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บทคัดย่อ 

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตํอการปฏิบัติงานราชการ ฝุายกองชํางในองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความคิดเห็นของประชาชนตํอการปฏิบัติงาน
ราชการฝุายกองชํางในองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอบเขตด๎านประชากรที่ใช๎  
ได๎แกํ ประชาชนในอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นการวิจัยแบบส ารวจความคิดเห็นของประชาชน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู๎วิจัยท าการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากกลุํมตัวอยํางโดยการสุํมแบบเจาะจง ประชาชน
จ านวน  152 คน กลุํมตัวอยํางในการวิจัยครั้งนี้ เป็นตัวแทนประชาชน ในอบต.ทําพล, อบต.สะเดียง
,อบต.ปุาเลา, อบต.บ๎านโคก,อบต.ห๎วยใหญํ ,อบต.ดงมูลเหล็ก, อบต.บ๎านโตก ,  อบต.นาปุา ,  อบต.
น้ าร๎อน , อบต.นายม ,  อบต.ชอนไพร,อบต.ตะเบาะ, อบต.วังชมภู,อบต.ระวิง , อบต.ห๎วยสะแก , 
เทศบาลต าบลทําพล , เทศบาลต าบลนางั่ว เทศบาลต าบลวังชมภู , เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อ าเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด าเนินการวิจัยแบบเจาะจง กลุํมตัวอยํางเป็นตัวแทนประชาชนแตํละหมูํบ๎าน
ของ อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ท าการวิเคราะห์ข๎อมูลโดยแสดงเป็นคําร๎อยละ   
คําเฉลี่ยเลขคณิต การวิจัยพบวํา ประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศ
ชาย คิดเป็นร๎อยละ72.37 อายุอยูํระหวําง 31-40 ปี คิดเป็นร๎อยละ 40.79  และความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีตํอการปฏิบัติงานราชการฝุายกองชํางในองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ 
คือ การปฏิบัติหน๎าที่โดยไมํเลือกปฏิบัติอยํางไมํเป็นธรรม มีคํามากที่สุด ซึ่งมีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.37 
รองลงมาการปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความโปรํงใสและสามารถตรวจสอบได๎ มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.26 สํวนการ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีคําเฉลี่ยน๎อยที่สุด เทํากับ  4.10  
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ  ประชาชน  ปฏิบัติงานราชการ  ฝุายกองชําง  
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Abstract 
Satisfaction of the public on the official performance. Engineering Division in 

Local Government Organization in Phetchabun Province The objectives of this 
research were to survey the public opinion on the operation of the technicians in 
local administrative organizations in Phetchabun province. The population size is the 
population in Muang District. Phetchaboon 

A survey of public opinion in Phetchabun Province. The researcher collected 
data from 152 randomly selected individuals. Representatives of tha phae sub-district 
administrative organization, sa kaeo sub district administration organization, pa laa 
sub district administration organization, huai yai sub-district administrative 
organization tung dong sub district administration organization, na pa sub district 
administration office, tambon tambol, tambon tambol, tambon taeng, tambon tha 
phae, tambon tha phae wang chom phu subdistrict, phetchabun municipality, muang 
district, phetchabun province conduct specific research. The samples represent each 
individual village. Amphoe Mueang Phetchabun Phetchaboon data were analyzed by 
percentage. Average The research found that. Most of the respondents in 
Phetchabun were male. 72.37%. Age of between 31-40 years is 40.79%. And the 
satisfaction of the people towards the operation of the engineering department in 
the local administrative organization of Phetchabun is to perform duties without 
unfair discrimination. Most Valuable The average was 4.37. Subsequently, the 
performance was transparent and verifiable. The average life expectancy was 4.26. 
The mean was 4.10. 
Keywords: satisfaction, people, government work, technicians 
 
