให้ผู้สมัครมีโอกาสได้ทดลองปฏิบัติงานจริงก่อนที่จะทำการว่าจ้าง โดยให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม
ระหว่างการทดลองปฏิบัติงานนั้น เนื่องจากการดูแลเด็กเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ควรใช้เวลาในการสรรหา
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และคัดเลือกที่เหมาะสม และควรกำหนดให้มีครูผู้ดูแลเด็กที่จบด้านการศึกษาปฐมวัยโดยตรงอย่างน้อย 1 
คน ต่อศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เพ่ือดูแลมาตรฐานให้แต่ละศูนย์ฯ เป็นไปได้อย่างมีคุณภาพ 

2) ด้านการให้ค่าตอบแทนแก่ครูผู้ดูแลเด็ก ควรสร้างความมั่นคงให้กับครูผู้ดูแลเด็ก เช่น บรรจุเป็น
ข้าราชการ ให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม ให้สวัสดิการ เป็นต้น เพื่อสร้างขวัญและกำลังให้กับครู และให้ครู
สามารถเลี้ยงชีพตนเองได้ พร้อมที่จะดูแลเด็กที่เป็นอนาคตของชาติได้อย่างเต็มศักยภาพ 

3) ด้านการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ควรมีการจัดอบรมที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย
อย่างแท้จริง โดยกำหนดให้มีการอบรมอย่างเป็นรูปธรรม และมีการประเมินผลติดตามหลังการอบรม  

4) ด้านงบประมาณอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ควรมีการจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้ให้
เหมาะสม ให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสามารถจัดสรรอาหารที่มีประโยชน์ สะอาด ปลอดภัย และครบ 5 
หมู่ ให้กับเด็กได้  

5) ด้านงบประมาณบุคลากรอื่น ควรมีการศึกษาและวางแผนอัตรากำลังที่เหมาะสมในการจัด
การศึกษาปฐมวัยในรูปแบบศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยเพ่ิมเติม เพ่ือสรรหา คัดเลือก และจัดสรรงบประมาณให้
เหมาะสม ทำให้การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

6) ด้านงบประมาณสนับสนุนการดำเนินของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ควรมีการจัดสรร
งบประมาณที่จำเป็นต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพเพิ่มเติม เช่น การจัดสรรงบประมาณ
สำหรับซ่อมแซมอาคารที่ชำรุดเสียหาย การจัดสรรงบประมาณสำหรับสื่อการเรียนการสอน เป็นต้น 

7) ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เนื่องจากเป็นภาคส่วนที่มี
ศักยภาพในการปฏิบัติงานสูง อาจจูงใจผ่านกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ เช่น การเงินทุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรียน สามารถนำไปใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ เป็นต้น 
 
13.2 ข้อเสนอแนะเชิงบริหาร 

1) ประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ 
การวางแผน การกำหนดนโยบาย ไปจนถึงการปฏิบัติงาน 

2) ลงพื้นที่ศึกษาแนวทางการจัดการและปัญหาที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละศูนย์ฯ เพื่อหาแนวทางใน
การส่งเสริมหรือแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 

3) สร้างมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้ทัดเทียมกับการจัด
การศึกษาปฐมวัยในรูปแบบอื่น ๆ โดยอาจจัดทำเป็นคู่มือมาตรฐานดังเช่นคู่มือของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนถิ่น และใช้คู่มือดังกล่าวในการควบคุมและประเมินศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มี
มาตรฐาน มีคุณภาพต่อไป 

4) การจัดสรรงบประมาณควรมีการจัดสรรที่ยุติธรรม ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่เป็น
ศูนย์ฯต้นแบบได้รับงบประมาณในการดูแลเด็กที่มากกว่า ในขณะศูนย์ฯ ทั่วไปที่น่าจะมีปัญหาในการดูแล
เด็กมากกว่ากลับได้รับงบประมาณในการสนับสนุนต่ำ ยิ่งเป็นผลให้ศูนย์ฯ เหล่านั้นไม่มีโอกาสในการพัฒนา
ตนเอง ทำให้คุณภาพของการจัดการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกระจุกตัว จึงควรที่
จะมีการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  

5) สำนักงานเขตต้องประชาสัมพันธ์ไปยังชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่ให้ทราบถึงการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
รูปแบบศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เพื่อให้ประชาชนส่งบุตรหลานให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาท่ี
เพ่ิมข้ึน 
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13.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรจะมีการเก็บข้อมูลจากหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแลศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนด้วย เพื่อให้

ทราบถึงแนวทางในการจัดการในส่วนของภาครัฐ 
2) ควรจะมีการเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรูปแบบศูนย์พัฒนาเด็กอ่ืน ๆ ด้วย 

เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานเอกชน เป็นต้น เพื่อให้ทราบแนวทางการมีส่วนร่วมและสนับสนุนของผู้มี
ส่วนร่วมเหล่านี้ 

3) ควรมีการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่มิใช่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนต้นแบบเพิ่มเติม 
เนื่องจากการได้รับงบประมาณและการสนับสนุนต่างกัน ซึ่งอาจจะมีประเด็นในการจัดการศึกษาและปัญหา
ที่แตกต่างกันด้วย 

4) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบ
อ่ืนเพิ่มเติม เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยให้มีมาตรฐาน มีคุณภาพต่อไป 
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บทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Sports) ของประเทศไทย 
 

The Role of The Government in Promoting Electronic Sports (E-sports) of Thailand 
 

กิตติพิชญ์ พันธุมาศ* 
Kittipit Phanthumas 

 
บทคัดย่อ 
 

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมกีฬาแบบเล็กทรอนิกส์   
(E-sports) ของประเทศไทย การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้
แบ่งลักษณะการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลระดับปฐมภูมิ 
ทำการศึกษา ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interview) ซึ่งประชากรผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่      
(1) นักกีฬาอีสปอร์ต จำนวน 2 ท่าน (2) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอาทิเช่น ผู้จัดการทีม นักพากย์ นักแคสเกมส์ 
กีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Sports) หรืออีสปอร์ตของประเทศไทย จำนวน 3 ท่าน และ (3) ผู้ที่มีบทบาท
สำคัญในการสร้างนโยบายเพ่ือนำมาส่งเสริมพัฒนา กีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Sports) หรือ อีสปอร์ตของ
ประเทศไทย เช่น หน่วยงานของรัฐ รัฐมนตรี นักการเมือง เป็นต้น จำนวน 1 ท่าน 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ระดับทุติยภูมิกล่าวคือ ผู้วิจัยได้ดำเนินการค้นคว้าและศึกษาเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ผลการวิจัย พบว่า บทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมกีฬาแบบเล็กทรอนิกส์ (E-sports) ของ
ประเทศไทย 1. ภาครัฐมีมุมมองที ่เห็นกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์(E-sports) แตกต่างกับที ่คนที ่ทำงาน
เกี่ยวข้องกับกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-sports) เป็นกิจกรรมสันทนาการเพ่ือให้ร่างกายแข็งแรง ส่วนคนใน
วงการมองกีฬากีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเรื่องของเศรษฐกิจการพัฒนาการแข่งขัน 2. ภาครัฐส่งเสริม
กีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-sports) ในความจริงไม่ต่างจากกีฬาอ่ืน ภาครัฐไม่ได้เห็นกีฬาเป็นเครื่องมือ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 3. สิ่งแวดล้อมของกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์  (E-sports) ไม่เอื้อให้เกิดการ
พัฒนา มีการขัดขวางจากภาครัฐคือการพยายามออกกฎหมายควบคุมการพยายามจำกัดอายุใช้กฎหมายใน
เชิงบังคับไม่ได้ใช้กฎหมายเชิงสนับสนุน 4. ปัญหาในด้านกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-sports) เกิดจาก
ภาครัฐไม่มองกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-sports) เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจเฉกเช่นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
5. ความสำคัญอันดับแรกของภาครัฐในการพัฒนากีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-sports) คือ ภาครัฐต้องให้
ความสำคัญกับหน่วยงานราชการในด้านทัศนคติในการกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-sports) เป็นสิ่งสำคัญ
ด้านเศรษฐกิจ 

 
คำสำคัญ: บทบาทของภาครัฐ, กีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-sports) 
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Abstract 
 
          The purpose of this study was to study the role of the government in promoting E-
sports in Thailand. This study was a qualitative research study. The research collects both 
primary and secondary data. The primary data are from in-depth interview whose key 
informants include (1) 2 e-sports athletes, (2) 3 e-sport team managers, and (3) an e-sport 
policy makers. 2. Secondary data are from documentary research which seeks relevant 
information from research, academic journals, as well as laws and regulations. The result 
offers five main findings. First, the government has different views on E-sport from those 
who work in E-sport. The government views a sport as a recreational activity to keep the 
body healthy. But for people in the industry, E-sport is viewed as a matter of economic 
development and competitive advantage. Second, the government promotes E-sport in 
fact, no different from other sports. The government does not see sports as a tool to 
develop the country's economy. 3. E-sports environment is not conducive to its sustainable 
growth. There is an obstruction from the government which is trying to enact legislation to 
control the attempt to limit the letting of the law enforceable, not supportive law. 4. the 
government still does not regard E-sport as an economics opportunity as developed 
countries do. 5. The first priority for the government and it agencies is view E-sport as an 
important aspect of the economy. 
 
Keywords: Role of government, Electronic sports (E-sports) 
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1. บทนำ 
 

กีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Sports) หรือ E-sports ถือเป็นกีฬาประเภทหนึ่ง ปัจจุบัน
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มีมติเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 
2560 อนุมัติรับรองให้อีสปอร์ต (E-Sports) เป็นชนิดกีฬาที่สามารถจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬาได้ตาม
พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 และมีการจัดตั้งสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย 
(Thailand E-Sports Federation หรือ TESF)” อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ต่อมาเมื่อ
วันที่ 20 กันยายน 2564 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง กำหนดชนิด
หรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 โดยให้กีฬาอีสปอร์ตเป็นกีฬาอาชีพ เพื่อเป็นการ
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสมาคมกีฬาอาชีพ สโมสรอาชีพ นักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพที่
เกี่ยวข้องตามกฎหมาย (สปิงนิวส์, 2564)  
 อีสปอร์ตเป็นการแข่งขันที่มีผู้เล่นหลายฝ่าย (Multiplayers) หรือเป็นเกมแบบ MMO (Massive 
Multiplayer Online) หรือเกมที่มีผู้เล่นออนไลน์รวมกันเป็นจำนวนมาก มีการจัดงาน E-sport Event โดย 
E-Sport Event คือ การจัดแข่งขันเกม โดยไม่ใช่แค่เป็นการแข่งขันกันเองแบบปกติของผู้เล่น แต่เป็นการ
แข่งที่มีการจัดอันดับในการเล่น ที่มีการแบ่งผู้เล่นเป็นกลุ่มสโมสรกีฬาอาชีพจนถึงระดับตัวแทนประเทศ 
เพื่อที่จะเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติ โดยในการแข่งขันจะมีการให้เงินรางวัล และนอกจากจะทำให้เกิดผู้
เล่นในระดับอาชีพแล้วยังทำให้เกิดอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขัน E-sport ตัวอย่างเช่น 
กรรมการ หรือ GM นักพากย์ เป็นต้น อีสปอร์ตจึงเป็นการแข่งขันวิดีโอเกมออนไลน์เพื่อชิงรางวัล ซึ่งเป็น
ปรากฏการณ์ใหม่ที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เติบโตมากับเกมดิจิทัลและอินเตอร์เน็ต 
สามารถเล่นได้ทั้งบนเครือข่ายปิดและบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เกมอีสปอร์ตที่ได้รับความนิยาม เช่น เกม 
League of Legends (LOL) และ เกม Defense of the Ancients 2 (DOTA 2) เป็นต้น 
 กีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Sports) หรือ E-sports เป็นกีฬาที่มีการพัฒนาต่อยอดจาก
การเล่นเกมออนไลน์แบบเดิมมาเป็นการเล่นเกมเพื่อแข่งขันหาผู้ชนะอย่างเป็นทางการ มีการตั้งกฎกติกา
ขึ้นมาให้เป็นระบบสากล มีเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะพร้อมถ่ายทอดสดผ่านโลกออนไลน์ไปยังผู้ที่สนใจรับชม
ทั่วโลกเรียกว่าการแข่งขันระบบทัวร์นาเมนต์ ข้อดีของกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์มีค่อนข้างชัดเจนหากได้รับ
การควบคุมและสนับสนุนอย่างถูกต้อง ได้แก่ ทำให้เด็กมีเป้าหมายในชีวิต ได้รับการฝึกฝนด้านสภาพจิตใจ 
ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ฝึกสอน เกิดความมุ่งมั่น และมีสมาธิ (ศรัณย์ศิริ คัมภิรานนท์, 2563)  
 ปัจจุบันอุตสาหกรรมกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์มีการเติบโตเป็นอย่างมาก ข้อมูลจากนิวซู (Newzoo) 
ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำในการสำรวจตลาดกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก พบว่าในปี ค.ศ. 2019 มูลค่ารวมของ
ตลาดกีฬาอีสปอร์ตทั่วโลกอยู่ที่ราว 1,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (36,300 ล้านบาท) ต่อมาในปี 2020 นิวซู
ระบุว่ามูลค่าตลาดเติบโตขึ้น 15 เปอร์เซ็นต์ และในปี 2021 โตขึ้นอีก 14.5 เปอร์เซ็นต์ โดยประเมินว่าในปี 
2022 มูลค่าตลาดของกีฬาอีสปอร์ตทั่วโลกจะอยู่ที่ราว 1,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (59,400 ล้านบาท)  และ
มีแนวโน้มคาดว่า ตลาดเกมจะเติบโตถึง 8.7 เปอร์เซ็นต์ ระหว่างปี 2019-2024 ซึ่งในอีก 3 ปีข้างหน้า หรือ
ในปี 2024 คาดว่ามูลค่าตลาดจะถีบตัวไปอยู่ที่ 2,187 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (72,171 ล้านบาท) โดย ในส่วน
ของผู้เล่น นิวซูประเมินว่าจะมีคนเล่นเกมเพ่ิมข้ึน 5.4 เปอร์เซ็นต์ ระหว่างปี 2020 กับ 2021 เมื่อเจาะลึกไป
ยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน พบข้อมูลที่น่าสนใจจากทั้งนิวซู และ เทนเซนต์ บริษัท
อินเตอร์เน็ตชั้นนำของโลก ว่ารายได้ของกีฬาอีสปอร์ตจะเพิ่มขึ้นถึง 20.8 เปอร์เซ็นต์ ระหว่างปี 2019-
2024 โดยในปี 2024 คาดว่ามูลค่าตลาดอีสปอร์ตในอาเซียนจะพุ่งไปที่ 72.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2,392.5 
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ล้านบาท) ในปี 2024 (มติชนออนไลน์, 2564) จากข้อมูลสะท้อนให้เห็นว่าอุตสาหกรรมกีฬาแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกและประเทศไทยจะมีการเตบิโตที่เพ่ิมอย่างต่อเนื่อง 

ประโยชน์ของกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ยังทำให้เกิดอาชีพใหม่ ได้แก่ 1. นักแคสเกม 2. นักพัฒนา
เกม 3. นักออกแบบเกม 4. นักสร้างคอนเทนต์ 5. นักเขียนโปรแกรม 6. ผู้ดูแลเกม 7. นักพัฒนาชอฟต์แวร์
และฮาร์ดแวร์ 8. นักพากย์เกม 9. นักจัดเกม และ 10. ผู้ฝึกสอนเกม เป็นต้น รวมไปถึงการสร้างรายได้
จำนวนมากให้ทั ้งผู ้เล่นและอาชีพต่าง ๆ อีกด้วยโดยนักกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์มีรายได้จำนวนมาก
ยกตัวอย่างรายได้นักกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์อันดับ 10 ของประเทศไทยมีรายได้รวมมากกว่า 1,500,000 
บาท จาก 1 การแข่งขันโดยอยู่อันดับที่ 1,918 ของโลกหรือแม้แต่รายได้ต่อเดือนของอาชีพที่เกี่ยวข้องอยู่ที่
หลักหมื่นถึงหลักแสนบาท หรือรายได้อ่ืน ๆ เช่น ค่าสปอนเชอร์ ค่าเข้าร่วมแข่งขัน อาจสูงถึงหลายล้านบาท 
ซึ่งเป็นรายได้ที่สูงมากในขณะที่นักกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ยังมีอายุน้อยอีกท้ังยังเป็นแรงจูงใจให้ผู้คน
ทั่วไปที่สนใจมีเป้าหมายในการหารายได้จากการเล่นเกมส์ 
 นอกจากนี้ กีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ยังส่งผลต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมอย่างน้อย 3 ประเภท 
เช่น ธุรกิจที่ใช้ผู้สนับสนุนในการสร้างยี่ห้อและเข้าถึงผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น ธุรกิจอุปกรณ์ต่อพ่ วง
เกมและอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ และธุรกิจการท่องเที่ยว ที่จะดึงชาวต่างชาติโดยเฉพาะแฟนกีฬาในการเข้ามา
ท่องเที่ยวประเทศไทยผ่านการจัดงานอีเวนท์ขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้น หากรัฐบาลมีทัศนคติในเชิงบวกในการ
เข้ามาและมีนโยบายสนับสนุนที่ชัดเจนครอบคลุมทุกมิติก็จะทำให้เปลี่ยนแปลงมุมมองความเชื่อที่ว่าเด็กติด
เกมที่อาจมีปัญหาในอนาคตให้กลายเป็นการสร้างเจ้าของธุรกิจ เจ้าของสโมสรกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ และ
นักกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลก ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สำคัญของแผ่นดิน อีกทั้ง
ในปัจจุบันวงการเกมได้เกิดกิจกรรมในรูปแบบใหม่ที่ผู้เล่นเกมไม่ได้เล่นเพ่ือความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว
แต่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันและเปลี่ยนสถานะจาก “ผู้เล่นเกมเป็นนักกีฬา” ที่เรียกว่า “อีสปอร์ต” ซึ่ง
คนกลุ่มนี้ได้ทำตามความชอบของตัวเองเพ่ือสร้างรายได้และพัฒนาเป็นอาชีพในที่สุด 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

2.1 เพื่อทราบว่ากีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Sports) หรือ อีสปอร์ต ของประเทศไทยเป็นกีฬา
ประเภทหนึ่ง ภาครัฐควรมีแนวทางในการสร้างนโยบายเพื่อนำมาส่งเสริมพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้
อย่างไร 
 2.2 เพ่ือทราบว่าภาครัฐมีบทบาทในการส่งเสริมกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Sports) หรือ อีสปอร์ต 
ของประเทศไทย แตกต่างกับการส่งเสริมกีฬาประเภทอ่ืน อย่างไร 
 
3. คำถามการวิจัย 
 
 3.1 กีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Sports) หรือ อีสปอร์ต ของประเทศไทยเป็นกีฬาประเภทหนึ่ง 
ภาครัฐควรมีแนวทางในการสร้างนโยบายเพื่อนำมาส่งเสริมพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุงได้อย่างไร 
 3.2 ภาครัฐมีบทบาทในการส่งเสริมกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Sports) หรือ อีสปอร์ต ของ
ประเทศไทย แตกต่างกับการส่งเสริมกีฬาประเภทอ่ืน อย่างไร 
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4. ขอบเขตของการวิจัย 
 

4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
เนื้อหาของการศึกษา คือ ความเป็นมาและสำคัญของกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-sports) และ

แนวทางบทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Sports) ของประเทศไทย 
 
4.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลของกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-sports) ในประเทศไทย 
 
4.3 ขอบเขตด้านเวลา 
เก็บรวบรวมข้อมูลของกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-sports) ในประเทศไทย ตั้งแต่เดือนมีนาคม

จนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 5.1 เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมนักกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-sports) หรือ อีสปอร์ต ทั้งใน
ส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนต่อไปในอนาคต 
 5.2 เพื่อทราบถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขในการส่งเสริมนักกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-
sports) หรือ อีสปอร์ต  
 5.3 เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนนโยบาย กลยุทธ์ และพัฒนา ส่งเสริมส่งเสริมนักกีฬาแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-sports) หรือ อีสปอร์ต เพื่อเกิดความยั่งยืนในประเทศไทย 
 
6. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

กีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-sports) หรือ อีสปอร์ต หมายถึง การแข่งขันเล่นวีดีโอเกมส์ประเภท
เกมส์วางแผนการรบ เกมส์ต่อสู้ เกมส์แนวยิง (First-person shooter : FPS) เกมส์โมบา (multiplayer 
online battle arena)  เกมส์อินดี้ ไม่ว่าจะเป็นประเภทบุคคลเดี่ยวหรือประเภททีม โดยปัจจุบันมีการแบ่ง
ระดับชั้นของการแข่งขั้นออกเป็นระดับมือสมัครเล่น ระดับกึ่งอาชีพ และระดับมืออาชีพ อีสปร์ตได้รับการ
ยอมรับจากคนทั่วทุกมุมโลกว่าเป็นหนึ่งในรูปแบบการแข่งขั้นด้านทักษะการกีฬา มีการแบ่งสายการแข่งขัน
เป็นลีกต่าง ๆ มากมายเหมือนกีฬาทั่วไป (Baker, 2560) 
 
7. ทบทวนวรรณกรรม 
 

การศึกษานี้มีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยสังเขป ดังนี้ 
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7.1 ประวัติกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Sport) 
  กีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Sport) หรือ อีสปอร์ต (E-Sport) คือการแข่งขันเกม ที่เป็น
การแข่งขันแบบจริงจัง มีกฎ มีกติกา เหมือนกับการแข่งขันกีฬาจริง วงการอีสปอร์ตในประเทศไทยใน
ช่วงแรกนั้นยังอยู่ในจุดที่เป็นเพียงการเริ่มต้น ในขณะที่ต่างประเทศพัฒนาไปจนถึงมืออาชีพแล้วจากนั้นอี
สปอร์ต ไทยก็ได้พัฒนาต่อเนื ่องมาตลอด มีการแข่งขันเกิดขึ ้นบ่อยมากขึ ้นการแข่งขันครั ้งแรกใน
ประวัติศาสตร์ที่เรียกว่าเป็นอีสปอร์ต นั้น เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 1972 ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ต 
โดยเกมที่ใช้ในการจัดแข่งกันในครั้งนั้น ก็คือเกม Spacewar ซึ่งเป็นการแข่งขันภายในมหาวิทยาลัย 9 ปี 
ต่อมา บริษัท Atari (ตอนนี้ปิดตัวไปแล้ว) ได้จัดการแข่งขันเกม Space Invaders ที่มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
มากกว่า 5 พันคนจากทั่วสหรัฐอเมริกา จากนั้นโลกก็เข้าสู่ยุคจุดเริ่มต้นแห่งอินเทอร์เน็ต ที่เป็นสิ่งจำเป็น
สำหรับทุกคนไปแล้วตอนนี้ ซึ่งมันสามารถทำให้การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต นั้นง่ ายมากขึ้น ที่ทำให้เกิดการ
แข่งขันเกม Online กันมากมายในปัจจุบัน และทำให้เกิดองค์กรต่าง ๆ มากมาย ที่สนับสนุนการแข่งขันอี
สปอร์ต  
 ปัจจุบันอีสปอร์ตในประเทศไทย กำลังเป็นที่ยอมรับหลาย ๆ คน เริ่มต้นจากการเล่นเกมเป็นงาน
อดิเรก สู่การเล่นเกมเป็นอาชีพ และใช้ฝีมือในการลงแข่งขันชิงเงินรางวัลจากหลายสนามแข่ง หากพร้อมที่
จะเรยีนรู้ และฝึกฝนเป็นประจำ เปลี่ยนสิ่งที่ชอบเป็นอาชีพ ก็สามารถเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตอาชีพได้ 
 

7.2 แนวคิดการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศเป็นอีกมิติหนึ่งที่มุ่งหวังให้ประชาชนทุกกลุ่ม ได้มี โอกาสพัฒนา

ตนเองไปสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งเป็นการ ดำเนินงานที่ต่อเนื่องจาก
การกีฬาขั ้นพื ้นฐานและการกีฬาเพื ่อมวลชน โดยมีจุดมุ ่งหมายในการเข้า ร่วมการแข่งขัน และการ
แสดงออกถึงความเป็นเลิศทางการกีฬาเพื่อเป็นแชมป์ในโอกาสต่อไป (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 
2550: 61) และถือเป็นกิจกรรมที่นานาประเทศต่างก็ให้ความสำคัญ และบูรณากาลการดำเนินงานหรือ
พัฒนาแตกต่างกันออกไปตามบริบท ดังที่ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2548) 
ได้กล่าวถึงการบูรณาการการกีฬากับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของการศึกษาในระบบการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในประเทศออสเตรเลียไว้ว่า ประเทศออสเตรเลียได้บูรณาการการบริหาร
กีฬาอย่างเป็นระบบ และได้เขียนแผนที่สามารถบ่งชี้ถึงความสำเร็จออกเป็นส่วน ๆ ตามเป้าหมายระยะสั้น
และระยะยาว มีการกำหนดโครงสร้างหน่วยงานที่ รับผิดชอบชัดเจนและสอดคล้องซึ่งกันและกัน คือ 
สถาบันการกีฬาแห่งชาติออสเตรเลีย (AIS: Australian Institute of Sport) รับผิดชอบพัฒนากีฬาเพ่ือ
ความเป็นเลิศ ระดับชาติ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่กีฬาโอลิมปิกและกีฬาชิงแชมป์โลก ที่เน้นการบูรณาการ 
วิทยาศาสตร์การกีฬา และการใช้เทคนิคต่าง ๆ ที่จำเป็นในการกีฬา หน่วยพัฒนากีฬาจะทำหน้าที่ให้ 
คำปรึกษาและสนับสนุนงานบริการช่วยเหลือองค์กรกีฬาในระดับชาติ เพื่อให้องค์กรเหล่านั้น ดำเนิน
กิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เป็นต้น 

กรอบแนวคิดการพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในประเทศไทย จากการศึกษาพบว่า มีการบูร
ณาการโดยยึดแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2550-2554) เป็นกรอบแนวคิด หลักในการ
ดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนพัฒนาทักษะด้านการกีฬา อย่างเต็มศักยภาพ 
รวมถึงการบูรณาการทั้งด้านบุคลากรด้านการกีฬา โครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับ การฝึกและการแข่งขัน 
อุปกรณ์การกีฬา และองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยี การกีฬา ตลอดจนการบริหาร
จัดการอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั ้งภาครัฐและเอกชน ชมรม สมาคมกีฬา เป็นต้น โดยมุ ่งบรรลุ



 
 

 
 

483 การน าเสนอผลงานหลกัสตูร รอ. 9000 การคน้ควา้อสิระ : การประยกุตค์วามรูสู้ก่ารปฏบิตัิ 

วัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ คือ นักกีฬาทุกกลุ่ม มีโอกาสเข้า ร่วมการแข่งขัน และพัฒนาความสามารถ
โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศในการแข่งขันกีฬา ทั้งระดับชาติและนานาชาติ บุคลากรทางการกีฬาได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ และมีจํานวนเพียงพอ ต่อความต้องการในการพัฒนาสถานกีฬา อุปกรณ์
กีฬาและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือรองรับการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬาทุกระดับสร้าง ขยาย และพัฒนา
เครือข่ายองค์กรกีฬาให้ เชื่อมโยงและสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ พัฒนาระบบการจัดการแข่งขันและส่ง
แข่งขันกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศทั้งระดับชาติและนานาชาติ (กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา, 2550: 17-19) 

จากวัตถุประสงค์ของการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นถึง ทิศทางใน
การดำเนินงานในมิติต่าง ๆ และยังแสดงให้เห็นถึงความต้องการให้ประชาชนทุกกลุ่ม รวมถึงบุคลากร
ทางการกีฬาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ อย่างครอบคลุมและ
เพียงพอ เพ่ือมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬา (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2550: 32-33) สอดคล้อง
กับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2549: 15-17) ได้กล่าวถึงแนวทางในการ
พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศไว้ว่า ประเทศไทยยังขาด ความพร้อมในหลายปัจจัย แต่ได้มีความพยายามทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็น เลิศเพื่อการอาชีพ ซึ่งในการพัฒนากีฬาจะต้องประกอบด้วย
แนวทางด้านต่าง ๆ ดังนี้  

1. การพัฒนาความสามารถตัวนักกีฬาหรือผู้เล่น โดยการขยายฐานให้มีผู้เล่นกีฬามากขึ้นควรมีการ
ส่งเสริมให้เยาวชนได้เล่นกีฬาทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา ตั้งแต่ ระดับ ประถมศึกษา
จนถึงอุดมศึกษา มีการสอนทักษะกีฬาหลากหลายชนิด และควรจัดให้มีการพัฒนา ทักษะกีฬาเป็นลำดับขั้น 
ปลูกฝังให้รักการเล่นกีฬาตั้งแต่เด็ก และควรมีศูนย์กีฬาโรงเรียนเพื่อความ เป็นเลิศที่ดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง และพัฒนานักกีฬาที่มีแววเพื่อไปสู่ความเป็นเลิศทุกระดับตั้งแต่ ระดับโรงเรียน สโมสร จังหวัด 
ภูมิภาค หรือประเทศ และส่งเสริมให้ได้เข้าร่วมการแข่งขันเพิ่ม ประสบการณ์ความเป็นเลิศในระดับสูงขึ้น
ต่อไป 

2. การพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย ผู้ฝึกสอนกีฬาในระบบการศึกษา ควรมีการพัฒนา ครูพล
ศึกษาให้มีสมรรถนะในการสอนพลศึกษาและกีฬาให้เด็กมีทักษะพื้นฐานที่ถูกต้อง และ ปลูกฝังให้เด็กมี
ความรักและนิยมการเล่นกีฬา สร้างทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬา และผู้ฝึกสอนกีฬา ในสโมสร สมาคมกีฬา
จังหวัด หรือสถาบันที่มีการแข่งขันกีฬา ควรมีการพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาให้มี สมรรถนะที่จะฝึกสอนนักกีฬา
เพ่ือเขา้แข่งขันกีฬาในระดับที่สูงขึ้น ตั้งแต่ระดับจังหวัด สโมสร สมาคมถึงระดับชาติ การพัฒนาผู้ตัดสินกีฬา
ทั้งในระดับโรงเรียนและระดับสโมสร ควรมีการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง มีเป้าหมายในการผลิตและพัฒนาผู้
ตัดสินไปสู่ระดับสหพันธ์นานาชาติมากข้ึน รวมถึง ผู้บริหารหรือผู้จัดการทีม ควรมีการอบรมและพัฒนาให้มี
ความสามารถในการบริหารทีมอย่างมีคุณภาพ 

3. การพัฒนาด้านสถานที่ อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก ควรมีการจัดสถานที่ และสิ่งอำนวย
ความสะดวกสำหรับการเล่นกีฬาให้มีจำนวนมากเพียงพอกับความต้องการ รวมทั้ง เปิดกว้างและอำนวย
ความสะดวกในการเล่นกีฬาและแข่งขันกีฬาให้มากที่สุด 

4. การพัฒนาการจัดการแข่งขัน การจัดการแข่งขันเป็นรายการหรือสถานที่ประลองทักษะทางกีฬา 
จึงจําเป็นต้องมีการแข่งขันกีฬาในทุกระดับอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับโรงเรียน สโมสร จังหวัด ภูมิภาค 
หรือประเทศ ยิ่งกว่านั้นควรจัดให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันทั้งระบบ รวมทั้งจัด ให้มีปฏิทินการแข่งขันกีฬา
ประจำปีอย่างชัดเจน 
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  5. การพัฒนาการมีส่วนร่วมและปลุกกระแสค่านิยมทางการกีฬา ควรมีการรณรงค์เพื่อสร้าง
ค่านิยมและปลุกกระแสการเล่นและรักกีฬาตั้งแต่เด็ก เช่น แฟนคลับตั้งแต่ระดับโรงเรียนสโมสร จังหวัด 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมและรักในทีม ซึ่งอาจจะต้องเริ่มตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับโรงเรียน หลักสูตรและ
การสอนพลศึกษาที่ดีจะต้องมีความสำคัญและจำเป็นในการปลูกฝังให้ เยาวชนรักกีฬาและนิยมกีฬา 

6. การพัฒนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการกีฬาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ทุกระดับ โดยผสมผสานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าในหลักสูตรการ เรียนการสอนพลศึกษา 
เพื่อให้มีความเข้าใจและมองเห็นประโยชน์ของการนำวิทยาศาสตร์การกีฬา มาใช้ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
กีฬาพ้ืนฐาน กีฬามวลชน กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 

7. การพัฒนาองค์กรที่รับผิดชอบด้านการกีฬาในทุกระดับจะต้องให้ความสำคัญ และมี การทำงาน
ที่เชื่อมโยงเป็นระบบ ตั้งแต่ระบบโรงเรียน สโมสร สมาคมกีฬาจังหวัด สมาคมกีฬาแห่ง ประเทศไทย รวมทั้ง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะต้องมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา และการจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬา
เพ่ือความเป็นเลิศในทุกระดับ 

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง หลาย
ประการ และมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย มีองค์กรที ่รับผิดชอบทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง
สถาบันการศึกษา และให้ความสำคัญกับกิจกรรมการพัฒนาตั้งแต่ระดับกีฬาพื้นฐาน กีฬา มวลชน จนถึ ง
กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ เช่น การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ การพัฒนาองค์ความรู้ การสร้างค่านิยมในการเล่น
กีฬา มีการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้ และ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
และเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ จึงจะส่งผลให้การพัฒนากีฬาเพ่ือ ความเป็นเลิศประสบผลสำเร็จยิ่งขึ้น 

 
7.3 ทฤษฎีหลายกระแส (Multiple Streams Theory) 
ทฤษฎีหลายกระแสมองว่ากระบวนการตัดสินใจทางนโยบายใด ๆ มักเกิดขึ้นจากอิทธิพลของ

กระแส 3 กระแสคือ 1) กระแสปัญหา 2) กระแสนโยบาย และ 3) กระแสการเมือง ซึ่งกระแสแต่ละกระแส
จะมีความเคลื่อนไหวและมีกฎเกณฑ์ที่เป็นของตนเอง (หรือมีธรรมชาติของตนเอง) โดยไม่สัมพันธ์โดยตรง
กับกระแสอื่น ๆ และเมื่อใดก็ตามที่กระแสทั้งสามได้มาประสานหรือมาบรรจบกัน โดยความพยายาม และ
การดำเนินการต่างๆ ของResearch Article / 125 ผู้ประกอบการทางนโยบาย (Policy Entrepreneur) ที่
ทำให้เกิดและ/หรือใช้ช่องทางหรือหน้าต่างนโยบาย(Policy Window) ต่าง ๆ ที่เปิดขึ้นในช่วงจังหวะเวลา
นั้น เพ่ือผลักดันการตัดสินใจ เมื่อนั้นการตัดสินใจหรือการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายก็จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ กระแส
ทั้ง 3 ที่ว่า หมายถึง กระแสปัญหา (Problem Stream) หมายถึง กระแสหรือสภาวะการรับรู้ และการให้
ความหมายและความสำคัญต่อปัญหานั้น ๆ หรือต่อนโยบายนั้นของผู้ตัดสินใจและของสังคมส่วนรวม 
เนื่องจากมนุษย์จะรับรู้ให้ความสนใจ และทำความเข้าใจในปัญหาต่าง ๆ ได้จำกัด ซึ่งก็เป็นเหตุผลว่าทำไมผู้
ตัดสินใจและสังคมจึงให้ความสนใจในบางปัญหา และไม่สนใจในปัญหาอื่น ๆ อีกหลาย ๆ ปัญหา ความ
สนใจในปัญหาต่าง ๆ มักขึ้นอยู่กับวิธีการในการรับรู้และเรียนรู้กับปัญหา และเงื่อนไขที่ทำให้สถานการณ์
นั้นถูกระบุว่าเป็นปัญหา 

กระแสนโยบาย (Policy Stream) หมายถึง ความน่าสนใจของข้อเสนอทางนโยบายในการแก้ไข
ปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งข้อเสนอทางนโยบายเหล่านี้ก็มาจากความคิดที่หลากหลายของผู้เชี่ยวชาญ
หรือผู้ปฏิบัติการต่าง ๆ ในประเด็นหรือชุมชนนโยบายนั้น ๆ 
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กระแสการเมือง (Political Stream) หมายถึง ภาวะของแรงสนับสนุน และแรงกดดันทาง
การเมืองที ่มีต่อผู ้ตัดสินใจในแต่ละครั ้ง เช่น กระแสหรืออารมณ์ของสังคม (National Mood) ความ
เคลื่อนไหวกดดัน (Pressure Group Campaign) และการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งทางการเมือง เป็นต้น  

โดยทั่วไปแล้ว ทฤษฎีหลายกระแสเชื่อว่า กระแสทั้งสามนั้นจะมีความเคลื่อนไหวอย่างเป็นอิสระต่อ
กัน ซึ่งหากกระแสทั้งสามยังไม่มาบรรจบกัน เช่น มีข้อเสนอนโยบายแต่สังคมหรือผู้ตัดสินใจยังไม่เห็นว่าเป็น
ปัญหา การตัดสินใจหรือการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายก็จะยังไม่เกิดขึ้น ตราบจนกระทั่งกระแสทั้งสามนั้นมา
ประสานบรรจบกันเสียก่อน การตัดสินใจเชิงนโยบายจึงจะเกิดขึ้นได้ดังนั้น สิ่งที่สำคัญมากก็คือ หน้าต่าง
นโยบาย (Policy Window) หรือโอกาสที่ผู้สนับสนุนนโยบายจะผลักดันให้ผู้ตัดสินใจและสังคมส่วนรวมได้
ตระหนักถึงประเด็นปัญหา ข้อเสนอเชิงนโยบายของตน และมีแรงสนับสนุน (หรือกดดัน) ทางการเมืองที่
เพียงพอที่จะทำให้เกิดการตัดสินใจในทิศทางที่ต้องการสำหรับการเชื่อมประสานกระแสต่าง ๆ มักเกิดข้ึนใน 
2 ลักษณะ คือ การเริ่มจากกระแสปัญหาไปสู่กระแสอ่ืน ๆ ซึ่งก็หมายถึงการเริ่มต้นจากปัญหาไปสู่ทางออก
ในการแก้ไขปัญหา และการเริ่มต้นจากกระแสการเมือง ซึ่งมักมีคำตอบอยู่ในใจแล้ว เพียงแต่รอคอยจังหวะ
เวลาที่จะชี้ให้ผู้ตัดสินใจหรือสังคมตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังแต่เนื่องจากหน้าต่างนโยบายมัก
เปิดขึ้นและปิดลงอย่างรวดเร็ว การเชื่อมประสานกระแสทั้งสามในเวลาอันจำกัดจึงจำเป็นต้องมีผู้ที่คอยทำ
หน้าที่เชื ่อมประสานกระแสดังกล่าว ซึ่งในทฤษฎีหลายกระแสเรียกว่าผู้ประกอบการนโยบาย (Policy 
Entrepreneur) ซึ่งก็คือ บุคคลหรือองค์กรที่เต็มใจและทุ่มเทกำลัง เวลา และทรัพยากรต่าง ๆ ของตน 
(รวมถึงการยอมรับในสังคม) ในการสนับสนุนให้เกิดการตัดสินใจหรือการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย ดังนั้น 
เมื่อหน้าต่างนโยบายเปิดขึ้น ผู้ประกอบการนโยบายจะต้องใช้โอกาสนั้นทันทีในการประสานกระแสทั้งสาม 
และผลักดันให้เกิดการตัดสินใจทางนโยบายในที่สุด นอกจากนี้ ผู้ประกอบการนโยบายที่สามารถเชื่อมโยง
เวทีและประเด็นการพูดคุยต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง ย่อมเพิ่มโอกาสในการหาหน้าต่างนโยบายและใช้
โอกาสจากหน้าต่างนโยบายที่เปิดขึ้น 