บทน า 
 ปีพุทธศักราช 2550 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว พระราชทานแกํ
ข๎าราชการพลเรือนเนื่องในวันข๎าราชการพลเรือน ค าปรารภ การปฏิบัติบริหารงานของแผํนดินนั้น 
เปูาหมายสูงสุดคือ “ประโยชน์สุขของประชาชน” ข๎าราชการได๎รับมอบหมายภารกิจในการให๎บริการ
สาธารณะแกํประชาชน ใช๎อ านาจที่ได๎รับมอบหมายจากรัฐในการปฏิบัติงานจากความเชื่อถือไว๎วางใจ
ของประชาชนโดยมุํงหวังให๎ข๎าราชการผู๎ได๎รับมอบหมาย รับผิดชอบ ก ากับ ดูแล จัดการตัดสินใจ 
เกี่ยวกับทรัพยากรของชาติและให๎บริการสาธารณะเพ่ือให๎เกิดประโยชน์ตํอประชาชนชาวไทยและตํอ
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ประเทศ (คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ,2551) การท างานราชการ เป็นการกระท าเพ่ือ
ประเทศชาติและประชาชน เป็นงานที่มีผลกระทบทั้งในปัจจุบันและอนาคตตํอสังคม มากกวําจะมีผล
ตํอตนเองและพวกพ๎อง งานราชการจึงแตกตํางจากงานเอกชนและงานบริษัท เป็นการลงทุนลงแรงที่
ไมํมีก าไรโดยตรงแกํผู๎ท าและหนํวยงาน แตํจะมีผลดีตํอสํวนรวม และสํวนใหญํจะเป็นผลระยะยาว ซึ่ง
เมื่อสํวนรวมและสังคมมีผลลัพธ์ที่ดี ยํอมสํงผลให๎ข๎าราชการซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของสังคมเกิดประโยชน์สุข
ไปด๎วย ตรงกับปรัชญาการด ารงชีวิตของมวลมนุษย์วํา “ถ๎าคนอ่ืนไมํมีความสุขเราจะสุขได๎อยํางไร”
ดังนั้น อาชีพ ข๎าราชการ” ในทุกชาติ ทุกสังคม จึงถูกคาดหวังจากประชาชนในชาติวําจะประพฤติตน
อยํางซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เสียสละ ยึดความถูกต๎องเป็นธรรม เป็นที่เชื่อถือไว๎วางใจของประชาชน 
ข๎าราชการจึงจ าเป็นต๎องมีพฤติกรรมทางจริยธรรมสูงในการท างานซึ่งหมายถึงการเป็นคนดีและคนเกํง
ไปพร๎อมกัน (คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ,2551) องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจังหวัด
เพชรบูรณ์เป็นภาครัฐที่มีความส าคัญตํอประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์และติดตํองานราชการจาก
เจ๎าหน๎าที่ของรัฐอยํางตํอเนื่อง เพื่อหาแนวทางพัฒนาพฤติกรรมเจ๎าหน๎าที่ของรัฐให๎มีประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผลตํอไป  ท าให๎สามารถท านายพฤติกรรมที่จะเกิดข้ึน และสามารถพัฒนาปรับปรุงพฤติกรรม 
จูงใจ สนับสนุน และควบคุมพฤติกรรม ท าให๎ผู๎บริหารเข๎าใจตนเอง เข๎าใจผู๎ใต๎บังคับบัญชา เข๎าใจ
เพ่ือนรํวมงาน ซึ่งเป็นพฤติกรรมในการปฏิบัติงานเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ เป็นคุณความดี ที่บุคคลที่ท างาน
ราชการควรยึดเป็นข๎อปฏิบัติโดยกฎหมายใช๎เป็นสิ่งบังคับบุคคลทั่วไป เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพวํา ควรปฏิบัติหน๎าที่อยํางไรจึงจะเป็นเจ๎าหน๎าที่ของรัฐที่ดี และสามารถท างานได๎อยําง
มีประสิทธิภาพสูงสุดควรด ารงตนในสังคมอยํางไร จึงมีความเหมาะสม เพ่ือรักษาไว๎ซึ่งเกียรติภูมิแหํง
อาชีพข๎าราชการเป็นสิ่งที่สังคมคาดหวังให๎เจ๎าหน๎าที่ของรัฐกระท าเพ่ือประโยชน์ของสาธารณะ ไมํใชํ
ประโยชน์ของตนเอง ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ คือ ยุทธศาสตร์ที่  5 เสริมสร๎างขีด
ความสามารถในการแขํงขัน และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มีเปูาประสงค์หลัก คือ 
ประชาชนมีการเข๎าถึงการบริการภาครัฐอยํางเสมอภาค (ส านักงานจังหวัดเพชรบูรณ์.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด 4 ปี พ.ศ.2558-2561.) จากเหตุผลดังกลําวข๎างต๎นผู๎วิจัยจึงศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีตํอการปฏิบัติงานราชการ ฝุายกองชํางในองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนตํอการปฏิบัติงานราชการฝุายกองชํางในองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิน่จังหวัดเพชรบูรณ์ตํอไป 

       
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพ่ือส ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีตํอการปฏิบัติงานราชการฝุายกองชํางในองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีตํอการปฏิบัติงานราชการ ฝุายกองชํางใน
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ความคิดเห็นของ ประชาชน
จังหวัดเพชรบูรณ์  ซึ่งผู๎วิจัยและน าเสนอผลการวิเคราะห์ข๎อมูลและการแปลผลตามล าดับหัวข๎อ 
ตํอไปนี้ 

1 ก าหนดประชากรและกลุํมตัวอยําง 
ประชากร ได๎แกํ ประชาชนในอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  

 กลุํมตัวอยําง ได๎มาจากประชากรซึ่งมีรายชื่ออยูํในทะเบียนบ๎าน อบต.ทําพล ,อบต.สะเดียง
,อบต.ปุาเลา, อบต.บ๎านโคก,อบต.ห๎วยใหญํ ,อบต.ดงมูลเหล็ก, อบต.บ๎านโตก ,  อบต.นาปุา ,  อบต.
น้ าร๎อน , อบต.นายม ,  อบต.ชอนไพร,อบต.ตะเบาะ, อบต.วังชมภู,อบต.ระวิง , อบต.ห๎วยสะแก , 
เทศบาลต าบลทําพล , เทศบาลต าบลนางั่ว เทศบาลต าบลวังชมภู , เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อ าเภอ
เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยใช๎วิธีการสุํมแบบเจาะจง จ านวน 19 ชุมชน ชุมชนละ 8 คน 
รวมทั้งหมด  152 คน 
 

2 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย ผู๎วิจัยได๎ก าหนดเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้   โดยแบํงเป็น
จ านวน 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถามสถานภาพทั่วไป 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการปฏิบัติงานราชการฝุายกองชํางในองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

จังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน จังหวัดเพชรบูรณ์  ที่มีตํอ
การปฏิบัติงานราชการฝุายกองชํางในองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จ านวน 8 ข๎อ  ได๎แกํ  

1) การปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความโปรํงใสและสามารถตรวจสอบได๎  
2)การปฏิบัติหน๎าที่โดยไมํเลือกปฏิบัติอยํางไมํเป็นธรรม 
3)การมีจิตมํุงบริการ   
4)การยึดมั่นและยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต๎อง  
5)ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ   
6)การมุํงผลสัมฤทธิ์ของงาน   
7)การให๎ความรํวมมือในทางสร๎างสรรค์  
8) การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 
มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราสํวนประมาณคํา โดยให๎ผู๎ตอบบอกระดับความคิดเห็น 5 

ระดับ ตามความคิดเห็นใน ดังนี้  
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5 หมายถึง ความคิดเห็นตํอการปฏิบัติงานราชการฝุายกองชําง ในระดับมากท่ีสุด  
4 หมายถึง ความคิดเห็นตํอการปฏิบัติงานราชการฝุายกองชําง ในระดับมาก  
3 หมายถึง ความคิดเห็นตํอการปฏิบัติงานราชการฝุายกองชําง ในระดับปานกลาง  
2 หมายถึง ความคิดเห็นตํอการปฏิบัติงานราชการฝุายกองชําง ในระดับน๎อย  
1 หมายถึง ความคิดเห็นตํอการปฏิบัติงานราชการฝุายกองชําง ในระดับน๎อยที่สุด

หรือไมํมี 
 

3 การสร๎างเครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล ผู๎วิจัยได๎สร๎างขึ้น โดยมีขั้นตอนในการ
ด าเนินการ ดังนี้  