 
7.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 พุฒตาล ปราชญ์ศรีภูมิ (2561) ได้ทำการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะชมกีฬา
อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสิ่งที่ให้ความสนุกสนานตื่นเต้น ทำให้คลายเครียด ถือเป็นการ
แข่งขันที่น่าสนใจและเป็นความบันเทิงอีกรูปแบบหนึ่ง รวมถึงยังมีส่วนทำให้ก่อเกิดมิตรภาพ เป็นการปรับ
ใช้ความรู้ ทักษะ การวางแผน การทำงานเป็นทีม ที่ผู ้เล่นกีฬาจะต้องบูรณาการมาใช้ในการเล่นกีฬา
อิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นกีฬาประเภทใหม่ ซึ่งมาจากการพัฒนาทางเทคโนโลยี เกิดเป็นรูปแบบการเล่นเกมส์
และพัฒนาเป็นกีฬา แต่ยังคงต้องมีการพัฒนามาตรฐาน กฎ และกติกาต่าง ๆ รวมถึงต้องศึกษาถึงผลดี
ผลเสียให้รอบด้าน นอกจากนี้กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ยังเป็นการเปลี่ยนทัศนคติต่อเกมที่ดูไร้สาระให้ดูมีคุณค่า
มากขึ้น แต่ควรอยู่ในคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ปกครอง 
 ภควัต เจริญลาภ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง คุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ของกีฬาอีสปอร์ต พบว่า คุณค่า
ของอีสปอร์ต นั้นมีอยู่จริงในบางประเทศ เช่น จีน เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา ในประเทศเหล่านี้ กีฬาอีสปอร์ต 
ได้ร ับการยอมรับอย่างมาก โดยเฉพาะที ่เกาหลีใต้ นักกีฬาอีสปอร์ต ได้ร ับการปฏิบัต ิไม่ต ่างกับ 
ซุปเปอร์สตาร์ ทำให้หลายประเทศก็ปรับตาม เช่น ประเทศไทยจากเดิมที่อีสปอร์ต และวิดีโอเกม เป็นสิ่งที่
สังคมเชื่อว่าไร้สาระและมอมเมาเยาวชน แต่ในปัจจุบันเด็กติดเกมหลายคนได้มีอาชีพและหาเลี้ยงตัวเองได้
จากการเป็นนักกีฬาอีสปอร์ต หรือเป็นสตีมเมอร์ และยังได้รับการยอมรับ มากไปกว่านั้นอีสปอร์ต ใน
ปัจจุบันได้รับการประกาศให้เป็นกีฬา โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้ว ทำให้อีเวนท์ แข่งขันต่าง ๆ ก็เพ่ิม
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มากขึ้น ได้รับความสนใจจากผู้สนับสนุนมากขึ้น และได้รับการผลักดันมากขึ้น รวมถึงสื่อต่าง  ๆ ก็ให้ความ
สนใจในการแข่งขันอีสปอร์ตอย่างมาก ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของกีฬาอีสปอร์ต และพบว่ามูลค่า
ของอีสปอร์ต นั้นเติบโตมากขึ้นในทุก ๆ ปี อย่างเช่น 1. จากเงินรางวัลของรายการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น 
จำนวนของรายการแข่งขันก็เพิ่มขึ้นทุกปีด้วยเช่นกัน 2. รัฐบาลในบางประเทศยังให้งบประมาณสนับสนนุอี
สปอร์ต อย่างจริงจัง เนื่องจากเห็นว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีโอกาสเติบโต และสามารถสร้างรายได้และ
ชื่อเสียง ให้กับประเทศได้อีกมาก 3. เกิดจากกลุ่มที่ให้ความสนใจในอีสปอร์ต มากขึ้นอยู่ตลอด ซึ่งเป็นแรง
ขับเคลื่อนให้กับอุตสาหกรรม 4. เกิดจากผู้สนับสนุนที่ลงทุนในอุตสาหกรรมอีสปอร์ต ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อน
หลักท่ีทำให้อุตสาหกรรมเคลื่อนท่ีไปข้างหน้าได้ 
 สุรดิษ โลหะลักษณาเดช และคณะ (2564) ได้ศึกษาเรื่อง การสังเคราะห์การบริหารอีสปอร์ตใน
ประเทศไทย พบว่า ในด้านทิศทาง/แนวทางการบริหารอีสปอร์ตในประเทศไทยให้ความสำคัญในการพัฒนา
กีฬาชนิดนี้ โดยยึดตามหลักปรัชญากีฬา โดยต้องมีการปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยี และทันต่อกระแสของอี
สปอร์ตโลกทางสมาคมอีสปอร์ตจะต้องหาแนวทางที่ชัดเจนว่ากีฬา อีสปอร์ตส่งผลกระทบอย่างไรบ้างทั้ง
ด้านบวกและด้านลบให้กับประชาชนได้ทราบ รวมทั้งผลักดันให้ภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากีฬาอี
สปอร์ตมากขึ้นสอดคล้องกับ แผนพัฒนากีฬาแห่งชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
เป้าประสงค์ที่ 1.2 ได้กล่าวไว้ว่า จะต้องมีความร่วมมือของส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
ในการขับเคลื่อนการบริหาร จัดการกีฬาของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่ วิโรจน์ สารรัตนะ 
(2555)ได้กล่าวไว้ว่าการบริหาร หมายถึง กระบวนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กรอย่างมี
ประส ิทธ ิภาพ โดยอาศ ัยหน ้าท ี ่ ในการบร ิหาร ได ้แก ่  การวางแผน ( Planning) การจ ัดองค ์กร 
(Organizing)การชี้นำ (leading) และการควบคุมองค์กร (Controlling) โดยนำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้อง
กับการกีฬาอีสปอร์ต ซึ่งธตรฐ จีรัญพงษ์ (2561) ได้กล่าวไว้ว่า ทิศทางในอนาคตของอุตสาหกรรมอีสปอร์ต
นั้นคาดว่าจะเติบโตได้อีกจากการที่ตลาดเกมมีการเติบโตอย่างรวดเร็วรวมถึงการได้รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐผลักดันให้เป็นกีฬาเต็มตัว และภาคการศึกษาที่เริ่มเปิดกว้างและขยายหลักสูตรเพื่อผลิตบุคลากรใน
วงการอีสปอร์ตให้ทันความต้องการในตลาด ถือเป็นโอกาสสำหรับธุรกิจที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมอีสปอร์ต
ที่ควรจะมีแผนในการต่อยอดและใช้ประโยชน์จากการเติบโตของอีสปอร์ตในไทย 
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8. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

จากการศึกษาค้นคว้าแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถนำมาสร้างกรอบแนวความคิดในการ
วิจัย ดังภาพ 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
9. วิธีดำเนินการศึกษา 
 

การศึกษาครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งผู้ศึกษาใช้วิธีการวิจัย ได้แก่ 1) 
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้ศึกษาได้ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ โดยการ
ใช้แบบสัมภาษณ์เจาะลึกเพื่อสัมภาษณ์ผู้ที่มีบทบาทภาครัฐที่มีความเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-sports) ของประเทศไทย เช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาอุตสาหกรรมอีสปอร์ต (E-Sport) 2) ข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) ผู้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ (1) เอกสาร รายงานการประชุม บทความ 
หนังส ือทางว ิชาการ วารสาร ว ิทยานิพนธ ์ และงานว ิจ ัยต ่าง ๆ ที ่ เก ี ่ยวข ้อง ทั ้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ (2) ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต (3) เอกสารคู่มือ และรายงานต่าง ๆ ขององค์การ 

 
9.1 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
การกำหนดผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการศึกษาครั้งนี้ใช้หลักการกำหนดโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็น  

(Non-Probability Sampling) โดยเลือกเจาะจงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-sports) ของประเทศไทย เพื่อสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องเชิงลึก จำนวน 6 คน ประกอบด้วย (1) ผู้ที่

บทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Sports) ของประเทศไทย 

- แนวทางในการสร้างนโยบายเพื่อนำมาส่งเสริมพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
- บทบาทในการส่งเสริมกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Sports) หรืออีสปอร์ต ของ

ประเทศไทย แตกต่างกับการส่งเสริมกีฬาประเภทอ่ืน 

สภาพแวดล้อมโดยรวมของอุสาหกรรม E-sport ในประเทศไทย 

- แนวคิดและหลักการบทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Sports)ของประเทศไทย 

- ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนากีฬาอีสปอร์ตในประเทศไทย 
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เกี่ยวข้องในส่วนของภาครัฐ จำนวน 1 คน (2) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาเกม จำนวน 3 คน และ            
(3) นักกีฬาอีสปอร์ต จำนวน 2 คน  

 
9.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1) แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับบทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-sports) 

ของประเทศไทย ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ที ่เกี่ยวข้องในการ ออกนโยบาย ออกกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ 
ได้แก่ ประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาอุตสาหกรรมอีสปอร์ต (E-Sport) และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่
มีส่วนสำคัญในการออกกฎหมาย ซึ่งจะมีประเด็นในการสัมภาษณ์ คือ ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
สำคัญ ข้อมูลทั่วไปกับบทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-sports) ของประเทศ
ไทย  

2) แบบสัมภาษณ์เกี ่ยวกับความคาดหวังก ับบทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมกีฬาแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-sports) ของประเทศไทย ใช้ในการสัมภาษณ์ ผู้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาเกม  
นักกีฬาอีสปอร์ต ในประเทศไทย ซึ่งจะมีประเด็นในการสัมภาษณ์ คือ ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
สำคัญความพึงพอใจที่มีต่อบทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-sports) ของ
ประเทศไทย ปัญหาที่พบ และข้อเสนอแนะ 

 
9.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยเพื่อนำมาวิเคราะห์จาก 2 แหล่ง ดังนี้ 
1)  ทำการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 6 คน สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่มีลักษณะตรงตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และมีความสมบูรณ์มากที่สุด โดยดำเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง  
2)  ทำการค้นคว้าจากข้อมูลที่ผู ้ศึกษารวบรวมไว้ จากเอกสาร รายงานการประชุม บทความ 

หนังสือทางวิชาการ วารสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจัยต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และเอกสารคู่มือ รายงานต่าง ๆ ขององค์การ เพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
บทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-sports) ของประเทศไทย ซึ่งในบางกรณีที่ผู้
ศึกษาไม่สามารถจะเก็บข้อมูลปฐมภูมิให้ตรงกับความต้องการได้ 

 
9.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาดำเนินการเรียบเรียงข้อมูลที่บันทึกจากการสัมภาษณ์ ด้วยวิธีการถอด

เทปรายละเอียดและสรุปความในแต่ละประเด็นของคำถามในเครื ่องมือ รวมทั้งสิ ้น 6  ชุดข้อมูล มา
ประมวลผลร่วมกับการศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ โดยการนำข้อมูลที่ได้มาจำแนกและจัดหมวดหมู่ออกให้เป็น
ระบบ (Typology and Taxonomy) ตามกรอบแนวคิดในการศึกษา จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
ส่วนประกอบ (Componential - Analysis) และเนื้อหา (Content Analysis) แล้วนำข้อมูลมาเปรียบเทียบ
วิเคราะห์สามเส้า (Triangle analysis) เพ่ือหาลักษณะร่วมที่เหมือนกันและแตกต่างกันวิเคราะห์สาเหตุและ
ผล (Cause and Effect Analysis) และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบการพรรณนา 
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10. ผลการศึกษาระดับทุติยภูมิ 
 

10.1 สภาพแวดล้อมโดยรวมอุตสาหกรรม E-sport ในประเทศไทย 
กีฬาเล็กทรอนิกส์ถือเป็นกีฬาที่ไม่ต้องใช้แรงกาย แต่ใช้สมองเป็นส่วนสำคัญ โดยมีอุปกรณ์กีฬาคือ

เครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ โดยผู้เล่นไม่จำเป็นต้องใช้แรงกายในการแข่งขันเหมือนกีฬาอื่น ๆ 
แต่ต้องใช้สมองในการคิดวิเคราะห์ เพื่อนำไปปสู่ชัยชนะ สิ่งจำเป็นสำหรับกีฬาชนิดนี้ไม่แตกต่างไปจากการ
เล่นกีฬาอื่น ๆ ตรงที่ผู ้เล่นต้องมีทักษะ การวางแผนการเล่น และฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ จึงจะนำไปสู่
นักกีฬามืออาชีพที่สามารถคว้ารางวัลมาได้มากมาย 

เนื่องจากกีฬาอิเล็กทรอนิกส์หรือeSports เป็นการต่อยอดมาจากเกมออนไลน์ทั่วไปทั้งเกม PC 
หรือ Mobile game ที่ทำให้ผู ้เล่นมีจุดเป้าหมายในการเล่มเกมเพิ่มมากขึ้น แน่นอนว่าผู้ใหญ่และหรือ
ผู้ปกครองส่วนใหญ่อาจจะมองว่าเด็กที่เล่นเกมนั้นจะตกอยู่ในโลกของจอสี่เหลี่ยม ตกอยู่ในกลุ่มเพื่อนกลุ่ม
เดียวกันที่อาจจะเจอกันเฉพาะทางออนไลน์ และเมื่อเด็กเล่นเกมต่อเนื่องอาจส่งผลต่อพฤติกรรมในการใช้
ชีวิตในสังคมจริง เกมจะส่งผลให้พฤติกรรมของเด็กเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นเด็กก้าวร้าวได้ 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเผยผลการศึกษาและสำรวจข้อมูลพฤติกรรมผู้เล่นเกมปี 2561 
ซึ่งเป็นการสำรวจด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า โดยใช้แบบสำรวจข้อมูลพฤติกรรมแบบมีโครงสร้าง 
กลุ่มเป้าหมายคือผู้เล่นเกมเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพหมานคร โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสำรวจครั้งนี้ จำนวน 
400 ตัวอย่าง ซึ่งคุณสมบัติกลุ่มเป้าหมายที่สำรวจคือ เป็นผู้ที่เล่นเกมโดยมีพฤติกรรมการเล่นเกมอย่างน้อย 
3 ครั้งต่อสัปดาห์และไม่น้อยกว่า 30 นาทีต่อสัปดาห์ สามารถสรุปผลการสำรวจข้อมูลพฤติกรรมผู้เล่นเกม
ได้ดังนี ้

สถานที่เล่นเกม ผู้เล่นเกมส่วนใหญ่จะเล่นที่ บ้านตัวเอง, บ้านเพื่อน และ ระหว่างการเดินทาง 
จุดประสงค์หลักของการเล่นเกม ส่วนใหญ่เล่นเพื่อความสนุกสนาน ฆ่าเวลา แก้เบื่อ และคลาย

ความตงึเครียดสำหรับการเล่นเกมผู้เล่นเกมมีค่าใช้จ่ายในเกมโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 198 บาทต่อเดือนจากค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวผู้เล่นเกมจ่ายเงินผ่านทางช่องทางการเติมเงินเป็นหลักนั่นคือ True Money, Garena และช่องทาง
บัตรเครดิตตามลำดับ 

เวลาที่ใช้ในการเล่นเกมโดยเฉลี่ย จะใช้เวลาในการเล่นกับผ่านมือถือที่ 12 ชม.ต่อสัปดาห์, ผ่าน
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ 13 ชม.ต่อสัปดาห์, ผ่านแท็ปเล็ตและเครื่องเกม Handheld เท่ากันที่ 7 ชม.ต่อ
สัปดาห์ และ เครื่อง Console อยู่ที่ 19 ชม.ต่อสัปดาห์ และเกมยอดนิยมที่ผู้เล่นเกมส่วนใหญ่เล่น คือ ROV, 
Candy Crush, Pub-G เป็นต้น 
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ภาพที่ 2 ผลการสำรวจข้อมูลพฤติกรรมผู้เล่นเกม 
ที่มา: สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (2560: 103) 

 
จากผลการสำรวจดังกล่าวเห็นได้ว่า ผู้เล่นเกมส่วนใหญ่ใช้เวลาเล่นเกมต่อสัปดาห์ค่อนข้างมาก และ

ส่วนใหญ่ผู้เล่นเกมจะมีการจ่ายเงินสำหรับการเล่มเกมด้วย และเกมยอดนิยมก็เป็นเกมที่ใช้ในการแข่งขัน 
eSports ซึ่งหากผู้เล่นเกมสามารถแบ่งเวลาจากการเรียนเพื่อมาฝึกซ้อมเล่นเกมจนชำนาญจนสามารถลง
แข่งขันได้ ก็จะเกิดการเปลี่ยนผ่านจากการเล่นเกมเพื่อสันทนาการสู่การพัฒนาเป็นนักกีฬา eSports มือ
อาชีพการก้าวสู่ความเป็นนักกีฬา eSports จึงเป็นเสมือนการเปิดประตูบานใหญ่ ไม่ใช่แค่เฉพาะผู้เล่น แต่
รวมไปถึงเยาวชนและสังคมไทย ผู้ใหญ่โดยส่วนมากจะมีภาพจำกับการที่เด็กติดเกม เด็กท่ีเล่นเกมว่าจะเป็น
เด็กก้าวร้าว ใจร้อน ลอกเรียนแบบพฤติกรรมจากในเกม จนกลายเป็นภาพจำที่ไม่ดีทำให้มองว่าเด็กที่เล่ น
เกมเป็นเด็กไม่ดี แต่อย่างไรก็ตาม eSports จะทำให้ผู้ใหญ่มีภาพจำกับเด็กที่เล่นเกมที่เปลี่ยนไปในทางที่ดี
ขึ ้นก็เป็นได้ เนื่องจากการเป็นนักกีฬา e-sports ไม่ใช่แค่รักในการเล่นเกมเพียงอย่างเดียวแต่มีความ
จำเป็นต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการเป็นนักกีฬาที่ไม่ต่างกับกีฬาอื่น โดยหากพิจารณาแล้วนั้นการที่จะ
ส่งเสริมให้ผู ้เล่นเกมสามารถพัฒนาตนเองไปสู ่นักกีฬา eSports นั้น ผู้ปกครองคือหัวใจสำคัญเพราะ
ผู้ปกครองจะต้องมองเห็นโอกาสและการพัฒนาทักษะควบคู่ไปกับการศึกษา ที่สำคัญต้องไม่มีอคติกับเกม
คอมพิวเตอร์ 

สำหรับสถานการณ์ eSports ของไทยนั้นเริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2550 โดยเริ่มเป็นที่รู้จัก
แพร่หลายเพิ่มขึ้นในวงกว้าง และรัฐบาลเริ่มให้การสนับสนุนจนมีการรับรองให้ eSports เป็นกีฬาอย่างเป็น
ทางการ โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยเมื่อเดือน ต.ค. 2560 รวมถึงมีการจัดตั้งสมาคมอย่างเป็นทางการ เช่น 
สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย (TESA) เป็นต้น ซึ่งการเกิดขึ้นของ eSports นั้น นอกจากจะก่อให้เกิด
กีฬา eSports และนักกีฬา eSports แล้ว สิ่งที่เป็นผลพวงตามมาของ eSports คือรายได้ในหลากหลาย
ธุรกิจ หากมองเป็น ecosystem จะเห็นได้ว่ากีฬา eSports เกี่ยวพันถึงหลายธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น 

ธุรกิจซอฟท์แวร์ ในการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์หรือเกมโทรศัพท์เพื่อใช้ในการแข่งขัน ธุรกิจ
อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรศัพท์ เพราะกีฬา eSports จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือ
โทรศัพท์ในการฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขัน 
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ธุรกิจสื่อ ที่คาดการณ์ว่าในอนาคตจะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันใน Tournament ใหญ่ ๆ ซึ่ง
นั่นหมายความว่า สื่อที่ถ่ายทอดสดสามารถสร้างรายได้จากการโฆษณา โดยสื่อในกีฬา eSports ส่วนใหญ่
จะเป็นการไลฟ์สดผ่านออนไลน์ 

ธุรกิจการศึกษา แน่นอนว่านักกีฬาที ่แข่งขันกีฬา eSports ส่วนใหญ่ยังเป็นเยาวชน นั ่นก็
หมายความว่าสถาบันการศึกษาต้องเห็นดีเห็นงามและร่วมสนับสนุนไปกับนักกีฬา 

ธุรกิจสโมสรนักกีฬา eSports เฉกเช่นเดียวกับสโมสรนักกีฬาในประเภทอื่น ๆ ที่จะมีการเน้น
เรื่องสปอนเซอร์ให้กับนักกีฬา และจะเป็นรายได้ส่วนใหญ่ให้กับนักกีฬาอีกด้วย ลองมาจากเงินรางวัลในการ
ชนะเลิศของแต่ละรายการแข่งขัน ซึ่งนั่นจะช่วยให้ ecosystem ของกีฬา eSports เติบโตไปด้วยกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 สัดส่วนรายได้ของผู้ประกอบการเกม 
ที่มา: สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล. (ม.ป.ป.) 
 

ข้อมูลจาก Newzoo รายได้ปี 2562 ของธุรกิจอีสปอร์ตซึ่งมีการเติบโตในตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง 
1,096 ล้านดอลลาร์ มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 38.2 เปอร์เซ็นต์จากปี 2018 ที่ผ่านมาโดยสามารถจำแนกได้
ดังนี้ 

ผู้สนับสนุน (Sponsorship) : 456.7 ล้านดอลลาร์ เติบโตจากปีที่ผ่านมา 34.3 เปอร์เซ็นต์ 
โฆษณา (Advertising) : 189.2 ล้านดอลลาร์ เติบโตจากปีที่ผ่านมา 14.8 เปอร์เซ็นต์ 
Media Right: 251.3 ล้านดอลลาร์ เติบโตจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 41.8 
Merchandise & Ticket: 103.7 ล้านดอลลาร์ เติบโตจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 22.4 
Game publisher fees: 95.2 ล้านดอลลาร์ ลดลงจากปีท่ีผ่านมาร้อยละ 3.0 
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ชัดว่า eSports ไม่ใช่แค่การเล่นเกมคอมพิวเตอร์หรือเกมโทรศัพท์

เท่านั้น แต่ eSports ยังมีผลต่อการพัฒนาธุรกิจทั้งระบบนิเวศ (ecosystem) อีกทั้งยังสามารถก่อให้เกิด
รายได้ให้กับผู้เล่น หรือนักกีฬาที่เล่นได้เป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับกีฬาทั่วไป 

หากพิจารณาถึงความนิยม eSports ในประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยต่อยอดและเชื่อมโยง
อุตสาหกรรมเกมเข้ากับภาคธุรกิจอื่น ๆ จากการศึกษาของสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) พบว่า 
eSports เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อุตสาหกรรมเกมในประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวของมูลค่าตลาดเกมรวม
ในปี 2560 สูงถึงร้อยละ 18 ส่งผลต่อเนื่องให้เกิดการพัฒนาเกมออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน ซึ่งในปัจจุบัน
กำลังได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้บริโภค รวมถึงในปัจจุบันทั้งภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสนใจการ
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พัฒนาการจัดตั้งหลักสูตรการศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรในสายอาชีพที่เกี่ ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกม เช่น 
ผู้จัดการทีม กรรมการ นักพัฒนาเกม เป็นต้น 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 มูลค่ารวมอุตสาหกรรมเกม 
ที่มา: สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (2560: 97) 

 
อุตสาหกรรมเกมในประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื ่อง สะท้อนให้เห็นจากข้อมูลโดย 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ที่รายงานว่าอุตสาหกรรมดังกล่าวมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย
ย้อนหลัง 4 ปีสูงถึงร้อยละ 12.7 การขยายตัวดังกล่าวมาจากหลายปัจจัย อาทิ การพัฒนาเกมออนไลน์ผ่าน
สมาร์ทโฟนซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้บริโภคในปัจจุบัน ประกอบกับการพัฒนาเกมในกลุ่มของ
ผู้ประกอบการไทยที่มีจำนวนมากขึ้นกว่าในอดีต รวมถึงเม็ดเงินลงทุนจากภาคเอกชนที่ช่วยขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมดังกล่าวให้มีการขยายตัวต่อเนื่อง นอกจากนี้อีกหนึ่งปัจจัยที่คาดว่ ามีการส่งผลให้เกิดการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมเกมในประเทศ คือความนิยมในกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Sport) ที่เป็นการแข่งขัน
ระหว่างผู้เล่นทั้งในและนอกประเทศ  ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยต่อยอดและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเกมเข้ากับ
ภาคธุรกิจอื่น ๆ โดยหนึ่งในตัวอย่างที่น่าสนใจคือภาคการศึกษาที่ได้รับความสนใจจากทั้งภาครัฐและเอกชน
ในการจัดตั้งหลักสูตรการศึกษาเพ่ือสร้างบุคลากรในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกม เช่น ผู้จัดการ
ทีม กรรมการ นักพัฒนาเกม เป็นต้น ซึ่งคาดว่ามีจำนวนอยู่ที่ประมาณ 2,000 คน จากทั้งหมด 11 หลักสูตร
ทั่วประเทศ  รวมถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อผลักดันให้อุตสาหกรรมเกมส์ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของเศรษฐกิจดิจิทัลได้มีความพร้อมในระดับสากล 

ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมเกมของไทยในปัจจุบันจะมีการขยายตัวอย่างมากเมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่าน
มา แต่เป็นการขยายตัวจากฐานที่ต่ำและยังอยู่ในระยะแรกเริ่มของอุตสาหกรรมเมื่อเทียบกับหลายประเทศ
ในภูมิภาคเอเชีย อาทิ มาเลเซีย สิงคโปร์ และจีน เป็นต้น ซึ่งยังคงมีปัจจัยบางประการที่ยังต้องติดตาม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความต่อเนื่องของแรงสนับสนุนจากทั้งภาครัฐบาลและเอกชนเพ่ือยกระดับอุตสาหกรรม
เกมของไทยไปสู่ระดับสากล โดยจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทั้งด้านทรัพยากรและการให้ความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกมและธุรกิจ E-Sport เนื่องจากในปัจจุบันคาดว่าสัดส่วนนักกีฬาใน
ระดับอาชีพ (Professional Player)  และผู้เล่นกึ่งมืออาชีพ (Semi-Pro Player) มีสัดส่วนรวมกันเพียงร้อย
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ละ 6-8 จากจำนวนผู้เล่นเกมทั้งหมดในประเทศไทย ดังนั้น การยกระดับให้ผู ้เล่นสมัครเล่น(Amateur 
Player)  ทีม่ีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ในปัจจุบันสามารถพัฒนาตนเองขึ้นมาเป็นผู้เล่นระดับแข่งขันใน
อนาคต รวมถึงการผลักดันให้ผู้ประกอบการในประเทศสามารถเปลี่ยนสถานะจากผู้ใช้งาน นำเข้า จัด
จำหน่าย มาเป็นผู้ผลิตและเจ้าของลิขสิทธิ์เอง เป็นสิ่งที่จำเป็นหากต้องการให้อุตสาหกรรมนี้มีการพัฒนา
ต่อไปอย่างยั่งยืน ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจดิจิทัลแต่ยังสอดคล้องกับนโยบาย
ของภาครัฐที่พยายามสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) 
อีกด้วย 

อุตสาหกรรมเกมส์ของประเทศไทยในปัจจุบันกำลังเปลี่ยนผ่านจากอุตสาหกรรมที่ผู้เล่นส่วนใหญ่
เล่นเกมส์เพื่อการสันทนาการ มาเป็นการแข่งขันระดับมืออาชีพโดยการพัฒนาดังกล่าวน่าจะสร้างรายได้
และโอกาสแก่ผู้ท่ีเก่ียวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม อย่างไรก็ดียังมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งความต่อเนื่องของแรงสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับ
อุตสาหกรรมเกมส์ของไทยจากประเทศผู้ใช้งานมาเป็นผู้ผลิตและแข่งขันเกมส์ในระดับสากล 

 
10.2 แนวคิดและหลักการบทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-

Sports) ของประเทศไทย 
จากการศึกษาพบว่า ในส่วนภาครัฐ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ดำเนินการตามนโยบาย 

Thailand 4.0 ขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี และได้กำหนดแผนงานที่สอดคล้องกับนโยบาย โดยการ
รับรองให้อีสปอร์ตเป็นชนิดกีฬา ขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560 -2564) 
ในยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาเพื ่อความเป็นเลิศ และต่อยอดเพื ่อความสำเร็จในระดับมืออาชีพ และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาเพื ่อเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ ่มทางเศรษฐกิจ       
(ไทยโพสต์, 2561) และมีตัวอย่างในการเข้ามามีส่วนส่วนร่วมของภาครัฐอาทิ เช่น กรมพลศึกษา กระทรวง
การทอ่งเที่ยวและกีฬา ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และภาคเอกชนได้จัดการแข่งขัน
กีฬาภายใต้“โครงการอีสปอร์ตออกเหงื่อ” เพื่อส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้สนใจเล่นกีฬาและออก
กำลังกายมากขึ้นรวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกีฬาอีสปอร์ตและพัฒนาความสามารถสู่
การเป็นนักกีฬาอาชีพ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู ้ที ่ชื ่นชอบและมีความสนใจกีฬาอีสปอร์ตได้เรีย นรู้
ประสบการณ์ของการแข่งขันบนเวทีอีสปอร์ตที ่ได้มาตรฐาน (เปรม ถาวรประภาสวัสดิ์ , 2558: 1-9) 
นอกจากนี้ผู้บริหารระดับสูงยังให้ความสำคัญในการพัฒนากีฬาอีสปอร์ตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง อีสปอร์ต สรุปความได้ว่า การแข่งขันกีฬาอี
สปอร์ต มีบทบาทสำคัญในโลกยุคดิจิทัล เปรียบเสมือนการแข่งขันกีฬาผ่านการเล่นเกม โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้เด็ก คุ้นเคยกับเทคโนโลยีมากกว่าการเล่นเกมกีฬาเพียงอย่างเดียวและให้ทุกฝ่ายปรับตัวรองรับการ
เปลี่ยนแปลง และส่งเสริมการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตให้มากขึ้น (เปรม ถาวรประภาสวัสดิ์, 2561: 3) 

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึง อีสปอร์ต สรุป
ความได้ว่า การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตถือเป็นการเตรียมคนเข้าสู่ยุคดิจิทัล ประชาชนไม่ควรต่อต้าน เพราะอี
สปอร์ตให้คุณค่า มากกว่าการเล่นเกม ควรใช้ประโยชน์จากอีสปอร์ตด้วยการส่งเสริมความร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการที่ออกแบบเกม ให้เกิดการเรียนรู้ด้านดิจิทัลผ่านเกม  (สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 
2461) 

ในส่วนของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ได้มีการเปิดหลักสูตรที่เกี่ยวกับอีสปอร์ตเพ่ือผลิตบุคลากร 
ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการอีสปอร์ตและการพัฒนาเกมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
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กับ Thailand 4.0 การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา เช่น คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม , วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ , คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอกรค้าไทย , คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เช่นเดียวกับอีกหลายประเทศอย่างสหรัฐอเมริกา อังกฤษ 
จีน เกาหลีใต้ ที่ได้เปิดหลักสูตรเกี่ยวกับอีสปอร์ตเช่นกัน (กรุงศรีเพลิน, ม.ป.ป.) 

ในส่วนภาคเอกชน นายจิรยศ เทพพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโฟเฟด  จำกัด และ
เป็นผู้ก่อตั้ง Thailand E-Sports Arena ณ ชั้น 5 THE STREET รัชดา เป็นสนามอีสปอร์ตครบวงจรแห่ง
แรกในประเทศไทย เพื่อรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตได้ครบทุกรูปแบบ รวมไปถึงการจัด Event 
ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาอีสปอร์ตและพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาและวงการกีฬาอีสปอร์ตในประเทศไทยให้มี
ศักยภาพไปสู่การแข่งขันอีสปอร์ตในระดับโลก (แบไต,๋ 2561) 

ถึงแม้ว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะอนุมัติให้อีสปอร์ตได้เป็นชนิดกีฬาที่สามารถจดทะเบียน 
จัดตั้งสมาคมกีฬาได้แล้ว แต่อีสปอร์ตก็ยังเป็นที่วิจารณ์กันในสังคมไทยในด้านความขัดแย้งว่าอีสปอร์ตควร
เป็นชนิดกีฬาหรือไม่ รวมถึงปัญหำผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนจากผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

นายสุทธิกร อาภานุกูล อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงอี
สปอร์ต สรุปความได้ว่า ถ้ามองอีสปอร์ตเป็นกีฬาโดยใช้มาตรฐานชี้วัดว่าเป็นการแข่งขันที่ต้องมีการแพ้การ
ชนะ มีกฎระเบียบชัดเจนหรือเล่นเพื่อความเพลิดเพลิน อาจถือว่าอีสปอร์ตเป็นกีฬาประเภทหนึ่ง แต่หาก
นิยามว่า กีฬาต้องมีการออกกำลังกายหรือเล่นเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง จะถือว่าอำจมีนิยามที่ไม่สมบูรณ์ 
เพราะกีฬาอีสปอร์ต อาจไม่ได้เสริมสร้างให้ร่างกายมีความแข็งแรงในเชิงสุขภาพ อีสปอร์ตมีข้อถกเถียงว่า
เป็นการเล่นเพื่อฝึกซ้อม หรือเป็นการหมกมุ่นติดเกม ซึ่งไม่ต่างกับกีฬาสนุกเกอร์ ที่ถูกมองว่าเป็นการพนัน 
ไม่เหมาะสม แต่ในที่สุดก็มีการบรรจุเป็นการแข่งขันและได้รับการยอมรับ การให้อีสปอร์ตถูกจำกัดอยู่ที่การ
เล่นเกมเพื่อฝึกฝน อาจทำให้ มองได้ว่าเป็นการเล่นเกมเพียงอย่างเดี ยว ไม่ได้มีการฝึกฝนทักษะอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ทั้งที่อีสปอร์ตบางรายการ ต้องอาศัยทักษะการจัดการ การสร้างสังคม สร้างสัมพันธภาพกับทีม 
นักกีฬาต้องแบ่งเวลาให้เหมาะสม ควรใช้เวลาไปกับการทำกิจกรรมประเภทอื่น ๆ ด้วย เช่น การเรียน
หนังสือ ส่วนสมาคมกีฬาอีสปอร์ตควรมีการจัดการและการสร้างความเข้าใจให้สังคมในเชิงบวกมากขึ้น 
(สุทธิกร อาภานุกูล, 2561 อ้างถึงใน เปรม ถาวรประภาสวัสดิ์, 2561: 5) 

นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวถึง อีสปอร์ต สรุปความได้ว่า การ
กีฬาแห่งประเทศไทยได้รับรองให้อีสปอร์ตเป็นกีฬาเพ่ือค้นหานักกีฬาไปแข่งขันในนามประเทศ สร้าง
ชื่อเสียงให้กับประเทศไทย โดยมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลเมื่อมีปัญหาผลกระทบเกิดขึ้น การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย ได้แบ่งกลุ่มผู้เล่นเกมเป็น 3 รูปแบบ คือ กลุ่มนักกีฬาที่ฝึกซ้อมเป็นระบบ กลุ่มทั่วไปเล่นเพ่ือ
ความบันเทิง กลุ่มติดเกม และไม่ควรนำปัญหากลุ่มติดเกมมาปิดกั้นกลุ่มที่มีศักยภาพที่จะเป็นนักกีฬาได้ 
(ประชาไท, 2561) ภาครัฐให้การส่งเสริมกีฬาอีสปอร์ตมากขึ้นโดยจะเห็นได้จากมีการก่อตั้งสมาคมกีฬาอี
สปอร์ตแห่งประเทศไทยขึ้นมา อีกทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศก็มีการเปิดสอน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกีฬำอีสปอร์ต และภาคเอกชนก็มีการจัดแข่งขันรายการต่าง ๆ รวมไปถึงเข้าไปให้
การสนับสนุนโดยการเป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีอาชีพใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นมาเช่น อาชีพ
พนักพากย์เกม (Game Caster) หรือผู้บรรยายการแข่งขันตลอดจนทีมงานถ่ายทอดสด หรือแม้กระทั่ง
บุคลากรในทีมงานเบื้องหลัง เช่น ผู้จัดการทีม โค้ช นักวิเคราะห์เกม และเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านต่าง ๆ 
เจ้าหน้าที่เหล่านี้ล้วนเป็นอาชีพที่เติบโตได้ในวงการกีฬาอีสปอร์ต แต่ถึงกระนั้นอีสปอร์ตก็ยังมีผลเสียที่
ตามมาเช่นก่อให้เกิดปัญหาเด็กติดเกม ควรมีมาตรการป้องกันปัญหาเหล่านี้เช่นกัน 
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10.3 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนากีฬาอีสปอร์ตในประเทศไทย 
ในการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนากีฬาอีสปอร์ตในประเทศไทย สิ่งที่เป็นปัญหาและ

อุปสรรคที่สำคัญในการพัฒนากีฬาอีสปอร์ตในประเทศไทย ได้แก่ ปัญหาเด็กติดเกมการขาดความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับกีฬาอีสปอร์ตของคนในสังคม บุคคลภายนอกขาดความเชื่อมั่นต่อสมาคมกีฬาอีสปอร์ต 
สังคมไทยยังไม่ค่อยให้การยอมรับกีฬาอีสปอร์ต ผู้ปกครองของเด็กมีทัศนคติในแง่ลบต่อเด็กที่เล่นเกม เด็ก
และเยาวชนจำนวนมากยังไม่สามารถแบ่งเวลาในการเล่นเกมได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งการสนับสนุนของ
ภาครัฐและภาคเอกชนยังมีไม่มากแนวทางการแก้ไขปัญหาและแนวทางการพัฒนา คือ การขอความร่วมมือ
จากสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง การสร้างรูปแบบขึ้นมา เช่น รูปแบบการคัดตัวนักกีฬาทีมชาติ 
ภาครัฐต้องให้การรับรองกฎระเบียบของสมาคมและต้องอนุมัติให้มี พรบ.ที่เก่ียวกับกีฬาอีสปอร์ต บุคลากร
ในวงการกีฬาอีสปอร์ตต้องทำงานบนแพลตฟอร์มเดียวกัน ต้องมีการสร้างศูนย์ฝึกอบรมกีฬาอีสปอร์ตใน
ประเทศไทยและจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตในรูปแบบลีกอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการส่งเสริมให้ผู้ปกครอง
ของเด็กและเยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับกีฬาอีสปอร์ต สื่อมวลชนต้องช่วยนำเสนอข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับ
กีฬาอีสปอร์ต ภาครัฐและภาคเอกชนควรสนับสนุนให้มากขึ้นการสนับสนุนของภาครัฐที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด 
คือ การอนุญาตให้จัดตั้งสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย การผลักดันกีฬาอีสปอร์ตเข้าเป็นกีฬาชิง
เหรียญทองในเอเชี่ยนเกมส์หน่วยงานของรัฐอำนวยความสะดวกแก่สมาคมกีฬาอีสปอร์ตฯ ในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ การให้โอกาสสมาคมกีฬาอีสปอร์ตฯ ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ การ
ให้ความช่วยเหลือกันระหว่างสมาคมกีฬาอีสปอร์ตฯ กับหน่วยงานรัฐการสนับสนุนของภาคเอกชนที่เห็นได้
ชัดเจนที่สุด คือ การเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมต่าง ๆ ในการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต การให้ทุนการศึกษา
แก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันรายการต่าง ๆ เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และการร่วมมือกันระหว่าง
ภาครัฐกับภาคเอกชนจัดโครงการที่เกี่ยวกับกีฬาอีสปอร์ต 
 
11. ผลการศึกษาระดับปฐมภูม ิ
 

ข้อมูลจากทำการศึกษาภาคสนามและการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ที่เกี่ยวข้องนำเสนอผลดังนี้ 
 
คำถามที่ 1 กีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Sports) หรืออีสปอร์ต ของประเทศไทยเป็นกีฬา

ประเภทหนึ่ง ภาครัฐควรมีแนวทางในการสร้างนโยบายเพื่อนำมาส่งเสริมพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุ
งได้อย่างไร 