3.1 ศึกษาจากต ารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือน ามาใช๎เป็นแนวทางใน
การสร๎างแบบสอบถาม  

3.2 รํางแบบสอบถามจากต ารา เอกสารและหลักการทางวิชาการที่เกี่ยวข๎องให๎
ครอบคลุมเนื้อหา  

3.3 น ารํางแบบสอบที่สร๎างขึ้น เสนอให๎คณะกรรมการ เพ่ือขอค าแนะน า  
3.4 น าแบบสอบถามที่ปรับแก๎ไขให๎มีความถูกต๎องและสมบูรณ์แล๎วน าไปใช๎  กับ

ประชาชน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
      

4 การเก็บรวบรวมข๎อมูล ผู๎วิจัยได๎ด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูล ดังตํอไปนี้ 
4.1 เก็บข๎อมูลแบบจากกลุํมตัวอยํางโดยให๎ตอบแบบสอบถามที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้น ใน

อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
4.2 น าแบบสอบถามการปฏิบัติงานราชการฝุายกองชํางในองค์กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ มาตรวจสอบความถูกต๎อง 
4.3 น าข๎อมูลที่ได๎มาแปรผลการวิเคราะห์ข๎อมูลและสรุปผลการวิจัย 

 
5 การวิเคราะห์ข๎อมูล  

การวิเคราะห์ข๎อมูลศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีตํอการปฏิบัติงานราชการฝุายกอง
ชํางในองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นท่ีมีตํอชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีรายละเอียดดังนี้ 
        5.1.น าข๎อมูลเชิงพ้ืนที่คือ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ได๎แกํ อบต.
ทําพล, อบต.สะเดียง, อบต.ปุาเลา, อบต.บ๎านโคก, อบต.ห๎วยใหญํ, อบต.ดงมูลเหล็ก, อบต.บ๎านโตก, 
อบต.นาปุา, อบต.น้ าร๎อน, อบต.นายม, อบต.ชอนไพร, อบต.ตะเบาะ, อบต.วังชมภู, อบต.ระวิง, อบต.
ห๎วยสะแก, เทศบาลต าบลทําพล, เทศบาลต าบลนางั่ว เทศบาลต าบลวังชมภู, เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 
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ทั้งหมด 19 ชุมชน จากตัวแทนประชาชนของชุมชนละ 8 คน รวมทั้งหมด 152 คน เพ่ือศึกษาความ
พึงพอใจของประชาชนที่มีตํอปฏิบัติงานราชการฝุายกองชํางในองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จังหวัด
เพชรบูรณ์ มาตรวจสอบความสมบูรณ์และน ามาลงรหัสในกระดาษ  
            5.2.วิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยน าข๎อมูลนี้มาประกอบในการ
ประเมินผลและรายงานสรุปผลการวิจัยศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีตํอการปฏิบัติงาน
ราชการฝุายกองชํางในองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ให๎มีประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผลตํอไป 
       5.3. คําสถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล คําสถิติพ้ืนฐานประกอบด๎วย คําร๎อยละ คํา
คะแนนเฉลี่ย โดยท าการวิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยเครื่องคอมพิวเตอร์ น าข๎อมูลนี้มาประกอบในการ
ประเมินผลและรายงานสรุปผลการวิจัย  คําสถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล มีรายละเอียดดังนี้ น า
ข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถามสถานภาพทั่วไป วิเคราะห์สถิติในรูปแบบการแจกแจงความถี่
และคําร๎อยละ  น าข๎อมูลแบบสอบถามระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีตํอการปฏิบัติงานราชการ 
ฝุายกองชํางในองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ การวิเคราะห์ข๎อมูลในรูปของคําเฉลี่ยเลข
คณิต 

เกณฑ์การให๎คะแนนมีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราสํวนประมาณคํา โดยให๎ผู๎ตอบบอก
ระดับการปฏิบัติงานราชการฝุายกองชําง 5 ระดับ ตามระดับการปฏิบัติงานราชการฝุายกองชําง ดังนี้ 
5 หมายถึง ระดับมากท่ีสุด 4 หมายถึง ระดับมาก 3 หมายถึง ระดับปานกลาง 2 หมายถึง ระดับน๎อย 
1 หมายถึง ระดับน๎อยที่สุด การแปลผลคะแนนเฉลี่ยของผู๎ตอบแบบสอบถามซึ่งแบํงออกเป็น 5 ระดับ 
ดังตํอไปนี้ 