ผลจากการศึกษาข้อมูลที่ได้รับมาจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) เกี่ยวกับภาครัฐควร
มีแนวทางในการสร้างนโยบายเพ่ือนำมาส่งเสริมพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุงได้  พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
มีความคิดเห็นคล้ายคลึงตรงกันทั้งกลุ่ม นักกีฬาอีสปอร์ต นักแคสเกมส์ ผู้จัดงานแข่งขัน นักข่าววงการเกม 
รวมทั้ง นักการเมือง ที่มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวข้องกับกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Sports) มี
ประสบการณ์ความเข้าใจต่อภาครัฐที่เชื ่อมโยงตรงกัน ทำให้มีความคิดเห็นไปในทำนองเดียวกันอยู่ 2 
ประเด็นคือ 1. บทบาทของรัฐในภาพรวมและ 2. บทบาทของภาครัฐในภาพย่อย ในบทบาทของรัฐใน
ภาพรวมมีความเห็นว่า ภาครัฐมีมุมมองกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Sports) แตกต่างกับผู้ที่อยู่ในวงการ 
โดยภาครัฐบางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันยังมองเห็นกีฬาเป็นกิจกรรมสันทนาการนันทนาการเพื่อให้
ร่างกายแข็งแรงซึ่งเป็นมุมมองที่ไม่นำมาสู่การพัฒนา ถ้ารัฐเห็นกีฬาเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเมื่อไหร่ก็จะมี
นโยบายนำมาสู่เรื่องของการพัฒนาการการจัดงานแข่งขันที่เป็นทางการของประเทศไทย ยกตัวอย่าง การ
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แข่งขันกีฬา Sea game ล่าสุดมีการแข่งขันกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Sports)  เป็นจำนวนมาก ประเทศ
ส่วนมากในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วม สามารถเห็นได้ว่าSea game เกิดขึ ้นได้เพราะเรื ่องของ
เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่ได้เกี่ยวข้องกับร่างกายสุขภาพ ภาครัฐจึงต้องมองเป็นเรื่องของ
เศรษฐกิจก่อนพูดถึงตัวนโยบายที่ฝ่ายบริหารควรตั้ง อีกท้ังยังมีข้อเสนอให้ภาครัฐควรจะมีนโยบายสนับสนุน
เรื่องงานจัดแข่งเป็นของทางการเป็นตัวตั้งจัดขึ้นทุก ๆ ปี หรือจะนำกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Sports) จัด
แข่งเป็นส่วนหนึ่งของภาคส่วนกีฬาในประเทศ ซึ่งในปัจจุบันไม่เคยเกิดขึ้น เมื่อศึกษาอื่นพบว่ามีการจัดแข่ง
เป็นงานประจำปีเป็นอีกทั้งยังเป็นงานที่ภาครัฐสนับสนุนโดยตรง อาทิเช่นกระทรวงกีฬาและการท่องเที่ยว
ออกงบสนับสนุนระบุโลโก้ชัดเจนในป้ายประชาสัมพันธ์การแข่งขัน ในส่วนของกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-
Sports) นั้นไม่มีการจัดงานโดยภาครัฐ ในขณะที่กีฬาของกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Sports) สามารถเป็น
กีฬาที่มีกลุ่มสโมสรกีฬาอาชีพ อีกทั้งมีขนาดเศรษฐกิจและฐานผู้ชมกีฬาค่อนข้างใหญ่ ควรมีงานจัดแข่งโดย
ภาครัฐเป็นหลักของประเทศทุกปีเพื่อแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานของประเทศ ถ้าประเทศไทยจัดงานแข่งขัน
กีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Sports) ระดับประเทศ จะสามารถสร้างงานได้ยิ่งใหญ่เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตา
ผู้คนทั้งโลก ถ้ามีชาวต่างชาติเข้ามาดูงานก็จะเห็นได้ว่าประเทศไทยสามารถจัดงานอย่างนี้เป็นบรรทัดฐาน
ของประเทศ ยกตัวอย่าง The International 2021 หรือ TI10 เป็นงานแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตครั้งยิ่งใหญ่
ที ่ส ุดของเกม Dota 2 และถือเป็นงานแข่งสำคัญของวงการเกม เนื ่องจากเป็นงานแข่งกีฬาแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Sports) ที่มีเงินรางวัลรวมมากท่ีสุดในประวัติศาสตร์ โดยมีเงินรางวัลรวมถึง 40,018,195 
ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 1,298,830,536.92 บาท จัดขึ้นที่ ณ กรุงบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย ส่วนงาน
แข่งขันThe International 11-Dota 2 Championships (TI11) ในปีพ.ศ.2565นั้นจะจัดแข่งที่สิงคโปร์มี
ภาคเอกชนเป็นผู้จัดงานแข่งขันและมีภาครัฐบาลให้การสนับสนุนในด้านการประสานงานติดต่อระหว่าง
ประเทศรวมไปถึงสถานที่หรืออุปกรณ์ ภาครัฐสิงคโปร์นั้นมองว่าถ้าเป็นงานระดับประเทศแล้วผู้คนจาก
ต่างประเทศมาร่วมเป็นจำนวนมาก ก็จะสามารถขายอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ที่เป็นจุดเด่นของประเทศได้ 
รวมไปถึงห่วงโซ่อุปทานของงานที่ได้ซึ่งหลายต่อ ในเมื่ออุสาหกรรมกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Sports) มี
ผลตอบแทนดอกเบี้ย (return of interest)ดังนั้นสิ่งที่ภาครัฐทำแล้วเกิดประโยชน์สูงสุดก็คือการนำคนที่มี
ความรู้ทางด้านนี้โดยตรงเข้าไปทำงานในรัฐบาล ในส่วนของบทบาทของภาครัฐในภาพย่อยทางกลุ่มผู้
สัมภาษณ์มีความประสงค์ให้ภาครัฐให้การดำเนินการช่วยเหลือการประสานงานส่งตัวนักกีฬาแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Sports)ไปแข่งต่างประเทศให้รวดเร็วทันวันแข่ง รวมไปถึงการดำเนินการด้านอุปกรณ์
การแข่งขัน เพราะในปัจจุบัน เอกสารที่ต่างประเทศออกให้บุคคลที่ได้ รับการพิจารณาให้สามารถเข้า
ประเทศ หรือ วีซ่า (Visa) ต้องใช้เวลาในการดำเนินการส่งเรื ่องค่อนข้างนานจนทำให้นักกีฬาแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Sports) เสียสิทธิในการไปแข่งสร้างชื่อเสียงในต่างประเทศ  

 
คำถามที ่2 ภาครัฐมีบทบาทในการส่งเสริมกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Sports) หรือ อีสปอร์ต 

ของประเทศไทย แตกต่างกับการส่งเสริมกีฬาประเภทอ่ืน อย่างไร 
จากการศึกษาพบว่า กีฬากับกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Sports) มีทั้งความเหมือนและความต่าง 

การที่กีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Sports) เป็นกีฬาที่แข่งไม่เหมือนกับชนิดกีฬาอื่นเพราะ เป็นกีฬาที่มีกติกา
สากลในเกมแต่ละประเภทไม่เหมือนกัน มีอุปกรณ์มีฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่อง
คอมพิวเตอร์ซึ่งจับต้องได้ เช่น จอภาพ แป้นพิมพ์ เมาส์เข้ามาเกี่ยวข้อง มีรูปแบบการแข่งขันที่ต้องอยู่กับ
อินเตอร์เน็ต มีแรงงานที่เป็นผู้จัดการต้องปฎิบัติงานเป็นรูปแบบออนไลน์ กีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-
Sports) มีลักษณะเฉพาะที่มาก ภาครัฐจึงจำเป็นต้องมีหน่วยงานที่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาศึกษาดูแล 
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แตกต่างกับกีฬาปกติที่ภาครัฐสามารถมีบทบาทในการเข้ามากำกับดูแลสร้างบรรทัดฐาน  ยกตัวอย่างอาทิ
เช่น นักกีฬา ฟุตบอล วอลเลย์บอล และแบดมินตันที่ผู้คนส่วนใหญ่ในโลก รู้จักเข้าใจวิธีการเล่น เทียบกับ
การแข่งขันเกมบนอินเทอร์เน็ตแข่งโดยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต้องมีโครงสร้างพื้นฐาน สนามการจัดแข่งที่ไม่
เหมือนกีฬาประเภทอ่ืน พอเวลาที่ภาคเอกชนที่มีหน้าที่จัดงานแข่งขัน ไปคุยกับภาครัฐว่าจะจัดงานแข่งเกม 
ก็จะมีเรื่องของผลประโยชน์ของบริษัทที่เป็นเจ้าของเกมกับภาครัฐที่ตกลงผลประโยชน์ร่วมกันอาทิเช่นการ
ทำโครงการจะมีเรื่อง Terms of Reference หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า TOR เป็นเอกสารที่กำหนดขอบเขต
และรายละเอียดของภารกิจที่ผู้จัดทำ TOR ต้องการให้ผู้รับจ้างดำเนินการรวมทั้งความรับผิดชอบอื่น ๆ ของ
ผู้รับจ้างที่เกี่ยวของกับภารกิจ ซึ่งทีเอกสารที่กำหนดขอบเขตและรายละเอียดของภารกิจที่ผู้จัดทำ (TOR) ก็
ไม่สามารถเขียนค่าอะไรอย่างนั้นได้โดยเฉพาะค่าซื้อลิขสิทธิ์เพราะเป็นสิ่งที่ไม่มีในรายละเอียดและให้ทำทีโอ
อาร์ในฐานะภาคเอกชนที่รับจัดงานแข่งขันก็ต้องมาดัดแปลงรูปแบบงานพอสมควรที่ใหม่มาก ๆ หรืออย่าง
การที่ผู้จัดแข่งจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทำงานเช่นคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงเวลาผู้จัดการแข่งขันเขียน
เบิกไปเป็นฐานะอุปกรณ์กีฬา แต่ว่าด้วยสภาพของตัวอุปกรณ์ไม่ได้ถูกตีความว่าเป็นอุปกรณ์กีฬาเป็น
คอมพิวเตอร์นิยามต่างกันก็ทำให้มีปัญหาในการของบประมาณในการจะเสนอภาครัฐในการช่วยสนับสนุน 
จากภาพรวมชองความเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก เห็นตรงกันว่า ภาครัฐส่งเสริมกีฬาแบบอิเล็ กทรอนิกส์ 
(E-Sports) ในความจริงไม่ต่างจากกีฬาอ่ืน ภาครัฐไม่ได้เห็นกีฬาเป็นเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
เพราะฉะนั้นถ้ามองกีฬาเป็นเรื่องร่างกายแข็งแรงออกกำลังกายก็เหมือนกับฟุตบอล ซึ่งมีเงินสนับสนุน
มากกว่าเกมส์จำนวนหนึ่ง แต่ก็ไม่ได้พัฒนาต่อยอดให้กีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Sports) เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดแก่ผู้ที่อยู่ในวงการ สรุปแล้วภาครัฐไม่ได้ให้ความสำคัญกับกีฬาทุกประเภทอย่างที่ควรจะเป็น 
 
12. สรุปผลการศึกษา 
 
           ผลการศึกษา พบว่า บทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมกีฬาแบบเล็กทรอนิกส์ (E-sports) ของ
ประเทศไทย           

1. ภาครัฐมีมุมมองที่เห็นกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-sports) แตกต่างกับที่คนที่ทำงานเกี่ยวข้อง
กับกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-sports) เป็นกิจกรรมสันทนาการเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง ส่วนคนในวงการ
มองกีฬากีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเรื่องของเศรษฐกิจการพัฒนาการแข่งขัน  

2. ภาครัฐส่งเสริมกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-sports) ในความจริงไม่ต่างจากกีฬาอื่น ภาครัฐไมไ่ด้
เห็นกีฬาเป็นเครื่องมือพัฒนาเศษฐกิจของประเทศ      

3. สิ่งแวดล้อมของ กีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-sports) ไม่เอ้ือให้เกิดการพัฒนา มีการขัดขวางจาก
ภาครัฐคือการพยายามออกกฎหมายควบคุมการพยายามจำกัดอายุใช้กฎหมายในเชิงบังคับไม่ได้ใช้กฎหมาย
เชิงสนับสนุน  

4. ปัญหาในด้านกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-sports) เกิดจากภาครัฐไม่มองกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-sports) เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจเฉกเช่นประเทศที่พัฒนาแล้ว  

5. ความสำคัญอันดับแรกของภาครัฐในการพัฒนากีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-sports) คือ ภาครัฐ
ต้องให้ความสำคัญกับหน่วยงานราชการในด้านทัศนคติในการกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-sports) เป็นสิ่ง
สำคัญด้านเศรษฐกิจ 
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13. ข้อเสนอแนะ 
 

1) ภาครัฐควรมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกีฬาอีสปอร์ตที่ชัดเจน เนื่องจากกีฬาชนิดนี้สามารถ สร้าง
อาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนได้ อีกทั้งในปัจจุบันมีนักกีฬาอีสปอร์ตของ ประเทศไทยชนะเลิศการ
แข่งขันรายการระดับภูมิภาค รวมไปถึงการได้รางวัลรอง ชนะเลิศในระดับโลกซึ่งชี้ให้ เห็นว่าเยาวชนไทยมี
ศักยภาพสูงในด้านนี้ 

2) ภาครัฐควรมีพระราชบัญญัติว่าด้วยกีฬาอีสปอร์ตซึ่งให้อำนาจหน่วยงานรัฐหรือ หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวกับกีฬาอีสปอร์ต เช่น สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย มี อำนาจในการกำกับ ดูแล วงการกีฬาอี
สปอร์ตในประเทศไทย เพ่ือให้มีระเบียบแบบ แผน รวมไปถึงมีแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกัน อีกท้ัง
ยังสามารถสร้าง กฎ ข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาที่มิได้ 

3) ภาครัฐควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู ้ปกครองเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกีฬาอีสปอร์ต 
เพื่อให้ผู ้ปกครองของเด็กและเยาวชนหาแนวทางในการดูแลบุตรหลานของตนเองไม่ให้เล่นเกมมากจน
ก่อให้เกิดผลเสียตามมา อีกท้ังอาจเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนที่มีต่อกีฬาชนิดนี้ได้ 

4) ภาครัฐและภาคเอกชนควรมีการจัดประชุมเพ่ือการร่วมมือกันพัฒนากีฬาอีสปอร์ตและ เพ่ือให้มี
แนวทางในการดำเนินงานที่สอดคล้องตอบรับกัน ทั้งนี้ควรขอความร่วมมือจาก ทุกภาคส่วนในสังคมให้เข้า
มามีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความร่วมมือกันของทุกฝ่าย 
 
13.1 ข้อเสนอแนะทางวิชาการ 

เพื่อการพัฒนาวงการกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ภาครัฐควรมีนโยบายที่เกี ่ยวกับ กีฬา
อิเล็กทรอนิกส์ที่ชัดเจนมากข้ึน รวมทั้งควรมีการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เช่น งบประมาณ ตลอดจนการตรา
พระราชบัญญัติกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาบังคับใช้ เพื่อให้อำนาจสมาคมกีฬา อิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศ
ไทยในการควบคุม ดูแล วงการกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ 

 
13.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

ในการศึกษาครั ้งนี ้ผ ู ้ว ิจ ัยมุ่ งเน้นที ่จะศึกษา บทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมกีฬาแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Sports) ของประเทศไทย ซึ่งผลการศึกษาเป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้
เท่านั้น ดังนั้น หากมีผู้ที่จะศึกษา ในเรื่องที่ใกล้เคียงกับงานวิจัยชิ้นนี้ในการศึกษาครั้งต่อไปควรที่จะศึ กษา
พระราชบัญญัติที่เกี ่ยวกับกีฬาอีสปอร์ตที่อาจจะมีในอนาคต เพื่อที่จะ ได้ข้อมูลที่ทันสมัยครบถ้วนและ
สมบูรณ์ มากกว่าผลการศึกษาครั้งนี้ต่อไป 
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การเปลี่ยนผ่านสู่องค์การแห่งการเรียนรู้เชิงนวัตกรรม                                                   
กรณีศึกษา บริษัท สไมล์ลิ่ง แม๊ด ด๊อก จำกัด 

 
Transition to an Innovative Learning Organization:  

A Case Study of Smiling Mad Dog Co., Ltd. 

ธนวรรณ กะวะนิช* 
Tanawan Kavanish 

 
บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการเปลี่ยนผ่านสู่องค์การแห่งการเรียนรู้เชิงนวัตกรรม       
2) ศึกษารูปแบบการทำงานที่เหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน สอดคล้องกับองค์การแห่ง
การเรียนรู้เชิงนวัตกรรม และ 3) เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาองค์การให้มีความพร้อมใน
รูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู ้เชิงนวัตกรรม โดยใช้ระเบียบวิธ ีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยมีเทคนิคในการศึกษา เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารหรือการวิจัยเชิงเอกสาร 
(Documentary Research) การสังเกตการณ์(Observation) แบบมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือทราบถึงปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา และการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview) เพ่ือ
สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดและทัศนคติต่อกัน โดยทำการศึกษาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในระดับหัวหน้าฝา่ย 
และผู้ปฏิบัติงานของบริษัท สไมล์ลิ่ง แม๊ด ด๊อก จำกัด 
 ผลการศึกษาพบว่า บุคลกรส่วนใหญ่มีมุมมองเกี่ยวกับ “องค์การแห่งนวัตกรรม” สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) องค์การที่สามารถปรับเปลี่ยน ปรับปรุงหรือพัฒนาสินค้า บริการ ตลอดจนแนวคิด 
วิธีการทำงาน และกระบวนการให้ดีขึ ้น เร็วขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 2) อ งค์การที่
ประกอบไปด้วยปัจจัย สนับสนุน ที่ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมในองค์การ ปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ คนที่มีความคิด
สร้างสรรค์ วัฒนธรรมองค์การ วิธีการบริหารงาน และกลยุทธ์องค์การ และรูปแบบองค์การแห่งการเรยีนรู้
เชิงนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริษัท สไมล์ลิ่ง แม๊ด ด๊อก จำกัด  มีปัจจัยหลายประการ ได้แก่ 1) ผู้นำ 2) 
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ร่วม 3) โครงสร้างองค์การ 4) บุคลากรที่มีความสำคัญ 5) แรงจูงใจ สวัสดิการต่าง ๆ 6) 
นวัตกรรม 7) องค์การแห่งการเรียนรู ้ 8) เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ ่งปัจจัยความสำเร็จที ่สำคัญของการ
เปลี่ยนแปลง คือ ผู้นำและกลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลงองค์การ 

 
* นักศึกษาหลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร ์
  สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร ์
317/25 ซอยลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 
E-mail: w.kavanish@gmail.com 



 
 

 
 

502 การน าเสนอผลงานหลกัสตูร รอ. 9000 การคน้ควา้อสิระ : การประยกุตค์วามรูสู้ก่ารปฏบิตัิ 

ข้อเสนอแนะสำหรับองค์การในการนำไปปฏิบัติ คือ องค์การควรให้การสนับสนุนและพัฒนา
นวัตกรรมทั้งด้านสินค้า บริการ กระบวนการ และการจัดการ ผู้นำองค์การควรพัฒนาระบบการจัดการ
นวัตกรรมองค์การ โดยจัดให้มีกรอบแนวทางการบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การที่ชัดเจน 

 
คำสำคัญ : การเปลี่ยนผ่าน, องค์การแห่งการเรียนรู้, นวัตกรรม  
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Abstract 
 
 The objective of this research was to investigate the transition to an innovative 
learning organization and work patterns which were suitable for a modern era and 
consistent with the innovative learning organization. Corresponding with research context, 
qualitative research approaches were used since data collection was conducted within the 
company which was a small data source. To gather, examine, and analyze data obtained 
from documents, documentary research techniques were used. Participant observation was 
performed to acknowledge issues and find solutions to the problems. In order to enable 
discussion sessions, in-depth interviews were conducted. Participants were division chiefs 
and employees who worked for Smiling Mad Dog Co., Ltd. 
 According to findings, there were two groups of participants based on their 
perspectives on “an innovative organization”. The first group viewed an innovative 
organization as 1) an organization that had abilities to adjust, improve, and develop in order 
to produce better products and services and have more effective ideas, work patterns, and 
operations corresponding with customer needs. Whereas, another group thought that it was  
2) an organization that had factors encouraging the development of organizational 
innovation (creative personnel, organizational culture, work management, organizational 
strategy). In terms of a suitable model of an innovative learning organization for the 
company, factors included 1) leadership 2) share vision strategy 3) organizational structure 
4) Key Individual 5) employee benefit 6) innovation 7) learning organization and 8) digital 
literacy. However, key success factors of the transformation were a leader and 
organizational transformation strategies. 

For Implementation, it was suggested that an organization should encourage and 
develop innovation when it comes to products, services, operations, and management.  
In addition, a leader needs to develop an organizational innovation management system 
with the clearly-explained framework of an organizational innovation management.  
 
Keywords: Transition, Learning Organization, Innovative  
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1. บทนำ 
 
 ในยุคปัจจุบันประเทศไทยต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้า
ได้บ่อยครั ้งขึ้น จนถูกเรียกว่าเป็นยุค VUCA World หรือโลกแห่งความผันผวนโดย VUCA ย่อมาจาก 
Volatility ความผันผวนหรือสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว Uncertainty ความไม่
แน่นอนหรือเหตุการณ์ที่คาดการณ์ได้ยาก Complexity ความซับซ้อน และ Ambiguity ความคลุมเครือ
และขาดความชัดเจน (ขวัญใจ เตชเสนสกุล, 2561) ซึ่งในระยะหลัง VUCA นั้น เป็นสิ่งที่ต้องเผชิญอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ หลายครั้งที่เหตการณ์เหนือความคาดหมายได้พลิกโฉมโลกให้ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้มีความซับซ้อนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทำให้องค์การต่าง ๆ ต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างโอกาส
ในการพัฒนาองค์การสู ่องค์การสมัยใหม่เป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้เช ิงนวัตกรรม เพื ่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่ความก้าวหน้ามีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 บริษัท สไมล์ลิ่ง แม๊ด ด๊อก จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 โดยประกอบกิจการ
นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คราฟต์เบียร์ (Craft Beer) ชั้นนำจากท่ัวทุกมุมโลก โดยมุ่งเน้น
ที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์ รสชาติ เพ่ือให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้รับความพอใจสูงสุด บริษัท สไมล์ลิ่ง แม๊ด 
ด๊อก จำกัด โครงสร้างองค์การเป็นแบบไม่เป็นทางการ (Informal Organization) เป็นการรวมกลุ่มกันด้วย
ความสัมพันธ์ของบุคคล โดยไม่มีโครงสร้าง ระบบ ระเบียบ และการแบ่งงานกันที่ชัดเจน ไม่มีการกำหนด
สายสัมพันธ์ของสมาชิกบุคคล ไม่มีกฎระเบียบที่เป็นลายลักษณ์อักษร สามารถเปลี ่ยนแปลงได้ตาม
สถานการณ์ (วิเชียร วิทยอุดม, 2545) ทำให้องค์การมีการบริหารงานที่ได้รับความท้าทายจากปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอกอยู่เสมอ อีกท้ัง จากการปฏิบัติงานยังมีความบกพร่องอยู่หลายประการ เช่น การเรียนรู้
ร่วมกันเป็นทีม การวางแผนอย่างเป็นระบบและมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ยังต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องใน
การปรับเปลี่ยนเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการพัฒนาองค์การ 
 อีกทั้ง พฤติกรรมการทำงานของบุคลากรส่วนใหญ่ เป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรทางวัฒนธรรม
องค์การ คนไทยส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการทำงาน ขาดความสม่ำเสมอ ขาดระเบียบวินัยอย่างตั้งใจ ไม่
ชอบทำงานร่วมกับคนอื่นอย่างเห็นได้ชัด ถือตนเองเป็นใหญ่ ขาดความสำนึกในเรื่องของเวลา และไม่มีการ
เคารพระเบียบกฎเกณฑ์ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่านั้น ก่อให้เกิดผลเสียในทางที่ไม่ดีกับตัวบุคลากรเอง  รวมถึง
ภาพรวมขององค์การ ซึ่งเห็นได้ว่าพฤติกรรมการทำงานของคนไทยดังกล่าว เป็นพฤติกรรมที่ไม่เอื้อต่อการ
พัฒนาอย่างเห็นได้ชัด (บรรจง ชูสกุลชาติ, 2560) 
 จากกรณีปัญหาดังกล่าว ในฐานะผู้ค้นคว้าเป็นบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานของ
บริษัท สไมล์ลิ ่ง แม๊ด ด๊อก จำกัด ตำแหน่งเลขานุการผู้บริหาร (Executive Secretary) และตำแหน่ง 
Supply Chain Manager ดูแลเรื่องการนำเข้าเครื่องดื่ม ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาทั้งการกำหนด
รูปแบบที่ชัดเจนของโครงสร้างองค์การ วัฒนาธรรมองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจัดการภายใน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสนับสนุนหลักการห่วงโซ่
คุณค่า จึงควรมีการจัดการบริหารการพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้เชิงนวัตกรรม เพื่อเป็นการ
จัดการอย่างมีระเบียบแบบแผน มีการพัฒนาเชิงกระบวนการอย่างมีขั้นตอน และมีความต่อเนื่ องที่เกิดขึ้น
จากหลาย ๆ บุคคลที่อยู่ในองค์การ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคล
อ่ืน ๆ ตามวัตถุประสงค์ อีกท้ังมีความสอดคล้องกับแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้เชิงนวัตกรรม ซึ่งมีปัจจัย
หลัก 10 ประการ คือ 1) ผู้นำ 2) วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ 3) โครงสร้างองค์การ 4) บุคลากรที่มีความสำคัญ 5) 
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แรงจูงใจ สวัสดิการต่าง ๆ 6) นวัตกรรม 7) การเรียนรู้ระหว่างกัน 8) เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งปัจจัยความสำเร็จ
ที่สำคัญของการเปลี่ยนแปลง คือ ผู้นำและกลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลงองค์การ  
 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
 2.1 เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนผ่านสู่องค์การแห่งการเรียนรู้เชิงนวัตกรรมของบริษัท สไมล์ลิ่ง แม๊ด ด๊อก 
จำกัด (วิเคราะห์การดำเนินงานในปัจจุบัน) 
 2.2 เพื่อศึกษารูปแบบการทำงานที่เหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน สอดคล้องกับ
องค์การแห่งการเรียนรู้เชิงนวัตกรรม  
 2.3 เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาองค์การให้มีความพร้อมในรูปแบบองค์การแห่ง
การเรียนรู้เชิงนวัตกรรม 
 
3. กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 
 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมีการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
บุคลากรบริษัท สไมล์ลิ่ง แม๊ด ด๊อก นำมาประมวลจึงได้กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
4. คำถามวิจัยสำหรับการศึกษา 
 
 ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการพัฒนาองค์การให้มีความพร้อมในรูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้เชิง
นวัตกรรมของบริษัท สไมล์ลิ่ง แม๊ด ด๊อก จำกัด มีองค์ประกอบอย่างไรบ้าง 
 
 
 
 

แนวคิดทฤษฎี 

1) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงองค์การ 

2) แนวคิดเกี่ยวกับองค์การ

นวัตกรรม 

3) แนวคิดเกี่ยวกับองค์การแห่ง

การเรยีนรู ้

สังเคราะห์โครงร่างตัวแปร 
1) ผู้นำ 
2) วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ 
3) โครงสร้างองค์การ 
4) บุคลากร 
5) แรงจูงใจสวัสดิการต่าง ๆ 
6) นวัตกรรม 
7) เรียนรู้ระหว่างกัน 
8) เทคโนโลยดีิจิทัล 

รูปแบบองค์การแห่งนวัตกรรม 
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5. ขอบเขตการศึกษา 
 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความท้าทาย ข้อจำกัด และแนวทางการพัฒนาองค์การ
ของบริษัท สไมล์ลิ่ง แม๊ด ด๊อก จำกัด ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ต่อการกำหนด
แนวนโยบายและรูปแบบการทำงานที่เหมาะสมขององค์การ ซึ่งวิธีการศึกษาเป็นการวิจัย เชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ในรูปแบบของการเก็บข้อมูลจากการสังเกตการณ์ (Observation) ด้วยเทคนิค
การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview) ทั้งที่เป็นระดับหัวหน้า
ฝ่ายและผู้ปฏิบัติงานของบริษัท สไมล์ลิ่ง แม๊ด ด๊อก จำกัด ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2565 
 
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 
 การศึกษาครั้งนี้ สามารถนำไปพัฒนาวิธีการต่าง ๆ เพื่อรับมือกับเหตุกาณ์หรือความท้าทายที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต และสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนากับบริษัทอ่ืนที่มีลักษณะการดำเนินงานที่คล้ายคลึงกัน 
ที่กำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการทำงานในรูปแบบใหม่ 
 
7. ทบทวนวรรณกรรม  
 

7.1 แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงองค์การ 
 การเปลี่ยนแปลงองค์การ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงขององค์การทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งรวมถึง
การออกแบบโครงสร้างองค์การใหม่ การติดตั้งระบบสารสนเทศใหม่และการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม 
(ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2549)  
 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนั้นมองว่าองค์การ เปรียบเหมือนเครื่องจักร (Machine Model) ซึ่ง
เกิดขึ้นจากองค์ประกอบหลายอย่างมาทำงานร่วมกัน ในการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นการปรับส่วนประกอบของ
เครื่องจักรนั้นเพื่อให้เกิดผลงานโดยรวมที่ดีขึ้น ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง เช่น การควบรวมกิจการ 
การซื้อกิจการอื่น และการลดขนาด เป็นต้น ส่วนการลดต้นทุน นั้นเป็นการลดขั้นตอนหรือวิธีการทำงานที่
ไม่จำเป็นเพื่อที่จะลดต้นทุนในการทำงาน ดังกรณีที่องค์การประสบวิกฤต หรือปัญหา องค์การมักใช้วิธีการ
นี้เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงานและความอยู่รอด สำหรับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการนั ้นเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำงาน เช่น การปรับระบบ การอนุมั ติเงินกู้ 
การปรับเปลี่ยนแนวทางในการบริหาร หรือการตัดสินใจ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์สำคัญ คือ การลด
ระยะเวลาของกระบวนการต่าง ๆ การเพิ่มความน่าเชื่อถือ การลดต้นทุน และการเพิ่มประสิทธิผลการ
ทำงานนั่นเอง ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มุ ่งเน้นไปที่คนในองค์การ
ดังเช่น การเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจากการควบคุมสั่งการ 
ไปเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วม หรือการเปลี่ยนมุมมองการบริหารจากภายในสู่ภายนอก (Inward Focus) 
เป็นมุมมองจากภายนอกเข้ามาสู่ภายใน (Outward- Looking Focus) เป็นต้น 
 การเปลี ่ยนแปลงองค์การมีขึ ้นเพื ่อทำให้องค์การตอบสนองต่อความท้าทายของเทคโนโลยี  
คู่แข่ง ความต้องการของลูกค้าใหม่ ๆ และนำมาซึ่งผลการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น และเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง
ประเภทหนึ่ง อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเภทอ่ืนตามมา เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และ 
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กลยุทธ์องค์การ อาจทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยน โครงสร้างองค์การตามมา(ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ , 
2549) 
 
 7.2 แนวคิดเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ 

7.2.1 แนวคิดของเซ็นจ์ เซ็นจ์ (Senge) ได้เขียนหนังสือที่มีผู ้นใจมากขึ้น “The Fifth 
Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization” ในปี 1990 เซ็นจ์ (Senge) 
เลือกที่จะใช้คำว่า Learning Organization แทน Organization Learning ซึ่งพอขยายความได้ 
ดังนี้ 

1) ด้านความรอบรู้แห่งตน (Personal Mastery) ความหมายของความรอบรู้แห่งตน 
หมายถึง การฝึกฝนอบรมด้วยตนเองด้วยการเรียนรู้อยู่เสมอ และยังเป็นรากฐาน
สำคัญ ในการขยายขีดความสามารถให้เชี่ยวชาญมากขึ้น ความรอบรู้เป็นผลรวมของ
ทักษะและความสามารถ เป็นสภาพที่เป็นอยู่ตามความจริง เห็นว่าอะไรมีความสำคัญ
ต่อตนเอง ต่อองค์การ และในขณะเดียวกันก็เห็นภาพเหตุการณ์(Vision) ที ่พึง
ประสงค์ได้ และสร้างวิสัยทัศน์ส่วนตนขึ ้น(Personal Vision) เพื ่อตอนตนเองได้ 
หลักการสำคัญของความรอบรู้แห่งตน คือ การพัฒนาบุคลากรขององค์การให้เป็น
บุคคลที่รอบรู้ จะต้องพัฒนาในด้าน กระบวนการสร้างความรอบรู้แห่งตน คือ การ
ได้มาซึ่งความรู้ใหม่ ทักษะใหม่ และเปลี่ยนแปลงเจตคติแห่งตน 

2) แบบแผนความคิด(Mental Models) นิยามแบบความคิดไว้ว่า การสรุปความรู ้ที่
ได้มาในแต่ละวันเป็นแนวคิดของตนเอง แล้วนำมาใช้ประโยชน์ในการทำงาน โดยให้
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือข้อมูลใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคมและ
สิ ่งแวดล้อมรอบตัว โดยไม่ยึดติดกับความรู ้หรือข้อมูลเดิม ซึ ่งอาจผิดพลาดหรือ
เปลี่ยนแปลงไปและไม่ทันเหตุการณ์ ความสำคัญของแบบแผนความคิดนั้น เพ่ือฝึกฝน
ให้เกิดความเข้าใจ สามารถแยกแยะระหว่างสิ่งที่เชื่อกับสิ่งที่ปฏิบัติจริง การสืบค้น
ความเชื่อทำให้เกิดความรู้สึกท้าทายและปรับขยายขอบเขตกระบวนการความคิด
ความเชื่อของตนเอง และสามารถเข้าใจมุมมอมและความคิดของผู้อื่นได้ โดยอาศัย
ความคิดอย่างเป็นระบบ(System Thinking) เข้าไปร่วมทำงานด้วยจึงจะมีพลังเกิดผล
ดีที่สุด 

3) การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม (Building Shared Vision) วิสัยทัศน์ร่วม หมายถึง จุดร่วม
และพลังของการเรียนรู้ของสมาชิกในองค์การ ซึ่งเกิดจากการที่สมาชิกแต่ละคนรับฟัง
ซึ่งกันและกัน โดยที่แต่ละคนจะแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ส่วนบุคคล เอกลักษณ์ หรือ
ความผูกพันให้เกิดแก่สมาชิก ต่อทีม ต่อองค์การ ต่อหน้าที่ ผลักดัน ให้เกิดความกล้า
คิด กล้าทำ กล้านำ กล้าเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีกว่า ส่วนคุณค่าภายนอก คือ 
องค์การมุ่งสร้างผลสำเร็จอะไรเกิดแก่องค์การ การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในองค์การจะมี
ส่วนเสริมสร้างความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่งเปรียบเสมือนหางเสือ
ของเรือท่ีขับเคลื่อนให้เรือนั้นมุ่งสู่เป้าหมาย วิสัยทัศน์ที่ดีต้องสอดคล้องกับคุณค่าหรือ
ค่านิยมที่ผู้คนยึดถือในการดำรงชีวิตประจำวันด้วย 

4) การเรียนรู ้เป็นทีม(Team Learning) การเรียนรู ้เป็นทีม เป็นการนำความรู ้ของ
สมาชิกมาแลกเปลี่ยนกันเป็นการเรียนรู้จากความสำเร็จและความผิดพลาดของแต่ละ
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คน รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาองค์การยุคใหม่จะแข่งขันตรงที ่ความเป็น
อัจฉริยภาพขององค์การโดยรวม มีการเน้นการทำงานและเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ซึ่ง
ทุกคนในทีมงานจะต้องมีความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง และเมื่อ
ปฏิบัติงานร่วมกันทุกคนย่อมมีส่วนร่วมรับผิดชอบเข้ากัน 

5) ความคิดเชิงระบบ(System Thinking) ความคิดเชิงระบบ เป็นการมองระบบและ
เข้าใจระบบถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างเป็นเหตุเป็นผล และสามารถมองเห็นถึง
กระบวนการเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่าง ๆ ได้มากกว่าที่จะเห็นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ
การเปลี่ยนแปลง และสามารถปรับไปสู่กระบวนการคิดและการสื่อสารที่อธิบาย
พฤติกรรมความเป็นไปต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถเปลี่ยนแปลงระบบได้อย่างมี
ประสิทธิผล และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม สภาพทางสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง 

7.2.2 แนวคิดของมาร์ควอร์ท Marquardt (2002) ได้กล่าวว่า องค์การที่จะพัฒนาไปสู่
องค์การแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ จะต้องประกอบด้วยระบบย่อยที่สำคัญ 5 ระบบ คือ 

1) พลวัตการเรียนรู้ (Learning Dynamic) เป็นลักษณะของพลวัตการเรียนรู้ (Learn 
Dynamics) และเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เกิดขึ้นได้ในระดับบุคคล ระดับทีมงาน และ
ระดับองค์การ 

2) การปรับเปลี ่ยนองค์การ (Organization Transformation) มุ่นเน้นการ กล่าวคือ 
การปรับเปลี่ยนองค์การ (Organization Transformation) การที่องค์การจะพัฒนา
ไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ได้นั้น จะต้องมีการปรับเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ ในองค์การ คือ 
วิสัยทัศน์องค์การ วัฒนธรรมองค์การ กลยุทธ์องค์การ และโครงสร้างองค์การ 

3) การเสริมพลัง (People Empowerment) เป็นการเสริมอำนาจบุคคล (People 
Empowerment) เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนในองค์การได้มีการเรียนรู้ร่ วมกัน มี
ความสัมพันธ์กันเป็นเครือข่ายและทำประโยชน์ร่วมกันเพื่อสังคมและชุมชน รวมถึง
การที่ผู้บริหารทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงผู้สอน และมีการทำงานร่วมกัน 

4) การจ ั ดการคว ามร ู ้  (Knowledge Management) ให ้ เ ก ิ ด ข ึ ้ น ในอ งค ์ ก า ร 
โดยการผสมผสานการรวบรวมความรู้ การจัดระบบข้อมูล การแลกเปลี่ยนความรู้ 
การถ่ายโอนความรู้และมีการพัฒนากลยุทธ์และกลไกในการแบ่งปันความรู้ทั่วไปทั้ง
องค์การอย่างต่อเนื่อง 

5) การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี (Technology Support for Learning) เป็น
การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ในองค์การ (Technology 
Application) การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์การสำหรับการจัดการความรู้ 
การเรียนรู้ในองค์การสำหรับสมาชิกทุกระดับและผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์การในการใช้
เทคโนโลยีนั้น 

 
 7.3 แนวคิดเกี่ยวกับองค์การนวัตกรรม 
 จุดเริ่มต้นของการนำนวัตกรรมไปสู่องค์การแห่งนวัตกรรม คือ การนำองค์การแห่งการเรียนรู้ต่อ
ยอดไปสู่องค์การแห่งนวัตกรรม เพ่ือทำให้เกิดความยั่งยืน (Jankalová, 2014) โดยแนวทางในการพัฒนาให้
ประสบความสำเร็จจะต้องสอดคล้องกับการบริหารขององค์การและมีการเชื่อมโยงบุคลากรภายในองค์การ
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เข้ากับความรู้ ประกอบกับผู้นำองค์กีมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนกล้าเปิดรับความเปลี่ยนแปลง (Transformation) 
และส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เกิดแนวคิดใหม่ สามารถขับเคลื่อนองค์การให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยไม่
จำกัดขอบเขตการเรียนรู้ ทั้งยังพร้อมท้าทายและทดลองสิ่งใหม่อยู่เสมอ(เพชรรัตน์ สิงห์สุริย์, 2560) และ
พัฒนาระบบการบริหารงานภายในให้เกิดองค์การแห่งนวัตกรรมที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน(ณฐกร ลิ่ม
สุวรรณโรจน์ และคณะ, 2558) 
 

7.3.1 หลักการของนวัตกรรม  
องค์การนวัตกรรม คือ การรวมองค์ประกอบทุกสิ่งภายในองค์การเพื่อปรับเปลี่ยนการ

บริหารจัดการองค์การไปสู่รูปแบบใหม่ ซึ่งเน้นที่การสร้างสรรค์บรรยากาศภายในองค์การให้เหมาะ
ต่อการสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ซึ่งเอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านบริการหรือกระบวนการทำงานให้ดีขึ ้น (นรวัฒน์ ชุติวงศ์ และณัฐสิทธิ์ เกิดศรี, 
2544) องค์การนวัตกรรมเป็นการใช้องค์ความรู้ในการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นกับองค์การเชิง
ระบบ เพ่ือเพ่ิมคุณค่า พัฒนา ผลิตสินค้า และบริการที่ดีมีคุณภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการและ
ความพึงพอใจของลูกค้า รวมถึงสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในบริบทของกระแสยุค VOCA 
WORLD ที่รุนแรงในปัจจุบัน การสร้างองค์การนวัตกรรมจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
ประเด็นต่าง ๆ ขององค์การเป็นอย่างดี ที่สำคัญคือ ทิดด์ แบสเซ็นท์ และพาวิทต์ (Tidd at el, 
2005) กล่าวว ่า องค์การนวัตกรรมเกี่ ยวข้องกับองค์การแห่งการเร ียนร ู ้ (The Learning 
Organization) หมายถึง การจัดการความรู้ที่เป็นพื้นฐานของงานที่มุ่งไปสู่ความสำเร็จ การจัดการ
ความรู้จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของนวัตกรรม การสร้างนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับวงจรแห่ง
การเรียนรู้ องค์การนวัตกรรมจึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจในหลักการพ้ืนฐาน  

 
7.3.2 การสร้างองค์การนวัตกรรม ทิดด์ แบสเซ็นท์ และพาวิทต์ (Tidd at el, 2005) ได้

เสนอแนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบของการสร้างองค์การนวัตกรรม สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้ 
1) วิสัยทัศน์ร่วม ภาวะผู ้นำ และความตั ้งใจสร้างสรรค์นวัตกรรม (Shared Vision, 

Leadership and the Will to Innovate) หมายถึง การที่ผู้บริหารเป็นผู้นำไปสู่การ
สร้างนวัตกรรม สร้างวิสัยทัศน์ขององค์การที่มีความชัดเจน และแสดงถึงการอุทิศตน
ให้แก่องค์การในการที่จะปฏิบัติงานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
เป็นพื ้นฐานเกี่ยวกับความสำเร ็จ เป็นความท้าทายของผู ้บริหารที ่จะสามารถ
เปลี่ยนแปลงแนวความคิดไปสู่การปฏิบัติ ยอมรับกับความเสี่ยงในนวัตกรรมหรือ
ความล้มเหลวที่อาจเกิดข้ึน 

2) โครงสร้างองค์การที่เหมาะสม (Appropriate Organization Structure) หมายถึง 
การที่องค์การมีลักษณะโครงสร้างที่เหมาะสมหรือสนับสนุนให้เป็นองค์การที่ประสบ
ความสำเร็จในการสร้างนวัตกรรมขึ้นอยู่กับแนวทางการสร้างนวัตกรรมขององค์การ 
เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้องค์การปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ นอกจากนี้
เครือข่ายในองค์การยังเป็นส่วนสำคัญและเป็นกลไกที่ทาให้ระบบต่าง ๆ ในองค์การ
สามารถทำงานได้สอดคล้องกันอย่างด ี