 
 

   คําเฉลี่ย 4.50 - 5.00  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
   คําเฉลี่ย 3.50 - 4.49  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นมาก   
   คําเฉลี่ย 2.50 - 3.49  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นปานกลาง 
   คําเฉลี่ย 1.50 - 2.49  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นน๎อย  

               คําเฉลี่ย 1.00 - 1.49  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นน๎อยที่สุด 
 

ผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลสถานภาพทั่วไปของประชาชน 
ได๎ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลจากคะแนนแบบสอบถามเกี่ยวกับข๎อมูลสถานภาพทั่วไปของ

ประชาชนจังหวัด 
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เพชรบูรณ์ พบวําผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศชาย จ านวน 110 คน คิดเป็นร๎อยละ72.37 มี
อายุอยูํระหวําง 21-40 ปี มากที่สุดจ านวน 62 คน คิดเป็นร๎อยละ 40.79 มีวุฒิทางการศึกษาปริญญา
ตรี จ านวน 104 คน คิดเป็นร๎อยละ75  

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลความคิดเห็นของประชาชนที่มีตํอความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงานของฝุายกองชํางในองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ แบํงเป็น จ านวน 8 ข๎อ 
ได๎แกํ 1) การปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความโปรํงใสและสามารถตรวจสอบได๎ 2)การปฏิบัติหน๎าที่โดยไมํเลือก
ปฏิบัติอยํางไมํเป็นธรรม 3)การมีจิตมุํงบริการ 4)การยึดมั่นและยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต๎อง 5)ความ
ซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ 6)การมุํงผลสัมฤทธิ์ของงาน 7)การให๎ความรํวมมือในทาง
สร๎างสรรค ์8) การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งมีผลการประเมินดังตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1 แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อความพึงพอใจการปฏิบัติงาน
ราชการฝ่ายกองช่างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

รายการปฏิบัติงานราชการฝุายกองชําง    คําเฉลี่ย  ระดับ 

1) การปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความโปรํงใสและสามารถตรวจสอบได๎ 4.26  มาก 
2) การปฏิบัติหน๎าที่โดยไมํเลือกปฏิบัติอยํางไมํเป็นธรรม  4.37  มาก 
3) การมีจิตมํุงบริการ      4.18  มาก 
4) การยึดมั่นและยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต๎อง    4.15  มาก 
5) ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ    4.20  มาก 
6) การมุํงผลสัมฤทธิ์ของงาน     4.25  มาก 
7) การให๎ความรํวมมือในทางสร๎างสรรค์    4.14  มาก 
8) การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   4.10  มาก 

  
จากตารางที่ 1 คําคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นของประชาชนที่มีตํอความพึงพอใจการปฏิบัติงาน

ราชการฝุายกองชํางในองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ จ าแนกเป็นรายด๎านพบวํา กลุํม
ตัวอยํางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการปฏิบัติงานราชการฝุายกองชําง  โดยรวมอยูํในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณารายด๎านพบวํา อยูํในระดับมากทุกด๎าน นอกจากนั้นพบวํา การปฏิบัติหน๎าที่โดยไมํเลือก
ปฏิบัติอยํางไมํเป็นธรรม มีคํามากที่สุด ซึ่งมีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.37 รองลงมาการปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความ
โปรํงใสและสามารถตรวจสอบได๎ มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.26 สํวนการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
มีคําน๎อยท่ีสุด ซึ่งมีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.10 
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อภิปรายผล 
 ศึกษาความคิดเห็นของประชาชน ที่มีตํอความพึงพอใจการปฏิบัติงานของฝุายกองชํางใน
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ พบวําการปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความโปรํงใสและสามารถ
ตรวจสอบได๎ ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การเป็นการวิเคราะห์ผลกระทบของ
บุคคล กลุํมและโครงสร๎างที่มีตํอพฤติกรรมภายในองค์การ ของสมยศ นาวีการ(2543). 
 