3) บุคลากรที่มีความสำคัญ (Key Individual) หมายถึง บุคคลที่มีความสามารถอาจเป็น
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลก็ได้ เป็นผู้มีความกระตือรือร้นมีพลังที่จะช่วยให้องค์การประสบ
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ผลสำเร็จ บุคคลเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างนวัตกรรมที่มีชื ่อเสียง มีความรู้เกี ่ยวกับ
เทคโนโลยี มีแรงบันดาลใจ แรงจูงใจ และข้อผูกพัน เป็นผู้ที ่มีอำนาจ มีอิทธิพล 
เครือข่าย มีความสามารถตามศักยภาพที่มีอยู่ และเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนในองค์การ 
จะทำให้เกิดความก้าวหน้าทางนวัตกรรม 

4) การฝึกอบรมและพัฒนา (Stretching Training and Development) หมายถึง การ
ที่องค์การมีนวัตกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้น จะเกิดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจาก
ความไม่ชัดเจน ไม่เข้าใจในนวัตกรรมนั้น การฝึกฝนและพัฒนาให้บุคลากรมีทักษะใน
การปฏิบัติงานจึงเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใน
องค์การ เนื่องจากทำให้บุคลากรได้รับรู้เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และยัง
เป็นจุดเริ่มต้นที่แสดงให้เห็นว่า มีการมอบอำนาจการตัดสินใจ ส่งผลให้บุคลากรมี
ความเชื่อมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดขึ้นภายในองค์การ 

5) การม ีส ่ วนร ่ วมในนว ัตกรรม (High involvement in Innovation) หมายถึ ง  
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องขององค์การเป็นสิ่งที่มีผลระดับสูงต่อการสร้างนวัตกรรม มี
ผลโดยตรงต่อนวัตกรรมที ่มาจากการดัดแปลงหรือพัฒนาจากของเดิมที ่ม ีอยู่  
ความสามารถของบุคลากรทั ้งองค์การจะทำให้องค์การมีศักยภาพในการสร้าง
นวัตกรรมมากข้ึน เมื่อต้องการสร้างนวัตกรรมให้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง องค์การจะต้อง
สร้างวัฒนธรรมที่ส่งเสริมนวัตกรรมให้เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วน
ร่วมในนวัตกรรม 

6) ท ีมงานท ี ่ม ีประส ิทธ ิภาพ (Effective Team working) หมายถ ึง การทำงาน 
เป็นกลุ่มหรือทีมที่จะทาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างยืดหยุ่น ในการสร้างนวัตกรรมจึงเน้นให้มีการทำงานเป็นทีม ทีมข้าม
สายงาน (Cross Function Team) ทีมงานโครงการ (Project Team) และทีม
แก้ปัญหาระหว่างองค์การ (Inter Organizational Problem-Solving Team) การ
สร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องประกอบไปด้วยการระบุภาระงานอย่าง
ชัดเจน ผู้นาทีมงานที่มีประสิทธิภาพ การแก้ปัญหาความขัดแย้งในทีมงาน และมีการ
ติดต่อประสานงานกับภายนอกองค์การอย่างต่อเนื่อง 

7) บรรยากาศท ี ่ ส ่ ง เสร ิมความค ิดสร ้ า งสรรค ์  ( Creative Climate) หมายถึ ง  
การพัฒนาระบบโครงสร้างองค์การ นโยบาย กระบวนการสื่อสาร ระบบการให้รางวัล 
การฝึกอบรม และการวัดผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม การสนับสนุนให้บุคลากรมี
ความเป็นผู้ประกอบการและมีวัฒนธรรมนวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมความคิดใหม่ ๆ ของ
บุคลากร 

8) ปัจจัยภายนอก (External Focus) หมายถึง การกาหนดทิศทางการดำเนินงานของ
องค์การจากมุมมองของลูกค้าจากภายนอก สำรวจโอกาสและอุปสรรคต่าง ๆ ที่
สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางการสื ่อสารขององค์การ ซึ ่งจะช่วยส่งเสริมให้องค์การ
สามารถรับมือกับภาวะคุกคาม พร้อมกับแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์การ 

9) การสื่อสาร (Communication) หมายถึง การติดต่อสื่อสารภายในองค์การ ระหว่าง
องค์การและกับภายนอกองค์การ โดยเฉพาะในองค์การจะต้องมีการติดต่อทั้งสามทาง 
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คือ ติดต่อกับระดับสูงกว่า ระดับต่ำกว่าและระดับเดียวกัน องค์การใช้การสื่อสารได้
หลายช่องทางและใช้สื่อหลายประเภทเพ่ือลดความแตกต่างระหว่างหน่วยงานภายใน
องค์การที ่ทาหน้าที ่แตกต่างกันและสร้างความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมของ
องค์การให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

10) อ ง ค ์ ก า ร แ ห ่ ง ก า ร เ ร ี ย น ร ู ้ ( The Learning Organization) (Y10) ห ม า ย ถึ ง  
การจัดการความรู้ที่เป็นพื้นฐานของงานที่มุ่งไปสู่ความสำเร็จ การจัดการความรู้จะมี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของนวัตกรรม การสร้างนวัตกรรมเก่ียวข้องกับวงจรแห่งการ
เรียนรู้ ประกอบด้วย ประสบการณ์ กระบวนการทดลอง การสะท้อนกลับ และการ
รวมเข้าด้วยกัน องค์การต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และช่องทางการ
แลกเปลี่ยนและการแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ของบุคลากรในองค์การ มีการคิดค้น
นวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้น 
 

นวัตกรรม (Innovation) กลายเป็นแหล่งของความก้าวหน้าและการพัฒนา (Schumpeter 1934) 
นวัตกรรมเป็นเครื่องมือเฉพาะของผู้ประกอบการในการใช้การเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาส (Drucker, 1985) 
และนวัตกรรมเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการซึ่งใหม่ต่อธุรกิจ (Tushman and Nadler, 
1986) ดังนั้น นวัตกรรมจึงประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ การสร้างความคิด หรือประดิษฐ์คิดค้น และการนำ
ความคิดหรือสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ในด้านการบริหารกิจการ 

อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์การนวัตกรรมเป็นการรวมองค์ประกอบทุกสิ่งภายใน
องค์การ เพื่อปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์การไปสู่รูปแบบใหม่ ซึ่งเน้นเป็นการสร้างบรรยากาศใน
องค์การให้เหมาะสมต่อการสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา และเอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมในการ
พัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการทำงานให้ดีขึ้นที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับองค์การ 
 
8. ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเป็นระเบียบวิธีที่มีลักษณะที่
สอดคล้องกับบริบทของงานวิจัย เนื่องจากเป็นการเก็บของมูลจากภายในบริษัทฯ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลขนาด
เล็ก โดยมีเทคนิคในการศึกษา เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารหรือการวิจัยเชิงเอกสาร 
(Documentary Research) การสังเกตการณ์ (Observation) แบบมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
เพื ่อทราบถึงปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา และการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview) เพ่ือ
สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดและทัศนคติต่อกัน โดยมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังต่อไปนี้ 
 
 8.1 ศึกษาข้อมูลเอกสาร (Documentary Research)  

โดยการศึกษาข้อมูล ทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี แนวคิดที่เกี ่ยวข้องกับเรื ่องการเปลี่ยนแปลง
องค์การ บทบาทของผู้นำในการเปลี่ยนแปลงองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล จากวาสารทางวิชาการ เอกสาร ตำรา บทความ และข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต เพ่ือนำข้อมูล
มาใช้ในการสังเคราะห์กรอบแนวคิดของงานวิจัย และใช้ในการพัฒนาเครื ่องมือการวิจัย ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์ และแบบสอบถาม  
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 8.2 ศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
โดยพัฒนากรอบแนวคิดให้เป็นแบบสัมภาษณ์สำหรับการวิจัยที่เสริมด้วยเชิงคุณภาพและมีประเด็น

คำถามแบบโครงสร้างเพ่ือให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ ผู้ค้นคว้าได้ดำเนินการเก็บข้อมูล
เชิงคุณภาพตามแนวทางดังต่อไปนี้1) การสังเกตการณ์ (Observation) เพื่อเป็นการค้นหาพฤติกรรมที่
แท้จริงในการดำเนินงานของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาด้วยเทคนิคการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และ 2) การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในระดับหัวหน้าฝ่าย
และระดับผู้ปฏิบัติงานของบริษัท สไมล์ลิ่ง แม๊ด ด๊อก จำกัด เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในทุกมิติตามกรอบ
แนวคิด โดยสัมภาษณ์เป็นแบบสองทางเพื่อช่วยให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน และเชื่อมโยงในแต่ละประเด็นใน
ลักษณะที่เป็นเหตุเป็นผลต่อกัน โดยผู้ค้นคว้าจะใช้การสัมภาษณ์ทีละประเด็นตามโครงสร้างแบบสอบถาม 
ผู้ค้นคว้าจะทำการสรุปประเด็นสัมภาษณ์เพื่อขอความคิดเห็นเพิ่มเติมและเป็นการยืนยันความถูกต้องของ
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 

 
8.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
สำหรับการกำหนดระเบียบวิธีวิจัยหรือกระบวนการวิธีการวิจัย ในการนี้ ผู้ค้นคว้าเลือกผู้ให้ข้อมูล

สำคัญแบบเจาะจง ได้กำหนดประชาชนกลุ่มเป้าหมายไว้ 12 คน คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในระดับหัวหน้า
ฝ่าย จำนวน 6 คน และผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 6 คน ของบริษัท สไมล์ลิ่ง แม๊ด ด๊อก จำกัด เนื่องจากบุคลากร
ดังกล่าวที ่ผู ้ค้นคว้าเลือกนั้น เป็นผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องกับการทำงานที่ใช้หรืออาจต้องใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการทำงานในการสร้างความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ หรือแนวทางการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ระหว่างการทำงาน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 

 
8.4 การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 

 แบบสัมภาษณ์ (Interview Form) เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างชนิดปลายเปิด  
(Structure In-depth Interview) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาข้อมูลที่จะทำให้ทราบหรือแสดงนัยให้
ทราบถึงสภาพทั่วไปของการเปลี่ยนแปลงสู ่องค์การแห่งการเรียนรู้เชิงนวัตกรรม โดยดำเนินการวิจัย
ตามลำดับขัน้ตอน คือ (1) กำหนดประเด็นในการสัมภาษณ์ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย ระบุรายการข้อมูล
ที่ต้องการของแต่ละประเด็น (2) จัดทำร่างแบบสัมภาษณ์และรายการคำถามแต่ละประเด็น (3) ตรวจสอบ
คุณภาพของแบบสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาว่าตรงตามเนื้อหาและมีข้อมูลครบถ้วนหรือไม่ จากนั้น
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา (4) แก้ไขและปรับปรุงให้เป็นแบบสัมภาษณ์ฉบับ
สมบูรณ์ แล้วจึงนำไปเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
9. ผลการศึกษา  
 
 9.1 มุมมองเกี่ยวกับนวัตกรรมและองค์การนวัตกรรม 
 จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ของบริษัท สไมล์ลิ ่ง แม๊ด ด๊อก จำกัด มีมุมมอง
เกี่ยวกับคำว่า “นวัตกรรม” คือ “การนำความคิดใหม่ ๆ วิธีการปฏิบัติใหม่ ๆ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ซึ่ง
อาจจะได้รับการปรับปรุงจากสิ่งเดิมทำให้ดีขึ้นสร้างความเปลี่ยนแปลง” และ “องค์การแห่งนวัตกรรม” คือ 
“องค์การที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงองค์การให้เป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน ทั้งการบริการ 
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการทำงาน และการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นประโยชน์มากขึ้น” (ผู้ให้สัมภาษณ์ตัวแทน
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ฝ่ายบุคคล, สัมภาษณ์เมื่อเดือนเมษายน 2565) และ “องค์การที่พร้อมที่จะสร้างสรรค์ผลงาน คิดค้น
นวัตกรรมใหม่ แนวทางการทำงาน แนวทางการแก้ปัญหา” รวมถึง “องค์การที่มีความคิดสร้างสรรค์ สร้าง
ความแตกต่างให้คู ่แข่งทางธุรกิจ พัฒนามูลค่าทางธุรกิจให้กับองค์การ” (ผู ้ให้สัมภาษณ์ตัวแทนฝ่าย
การตลาด, สัมภาษณ์เมื่อเดือนเมษายน 2565)  ทั้งนี้ จากข้อมูลที่นำเสนอข้างต้นจะเห็นว่า องค์การที่จะ
เติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น ต้องได้รับการสนับสนุนและขับเคลื่อนจากผู้นำ ตลอดจนบุคลากรให้ความร่วมมือใน
การขับเคลื่อนองค์การไปในทิศทางท่ีดี 
 
 9.2 ปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การเปลี่ยนผ่านเป็นองค์การเรียนรู้เชิงนวัตกรรม 

จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า การดำเนินกิจการของบริษัท สไมล์ลิ่ง แม๊ด ด๊อก จำกัด มีศักยภาพ 
ในดำเนินงานองค์การมีการเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ในทุกปี แต่ยังต้องได้รับการพัฒนาและปรับปรุงในเรื่องของ
การกำหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ที่ชัดเจน โดยผู้ให้ความเห็นท่านหนึ่งอธิบายประเด็นนี้ว่า “มีการ
กำหนดความคาดหวังในการทำงาน แต่ไม่มีการวางแผนในการทำงาน ผู้บริหารชอบพูดลอย ๆ บ่อยครั้ง 
และไม่มีการทำให้มันเกิดขึ้นจริง ไม่มีการกำหนดกลยุทธ์ ทิศทาง หรือแนวทางในการดำเนินงานให้เป็น
รูปธรรม” (ผู้ให้สัมภาษณ์ตัวแทนฝ่ายการตลาด, ฝ่ายคลังสินค้า และฝ่ายขาย สัมภาษณ์เมื่อเดือนเมษายน 
2565) ซึ่งเกิดจากผู้นำไม่ได้มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจนให้แก่
พนักงานในองค์การทราบ โดยผู้ให้ความเห็นท่านหนึ่งอธิบายประเด็นนี้ว่า “ผู้บริหารที่ไม่ชัดเจนในแนว
ทางการทำงาน ไม่มีการกำหนดแผนการดำเนินงานของแต่ละแผนกว่ารับผิดชอบในเรื่องไหน ทั้งรายปี ราย
ไตรมาส รายเดือน ซึ่งผู้บริหารที่ดีต้องมีการวางแผนในการดำเนินงาน ต่อให้มีสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ต้องมีแผนงานเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะดีขึ ้น หรือแย่ลง ก็สามารถควบคุม
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้” (ผู้ให้สัมภาษณ์ ตัวแทนฝ่ายการขาย และฝ่ ายการตลาด, สัมภาษณ์เมื่อเดือน
เมษายน 2565) จากข้อมูลที่นำเสนอข้างต้น เห็นได้ว่าผู้นำไม่ได้มีการกำหนดทิศทาง แนวทาง หรือกลยุทธ์
ในการทำงานให้มีความชัดเจน การกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมจะทำให้บุคลากรแต่ละคน
มีส่วนร่วมที่จะทำให้องค์การมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างมุ่งมั่น ชัดเจน บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
  ผู ้ให้ข้อมูลกับงานวิจัยนี ้หลายท่านสะท้อนถึงปัญหาโครงสร้างองค์การ จึงต้องมีการสร้าง
วัฒนธรรมในองค์การ การปรับแผน/รูปแบบการทำงาน โดยผู้ให้ความเห็นท่านหนึ่งอธิบายประเด็นนี้ว่า 
“องค์การค่อนข้างหยืดหยุ่น ไม่มีแบบแผน ไม่มีหลักการทำงานที่แน่นอน มีการตั้งกฎระเบียบขึ้นมา แต่ไม่มี
การบังคับใช้กฎระเบียบที่ชัดเจน” (ผู้ให้สัมภาษณ์ ตัวแทนฝ่ายบัญชี และฝ่ายคลังสินค้า , สัมภาษณ์เมื่อ
เดือนเมษายน 2565) และอีกประเด็นหนึ่ง “การทำงานไม่มีแบบแผนในการทำงานที่ชัดเจน ไม่มีขั้นตอน
ปฏิบัติรูปธรรม ไม่มีหลักการ สามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ขาดความละเอียด” (ผู้ให้สัมภาษณ์ตัวแทนฝ่าย
บัญชี และฝ่ายคลังสินค้า, สัมภาษณ์เมื่อเดือนเมษายน 2565) จากข้อมูลจะเห็นว่าโครงสร้างองค์การ หรือ
รูปแบบการทำงาน ยังเป็นปัญหาสำคัญ 
 ปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่งที่พบจากการสัมภาษณ์ คือ การสรรหาบุคลากรให้เพียงพอ การวาง
ตำแหน่งหน้าที่ชัดเจนก็สำคัญเช่นกัน โดยผู้ให้ความเห็นท่านหนึ่งอธิบายประเด็นนี้ว่า “บุคลากรไม่เพียงพอ
กับงานที่มีอยู่ และไม่มีการกำหนด Job Description ที่ชัดเจนกับตำแหน่ง เลยทำให้คนหนึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบหลายอย่าง จึงทำให้งานที่ทำออกมาไม่มีคุณภาพ เพราะว่าปริมาณงานของแต่ละคนเยอะ
เกินไป” (ผู้ให้สัมภาษณ์ ตัวแทนฝ่ายการตลาด, ฝ่ายบัญชี  และเจ้าหน้าที่ทั่วไปสัมภาษณ์เมื่อเดือนเมษายน 
2565) และปัญหาในเรื่องของแรงจูงใจ สวัสดิการต่าง ๆ โดยผู้ให้ความเห็นหลายท่านสะท้อนถึงปัญหานี้ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ะระบาดของโควิด-19 นี้ ทำให้บุคลากรหลายท่านได้รับผลกระทบจากการ
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ปรับลดเงินเดือน การพิจารณาเพิ่มเงินเดือน การได้รับโบนัส หรือสวัสดิการอื่น ๆ เช่น การฝึกอบรมเพ่ิม
ศักยภาพต่าง ๆ ได้หยุดชะงักไป โดยผู้ให้ความเห็นท่านหนึ่งอธิบายประเด็นนี้ว่า “ในสถานการณ์ปกติได้รับ
โบนัส มีการพิจารณาเพ่ิมเงินเดือน จัดกิจกรรม Outing เพ่ือส่งเสริมความสามัคคีในองค์การ แต่สถานการณ์
ปัจจุบันด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงยังไม่ได้รับการสนับสนุนในส่วนนี ้ และ
คาดหวังจะได้รับสวัสดิการในส่วนนี้ในอนาคต และถึงแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-
19 ได้ลดลงบ้างแล้ว แต่บริษัทก็ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะให้ในส่วนนี้” (ผู้ให้สัมภาษณ์ตัวแทนฝ่ายการตลาด , 
ฝ่ายขาย, ฝ่ายคลังสินค้า และเจ้าหน้าที่ทั่วไป, สัมภาษณ์เมื่อเดือนเมษายน 2565) แต่มีผู้ให้ความเห็นบาง
ท่านอธิบายประเด็นนี้ว่า “ไม่เคยได้รับการพิจารณาเพ่ิมเงินเดือนหรือโบนัสประจำปีเลย เนื่องจากได้เข้ามา
ในช่วงก่อนและระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19” (ผู้ให้สัมภาษณ์ตัวแทนฝ่ายบัญชี, 
ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายขาย และฝ่ายคลังสินค้า, สัมภาษณ์เมื่อเดือนเมษายน 2565) ซึ่งประเด็นปัญหาตรงนี้
เป็นปัญหาสำคัญหนึ่งที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง  
 ประเด็นที่สำคัญอีกอย่าง เกี่ยวกับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ โดยผู้ให้ความเห็นท่าน
หนึ่งอธิบายประเด็นนี้ว่า “องค์การไม่เคยนำนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานเลย มีการสร้าง
นวัตกรรมความคิด เกิดความคิดสร้างสรรค์ระหว่างทำงานหรือวิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน แต่
ก็ไม่เคยเรียนรู้กับความผิดพลาด และเรียนรู้ระหว่างกันอย่างแท้จริง มักเกิดปัญหาหรือความผิดซ้ำ ๆ หลาย ๆ 
ครั้ง เรื่องเดิม ๆ” (ผู้ให้สัมภาษณ์ตัวแทนฝ่ายบุคคล, ฝ่ายบัญชี, ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายขาย และฝ่ายคลังสินค้า, 
สัมภาษณ์เมื่อเดือนเมษายน 2565) จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นว่าหากการทำงานต่าง ๆ เกิดความผิดพลาด 
แล้วไม่เรียนรู้กับความผิดพลาด ไม่ร่วมกันเรียนรู้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่ออำนวย
ความสะดวกในการทำงาน ปัญหาเหล่านั้นก็จะกลับมาเกิดความผิดพลาดอย่างต่อเนื่อง ต้องได้รับการ
แก้ไขอ หากไม่แก้ไขปัญหาดังกล่าว องค์การก็จะไม่สามารถแข่นขันกับธุรกิจเดียวกันได้ 
 ประเด็นสุดท้าย คือ การนำเทคโนโลยี ในรูปแบบการทำการตลาดโซเชียลมีเดีย โดยผู้ให้ความเห็น
ท่านหนึ่งอธิบายประเด็นนี้ว่า “ปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงไปเยอะมาก อยากให้องค์การ
วางแผนกลยุทธ์ให้แบรนด์เติบโตได้มากยิ่งขึ้น โดยใช้สื่อ Social Media Marketing เป็นหลัก เรามีสื่อโซ
เชียวอยู่แล้ว แต่อยากให้ลงทุนกับการใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องจาก
เพจของบริษัท ผู้ติดตามไม่เยอะ หากตั้งใจทำสื่อให้ดี จะเป็นประโยชน์อย่างมาก”  ผู้ให้สัมภาษณ์ตัวแทน
ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายขาย สัมภาษณ์เมื่อเดือนเมษายน 2565) จากข้อมูลทั้งหมดนี้ ทำให้เห็นว่าองค์การยัง
ต้องได้รับการพัฒนาและปรับปรุงในหลาย ๆ ด้าน เพราะยังเป็นปัญหาสำคัญต่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ขององค์การ 
 
10. อภิปรายผล 
 

จากการศึกษาพบว่า การดำเนินกิจการของบริษัท สไมล์ลิ่ง แม๊ด ด๊อก จำกัด ยังมีความท้าทาย
อย่างมาก ด้วยเหตุผล 3 ประการ คือ 
 ประการแรก ด้านผู้นำ คือ ผู้นำยังขาดบทบาทสำคัญในการถ่ายถอดวิสัยทัศน์ ที่ชัดเจนและกลยุทธ์
ใหม่แก่พนักงานในองค์การ ผู้นำต้องเริ่มจากการสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ 
ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศในการสร้างนวัตกรรม ให้อิสระทางความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน และเป็นผู้นำ
ทีแ่สดงถึงการอุทิศตนให้แก่องค์การในการที่จะปฏิบัติงานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การเป็น
พื้นฐานเกี่ยวกับความสำเร็จ เป็นความท้าทายของผู้บริหารที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงแนวความคิดของ
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พนักงานไปสู่การปฏิบัติ  และเพื่อให้การดำเนินกิจการประสบความสำเร็จ ผู้นำควรที่จะมีการวางแผนเพ่ือ
ใช้เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน และเป็นแนวทางการดำเนินกิจการเพื่อมุ่งสู ่ผลสำเร็จที่คาดหวังใน
อนาคต ต้องกำหนดนโยบายองค์การ วางแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ จำแนกแผนระยะยาว แผนระยะปาน
กลาง แผนระยะสั้น แผนหน้าที่แต่ละแผนก ทั้งบุคคล การตลาด การเงิน รวมถึงแผนโครงการ แผนกิจกรรม
เป็นต้น ทุกแผน ทุกกิจกรรมที่มีการวางแผนกำหนดไว้ล้วนสำคัญทั้งสิ้น และที่สำคัญที่สุดต้องถ่ายทอด
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และแผนงาน ให้แก่พนักงานในองค์การให้มีส่วนร่วมในการกำหนดและปฏิบัติตามด้วย 
 
 ประการที ่สอง ด้านโครงสร้างองค์การที่ เหมาะสม คือ ควรมีการจัดหรือปรับโครงสร้างการ
ดำเนินงานให้เหมาะสม บริษัท สไมล์ลิ่ง แม๊ด ด๊อก ถือว่าเป็นบริษัทฯ มีความยืดหยุ่นในการทำงาน เป็น
โครงสร้างที่เหมาะสมและสนับสนุนให้องค์การประสบความสำเร็จในการสร้างนวัตกรรมผ่านการสื่อสารและ
การกระจายอำนาจ แต่ควรมีแบบแผน มีหลักการในการทำงาน ผู้นำ หรือผู้บริหารที่มีอำนาจในการ
มอบหมายควรมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลแต่ละคนในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และควร
ที่จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับมอบหมายงาน เช่น มีความสามารถที่จะทำกิจกรรมนั้น ๆ ได้หรือไม่ 
รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในองค์การ ด้วยการส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และพฤติกรรมในการ
ทดลองทำในสิ่งใหม่ ๆ โดยมีระบบงานที่สนับสนุน กระบวนการทำงานให้เกิดความคิดใหม่ ๆ มีแรงจูงใจใน
การสร้างงาน สร้างนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ คือ การฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากรที่ยืดหยุ่นและต่อเนื่อง 
  อีกทั ้ง ในเรื ่องของกระบวนการทำงาน ควรมีการกำหนด การวางแผนการปฏิบัติงาน ตาม
กระบวนการ PDCA คือ Plan (วางแผน) Do (ปฏิบัติตามแผน) Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) Act 
(ปรับปรุงแก้ไข) เพ่ือให้ผลของงานมีท้ังประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพ อีกท้ังการตั้งกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขึ้นมานั้น ควรมีการกำหนดและยึดถือปฏิบัติกันอย่างจริงจัง ไม่ควรให้ ไม่ควรเลือกปฏิบัติ ควรหยึด
หลักความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน  
 
 ประการสุดท้าย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี คือ นวัตกรรมมีความสำคัญต่อองค์การเป็นอย่างมาก 
ในโลกยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าด้านนวัตกรรม บริษัท 
สไมล์ลิ่ง แม๊ด ด๊อก จำกัด จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากระบบการทำงานแบบเดิมให้ทันสมัยต่อ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี สภาพสังคม และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาด้าน
การทำงานบางอย่างที ่เกิดขึ ้นอย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับกับการเปลี ่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี  จึง
จำเป็นต้องศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมที่จะนำมาเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนานำเสนอการบริการหรือผลิตภัณฑ์
ใหม่ ๆ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่แล้วให้มีคุณภาพ สร้างสรรค์พัฒนาหรือสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใน
กระบวนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิต การส่งมอบ ขั้นตอนหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน 
และสนับสนุนนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนยุทธศาสตร์หรือวิธีดำเนินธุรกิจ ดำเนินกิจการแบบใหม่ ๆ ทั้ง
ระบบ ซึ่งนวัตกรรมจะเกิดขึ้นด้วยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และนำไปสู่การปฏิบัติ 
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11. สรุป 
 
 11.1 มุมมองเกี่ยวกับนวัตกรรมและองค์การแห่งนวัตกรรม  

บุคลากรส่วนใหญ่ให้มีมุมมองเกี่ยวกับ “นวัตกรรม” ไปในแนวทางเดียวกัน โดยให้ความหมาย
นวัตกรรม คือ สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นหรือการปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นสินค้า 
บริการ กระบวนการ และการจัดการ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพ่ิมคุณค่าให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ส่วน 
“องค์การแห่งนวัตกรรม” นั้น บุคลากรส่วนใหญ่มีมุมมองที่สามาารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) องค์การที่
สามารถปรับเปลี่ยน ปรับปรุงหรือพัฒนาสินค้า บริการ ตลอดจนแนวคิด วิธีการทำงาน และกระบวนการให้
ดีขึ้น เร็วขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 2) องค์การที่ประกอบไปด้วยปัจจัย สนับสนุน ที่ส่งผล
ให้เกิดนวัตกรรมในองค์การ ปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ วัฒนธรรมองค์การ วิธีการ
บริหารงาน และกลยุทธ์องค์การ  

 
 11.2 รูปแบบการทำงานที ่เหมาะสมสอดคล้องกับองค์การแห่งการเรี ยนรู ้เชิงนวัตกรรม 
 จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่ารูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้เชิงนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริษัท 
สไมล์ลิ่ง แม๊ด ด๊อก จำกัด ได้นำแนวคิดของ ฮิกกินส์ (Higgins, 1995) และทิดด์ แบสเซ็นท์ และพาวิทต์ 
(Tidd at el, 2005) โดยแบ่งออกเป็นปัจจัยหลัก 8 ประการนำเสนอได้ ดังภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 การสร้างองค์การแห่งนวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศขององค์การ 
 
 จุดเริ ่มต้นของการนำไปสู ่องค์การแห่งนวัตกรรม คือ การนำองค์การแห่งการเรียนรู้ต่อยอด  
ไปสู่องค์การแห่งนวัตกรรมเพ่ือทำให้เกิดความยั่งยืน โดยแนวทางในการพัฒนาให้ประสบความสำเร็จจะต้อง
สอดคล้องกับการบริหารขององค์การและมีการเชื่อมโยงบุคลากรภายในองค์การเข้ากับความรู้ ประกอบกับ

องค์การแห่งนวัตกรรม

1) ผู้นํา

2) วิสัยทัศน์ 

กลยุทธ์

3) โครงสร้าง
องค์การ

4) บุคลากร

5) แรงจูงใจและ
สวัสดิการต่าง ๆ

6) นวัตกรรม

7) ด้านการเรียนรู้
ระหว่างกัน

8) เทคโนโลยีดิจิทัล
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การมีผู้นำองค์การที่มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนกล้าเปิดรับความเปลี่ยนแปลง และส่ งเสริมสภาพแวดล้อมให้เกิด
แนวคิดใหม่ สามารถขับเคลื่อนองค์การให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยไม่จำกัดขอบเขตการเรียนรู้ทั้งยังพร้อม
ท้าทายและทดลองสิ่งใหม่อยู่เสมอ และพัฒนาระบบการบริหารภายในให้เกิดองค์การแห่งนวัตกรรมที่มีการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยความเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมมีความสัมพันธ์กับสมรรถนะในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมค่อนข้างสูง ซึ่งสามารถแสดงถึงความเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมได้หลายลักษณะ ได้แก่ การมี
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจเป็นอย่างดี การมีวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่จะนำไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ การ
สร้างบทบาทความรับผิดชอบให้กับผู้บริหารและการจัดการการจูงใจพนักงานให้สร้างนวัตกรรม การ
ส่งเสริมวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงาน การสร้างความสามารถในการเปลี่ยนแปลง และการบริหาร
องค์การบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ดังนั้น การสร้างองค์การแห่งนวัตกรรมนั้นจะต้องอาศัยหลักการ
และองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ผสมผสานกันเพื่อผลักดันให้เกิดองค์การแห่งการเรียนรู้เชิ งนวัตกรรมสำหรับ
ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการพัฒนาองค์การให้มีความพร้อมในรูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้เชิงนวัตกรรม 
ของบริษัท สไมล์ลิ่ง แม๊ด ด๊อก จำกัด นั้น ประกอบด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้ 

1) ด้านวิสัยทัศน์ การมีส่วนร่วม ผู้นำ จากการศึกษาพบว่า ผู้นำควรมีบทบาทสำคัญในการกำหนด
และถ่ายถอดวิสัยทัศน์ รวมถึงกลยุทธ์ที่ชัดเจนใหม่แก่พนักงานในองค์การ โดยใช้ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการส่งเสริมและต่อยอดการเรียนรู้ การเรียนรู้ระหว่างกัน การจัดการความรู้ แล ะ
การสร้างนวัตกรรมในองค์การ องค์การต้องเริ่มจากการสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดและ
ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมและให้อิสระทางความคิดของ
พนักงาน  

2) โครงสร้างองค์การ จากการศึกษาพบว่า โครงสร้างองค์การที่มีความยืดหยุ่นหรือแบบแนวราบ 
เป็นโครงสร้างที่เหมาะสมและสนับสนุนให้องค์การประสบความสำเร็จในการสร้างนวัตกรรม โดยผ่านการ
สื่อสารและการกระจายอำนาจภายในองค์การ อีกทั้งการสร้างหรือพัฒนากระบวนการทำงานต่าง ๆ ที่
สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม ต้องให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่าย ระบบการสื่อสารภายในและภายนอก 
ซึ่งทำให้เกิดการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างกัน การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและทรัพยากร โดยจะช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพและศักยภาพในการทำงานทำให้มีอำนาจในการต่อรองมากขึ้น  

3) บุคลากร จากการศึกษาพบว่า บุคลากรที่มีความสำคัญ เช่น ผู้นำองค์การสู่ความสำเร็จ ผู้ให้การ
สนับสนุนองค์การ หรือกลุ่มที่นำองค์การไปสู่ความสำเร็จ พร้อมที่จะทุ่มเทและปรารถนาที่จะช่วยให้
องค์การเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนั้น โดยจะต้องออกแบบการบริหารทรัพยากร การวางแผน การ
สรรหา การฝึกอบรม การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการค่าตอบแทน  

อ ีกท ั ้ ง  การลงท ุนในการสร ้างและการเล ือกท ีมงานให ้ม ีการทำงานเป ็นกล ุ ่มหร ือทีม  
เพ่ือผลักดันให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะทีมข้ามสายงาน ที่เป็น
ทีมงานตามกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ที่มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน โดยร่วมกันทำงาน
ไปสู่เป้าหมายของงานหรือวัตถุประสงค์ร่วมกัน ทำให้เกิดการแบ่งปันข้อมูล เรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน 
และพร้อมที่ช่วยแก้ปัญหาได้มีการประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น แต่จะต้องระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ 
รวมถึงภาระงานอย่างชัดเจน และผู้นำทีมงานที่มีประสิทธิภาพจะรักษาความสมดุลระหว่างพฤติกรรมของ
แตล่ะสมาชิกในทีมงานให้ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น  

4) การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร จากการศึกษาพบว่า ความรู้และทักษะมีความสำคัญต่อการ
สร้างนวัตกรรม ทั้งจากการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การ ด้วยการส่งเสริมให้
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เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทดลองทำในสิ่งใหม่ โดยมีระบบงานที่สนับสนุน จะช่วยให้จัดระบบงานและ
กระบวนการทำงานให้เกิดความคิดใหม่ ๆ และมีแรงจูงใจในการสร้างนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ  

5) การมีส่วนร่วม จากการศึกษาพบว่า การปฏิบัติภายในองค์การและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
ปรับปรุงทั้งโครงสร้าง ระบบงานต่าง ๆ ทั่วทั้งองค์การอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญทางด้านต่าง ๆ และความคิดสร้างสรรค์ที่ซ่อนอยู่ในแต่และบุคคล จะช่วยทำให้เกิดการ
เรียนรู้ระหว่างกัน นอกจากนี้ การกระจายอำนาจ ในการตัดสินใจจะช่วยให้เกิดการตัดสินใจร่วมกัน และมี
อิสระในการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แต่ละบุคคล โดยจะต้องมีโครงสร้างอำนาจที่เปิดกว้างและ
มีการกระจายอำนาจความเป็นผู้นำกล้าที่จะคิด กล้าที่จะทำให้กับพนักงานทั้งองค์การ ทำให้องค์การมี
ศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมมากขึ้น อีกทั้ง ความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดจากบรรยากาศการทำงานที่ช่วย
ส่งเสริมให้บุคลากรที่เกิดจากบรรยากาศการทำงานที่ช่วยส่งเสริมให้บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ในการ
สร้างนวัตกรรมให้กับองค์การ ได้แก่ โครงสร้างองค์การ นโยบาย ระบบ รางวัล แรงจูงใจ การชื่นชม การ
ฝึกอบรม และการวัดผลปฏิบัติงาน การจัดสถานที่ทำงานท่ีเอ้ือตอการสร้างสรรค์นวัตกรรม การสื่อสารแบบ
เปิดกว้างและการไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

6) องค์การแห่งการเรียนรู ้ จากการศึกษาพบว่า การเรียนรู ้และการถ่ายโอนความรู ้ที ่เป็น
ปัจจัยพื้นฐานของการสร้างนวัตกรรม ซึ่งเป็นกระบวนการของการเรียนรู้องค์การ และการจัดการความรู้ 
จากความสามารถในการจัดการวงจรการเรียนรู้ให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เช่น การพัฒนาผลิตภณัฑ์
หรือการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เป็นต้น ในการจัดการกระบวนการเรียนรู้จะต้องสร้างเงื่อนไขภายใต้โอกาส
ในการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังต้องสนับสนุนให้เกิดการสร้า งและปรับปรุง
กระบวนการเรียนรู้ในการทำงานประจำด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสร้างหลักสูตร การควบคุม การ
ทดลอง และการแบ่งปันข้อมูลหรือการสะท้อนกลับจากการเรียนรู้ในอดีตและมีการเชื่อมโยงระหว่างทีมงาน
และองคค์วามรู้จากทั้งภายในและภายนอกเข้าด้วยกัน  

7) เทคโนโลยีดิจิทัล จากการศึกษาพบว่า การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานเพื่ออำนวยความ
สะดวกมากขึ ้น และจะช่วยลดเวลา ลดต้นทุน บริหารคลังสินค้าได้ดี อีกทั ้งบริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดที ่อาจเกิดขึ ้นจากการทำงาน และไม่เกิดการทำงานที ่ซ้ำซ้อน เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทำงานและการสื่อสารในองค์กร 
 องค์ประกอบการสร้างองค์การแห่งนวัตกรรม มีความสัมพันธ์กันอย่างมาก อีกท้ังมีความซับซ้อนใน
การนำไปใช้ จึงจำเป็นจะต้องจัดลำดับขั้นตอนการนำไปใช้ให้เป็นระบบเพื่อช่วยให้องค์การต่าง ๆ สามารถ
เข้าใจถึงความสำเร็จในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้เชิงนวัตกรรม โดยจะเกิดได้ต่อเมื่อผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ 
ที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดบรรยากาศแห่งนวัตกรรมและการเรียนรู้  
 การจัดการโครงสร้างองค์การแบบแนวราบให้บุคลากรสามารถแลกเปลี่ยนและสื่อสารกันได้ การบริหาร
ทีมงานที่มีประสิทธิภาพและให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม ด้วยการฝึกอบรม พัฒนาให้เกิด
พฤติกรรมนวัตกรรม นอกจากนี้ จะต้องมีการบรูรณาการข้อมูลหรือองค์ความรู้ต่าง ๆ จากภายนอกเข้ามา
ช่วยในการพัฒนาองค์การให้เกิดการสร้างนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงจะเกิดเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม 
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12. ข้อเสนอแนะ 
 
12.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 องค์การควรให้การสนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมทั้งด้านสินค้า บริการ กระบวนการ และการ
จัดการ จากผลการศึกษาพบว่า บุคลากรในองค์การเข้าใจในความหมายของนวัตกรรมและองค์การแห่ง
นวัตกรรม แต่องค์การไม่ได้ให้การสนับสนุนในการนำนวัตกรรมมาใช้อย่างแท้จริง ผู้นำองค์การควรพัฒนา
ระบบการจัดการนวัตกรรมองค์การ โดยจัดให้มีกรอบแนวทางการบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การที่
ชัดเจน อันประกอบด้วย อันประกอบด้วย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย แผนงานด้านนวัตกรรม
เพ่ือมุ่งเน้นลูกค้าและตลาดระยะสั้น และระยะยาว ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคลและองค์การ 
พัฒนาโครงสร้างและกระบวนการทำงานให้รองรับการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมในอนาคตท่ีถูกนำเข้ามาใช้
ในการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
 
12.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 1) ผู้นำที่เป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์การควรให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและมุ่งมั่นในการสร้าง
องค์การนวัตกรรมอย่างจริงจัง  
 2) ส่งเสริมให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง พร้อมใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ พร้อมทั้งส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรในองค์การให้สามารถคิดค้นและประยุกต์ใช้
นวัตกรรม รวมทั้งผลักดันให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดสู่นวัตกรรม 
 3) ส่งเสริมการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาสนับสนุนการดำเนินงานในทุกกระบวนงาน เพื่อส
สนับสนุนและก่อให้เกิดประสิทธิภาพการดำเนินงาน 
 4) ให้ความสำคัญกับการจัดการองค์ความรู้ และระบบคลังนวัตกรรม เพ่ือให้เกิดการแบ่งปันความรู้
ภายในองค์การ ให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การสนับสนุนกิจกรมด้าน
นวัตกรรม เสริมสร้างบรรยากาศด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำนวัตกรรม การสร้างแรงจูงใจ รวมถึง
การจดัสรรงบประมาณให้เพียงต่อการพัฒนานวัตกรรม 
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