ข้อเสนอแนะ 

ควรศึกษาความคิดเห็นของประชาชน ที่มีตํอความพึงพอใจการปฏิบัติงานราชการของฝุายอื่น
ในองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ จะได๎ทราบข๎อมูลโดยรวมทั้งองค์กรเพ่ือน าไปสูํการ
ปรับการปฏิบัติงานที่ดีตํอองค์กรและประชาชนตํอไป 

 
 กิตติกรรมประกาศ 
 วิจัยนี้ส าเร็จลุลํวงไปได๎ด๎วยค าแนะน าตําง ๆ จากผู๎บริหาร ฝุายกองชํางในองค์กรปกครองสํวน
ถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ และความรํวมมือชํวยเหลืออยํางดียิ่งจากบุคคลหลายฝุาย ที่สละเวลาให๎
ค าแนะน า ค าปรึกษา รวมถึงข๎อเสนอแนะตําง ๆ อันเป็นประโยชน์อยํางยิ่งตํอการด าเนินการวิจัยใน
ครั้งนี ้ ผู๎วิจัยขอบพระคุณ บิดา มารดา ที่เป็นก าลังใจ และผู๎บริหาร ประชาชน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
บุคลากรทุกทํานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นอยํางสูง ที่ได๎ให๎ความกรุณา ให๎ค าปรึกษา
แนะน า ให๎แกํผู๎วิจัย จึงขอขอบพระคุณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ที่ได๎ให๎
ทุนอุดหนุนการวิจัยครั้งนี้มา ณ ที่นี้ด๎วย 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
กรณีศึกษาเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

Factors that Affecting The Success in Sustainable Environmental 
Management.:A case study of Nan Provincial Municipality. 
มาริสา นิ่มกุล(Marisa Nimkul)1*, จุฑารัตน์ ชมพันธุ์(Chutarat Chompunth)2 

สาขาวิชาการจดัการสิ่งแวดล๎อม คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล๎อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการด าเนินงานในการจัดการสิ่งแวดล๎อมของเทศบาลเมือง
นําน ปัจจัยที่สํงผลตํอความส าเร็จในการจัดการสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิง
คุณภาพ เก็บรวบรวมข๎อมูลโดย การสัมภาษณ์กึ่งโครงสร๎างกับผู๎มีสํวนได๎เสียในการจัดการสิ่งแวดล๎อม
ของเทศบาลเมืองนําน รํวมกับการสังเกตการณ์และการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข๎อง โดยน าทฤษฎีระบบ
การบริหารงานและประเมินผลองค์กร มาใช๎ในกระบวนการศึกษากับผลการศึกษา พบวํา ปัจจัยที่
สํงผลตํอความส าเร็จในการจัดการสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืนของเทศบาลเมืองนําน ประกอบด๎วยปัจจัย
หลายมิติ ได๎แกํ มิติด๎านการเรียนรู๎และพัฒนา พบวํา ทางเทศบาลเมืองนํ านได๎ให๎การสนับสนุน
บุคลากรให๎มีการพัฒนาตนเองทั้งด๎านความรู๎ การศึกษาและประสบการณ์ มีการปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการอยํางตํอเนื่อง มิติด๎านการบริหารจัดการภายในองค์กร พบวํา เทศบาลมีการปฏิบัติตาม
กฎหมายและนโยบายด๎านสิ่งแวดล๎อมอยํางชัดเจน มีการเผยแพรํข๎อมูลขําวสารด๎านการจัดการ
สิ่งแวดล๎อมของเทศบาลให๎ประชาชนรับทราบหลายชํองทาง รวมถึงเปิดโอกาสให๎ประชาชนและผู๎มี
สํวนได๎เสีย ได๎มีสํวนรํวมในการตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรมด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อม มิติด๎าน 
ความพึงพอใจของผู๎มีสํวนได๎เสีย พบวํา ประชาชนสํวนใหญํพึงพอใจในการด าเนินงานด๎านการจัดการ
สิ่งแวดล๎อมของเทศบาล รวมถึงการปฏิบัติหน๎าที่ของเจ๎าหน๎าที่ในเทศบาล และมิติด๎านประสิทธิผลใน
การด าเนินงานของเทศบาล พบวํา เทศบาลเมืองนํานประสบความส าเร็จในการจัดการสิ่งแวดล๎อม
อยํางยั่งยืน โดยได๎รับรางวัลด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมหลายรางวัล ข๎อเสนอแนะเพ่ือให๎ทางเทศบาล
เมืองนํานมีการด าเนินงานด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น พบวําทางเทศบาลเมือง
นํานควรรํวมมือกับเทศบาลอ่ืนเพ่ือขยายงานด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมให๎มีประสิทธิภาพในวงกว๎าง
มากขึ้น 
ค าส าคัญ: การจัดการสิ่งแวดล๎อม  ความส าเร็จ  การมีสํวนรํวมของประชาชน  ผู๎มีสํวนได๎เสีย  ความ
ยั่งยืน   
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Abstract 
 The purposes of this study were to 1) study the operational environmental 
management plan of Nan Municipality; and, 2) determine factors which affected the 
operational sustainable environmental management. The study was a qualitative 
research. Data were collected through semi-structured interviews with stakeholders 
with the implementation environmental management plan of Nan Municipality, non-
participant observation and a study of related documents. The management and 
evaluate organization system theory was used in this study. The results of the study 
were included many perspective factors as follows. Learning and growth perspective 
found that the municipality has provided support to the staff to develop their own 
knowledge, education and experience keep continue improvement and 
development of the process. Internal organization management perspective found 
that the municipality abided by to law and environmental policy clearly. The 
information was published and informed to the public through multimedia. People 
and stakeholders were given an opportunities to participate in environmental 
decision making process. The stakeholders satisfaction perspective found that most 
people were satisfied in operational environmental management plan of Nan 
Municipality and operation of municipal officers. Where as, the effectiveness of the 
municipality operation perspective found that Nan municipality succeeded in 
sustainable environmental management as it has won several environmental 
management awards. The recommendations for more effective in environmental 
operation management is that Nan municipality should set up more co-operative 
with other town municipalities to spreading and expansion for boarder effectives. 
Keywords: Environmental management, Success, Public Participation, Stakeholders, 
Sustainability 
 
บทน า                                              
 จากสถานการณ์ปัจจุบัน พบวํา มีจ านวนประชากรเพ่ิมมากขึ้นและประชากรทุกคนมีความ
จ าเป็นต๎องอุปโภคและบริโภคทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการด ารงชีวิต ปัญหา
สิ่งแวดล๎อมประการแรกที่ส าคัญคือ ปัญหาขยะ เศษหรือซากของทรัพยากรธรรมชาติที่ใช๎แล๎ว
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กลายเป็นขยะมูลฝอยที่มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นในทุกวัน สํงผลให๎เกิดความสกปรก  มีกลิ่นเหม็นและ
สร๎างความนําร าคาญให๎กับชุมชนที่เกิดปัญหา 

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในฐานะหนํวยงานของภาครัฐที่มีหน๎าที่ด าเนินการในเรื่องตําง ๆ 
ทั้งเป็นผู๎สํงเสริม การมีสํวนรํวมของประชาชน ในการรํวมด าเนินการและสนับสนุนให๎ชุมชนมีความ
เข๎มแข็ง นอกจากนี้ยังมีบทบาทการเป็น ผู๎ประสานเพ่ือสร๎างความรํวมมือกับสถาบันทางวิชาการ องค์กร
พัฒนาเอกชน และหนํวยงานราชการตําง ๆ รวมทั้งการสร๎างเครือขํายระหวํางองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในการจัดการให๎มีบริการสาธารณะรํวมกัน เชํน การก าจัดขยะ การบ ารุงรักษา ศิลปวัฒนธรรม
ท๎องถิ่น เป็นต๎น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานตามอ านาจและหน๎าที่ที่มี  (กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น , 2559) อาจกลําวได๎วําองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็นหนํวยงานที่มี
ความสัมพันธ์ที่ใกล๎ชิดกับชุมชนมากที่สุด สามารถให๎ความชํวยเหลือ และรํวมแก๎ไขปัญหาตํางๆ ของ
ชุมชนได๎  

เทศบาลเมืองนําน จังหวัดนํานเป็นองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยูํ
ในเขตอ าเภอเมืองนําน จังหวัดนําน มีพ้ืนที่ครอบคลุม 2 ต าบล คือ ต าบลในเวียงทั้งต าบล และ
บางสํวนของต าบลผาสิงห์ ภายในเขตเทศบาลมีที่ตั้งของศูนย์ราชการ สถานศึกษา สถาบันการเงิน
ตํางๆ ท าให๎มีฐานะเป็นศูนย์กลางความเจริญของจังหวัด เทศบาลเมืองนํานเป็นเทศบาลที่มีการจัดการ
สิ่งแวดล๎อมที่ยั่งยืน โดยส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม (สผ.) ได๎
ด าเนินการคัดเลือกเมือง (เทศบาล) ระหวํางปี 2559 - 2560 เพ่ือเสนอเป็นตัวแทนประเทศไทยใน
รางวัลอาเซียนฯ ครั้งที่ 4 ซึ่งเทศบาลเมืองนํานได๎รับรางวัลเมืองสิ่งแวดล๎อมอาเซียนยั่งยืน และได๎รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลนําอยูํอยํางยั่งยืน จากการประกวดเมืองสิ่งแวดล๎อมยั่งยืน 
ประจ าปี 2559 โดยกรมสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม (เทศบาลเมืองน่าน, 2559) 

จากความส าเร็จในด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืนของเทศบาลเมืองนําน จังหวัดนําน 
จึงท าให๎ผู๎วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา ปัจจัยที่สํงผลตํอความส าเร็จของการจัดการสิ่งแวดล๎อมอยําง
ยั่งยืนของเทศบาลเมืองนําน เพ่ือเป็นแนวทางในการถํายทอดองค์ความรู๎เรื่องการจัดการสิ่งแวดล๎อม
อยํางยั่งยืนให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอ่ืนที่มีบริบทใกล๎เคียงกันตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาถึงการด าเนินงานในการบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมของเทศบาลเมืองนําน จังหวัด
นําน  

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอความส าเร็จในการจัดการสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืนของเทศบาล
เมืองนําน จังหวัดนําน 
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ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 แนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 ในการด าเนินกิจกรรมทุกประเภทซึ่งรวมทั้งการบริหารงานสิ่งแวดล๎อม จะต๎องประกอบด๎วย
การจัดการซึ่งเป็นกระบวนการที่ส าคัญ เพราะการจัดการที่ดีจะชํวยลดปัญหาตํางๆ ลงได๎ การจัดการ
สิ่งแวดล๎อมเป็นการจัดการที่มีความจ าเป็นอยํางเรํงดํวน ซึ่งเราทุกคนต๎องชํวยกันศึกษา หาความรู๎ 
วิธีการน ามาใช๎ปฏิบัติ เพราะการจัดการที่ไมํดีพอ โดยเฉพาะการจัดการสิ่งแวดล๎อมจะกํอให๎เกิดปัญหา
และผลเสียหายตํางๆ ติดตามมาอยํางมากมายได๎ 
  การจัดการสิ่งแวดล๎อม หมายถึงกระบวนการกระจายทรัพยากรที่ส าคัญทั้งที่เกิดขึ้นโดย
ธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร๎างขึ้น เพื่อสนองความพอใจในการน าสิ่งแวดล๎อมไปใช๎อยํางเหมาะสม ในการ
เป็นปัจจัยหลักและปัจจัยรองในอนาคต 

การจัดการสิ่งแวดล๎อม หมายถึง กระบวนการใช๎สิ่งแวดล๎อมอยํางมีประสิทธิภาพและเป็น
ระบบ โดยการวางแผน ด าเนินงาน ติดตามประเมินผลและปรับปรุง แก๎ไขพัฒนาให๎ดีขึ้น ทั้งนี้ต๎อง
ค านึงถึงการใช๎อยํางประหยัดให๎เกิดประโยชน์สูงสุด ใช๎ให๎ได๎ยั่งยืน ยาวนานตลอดไป และเอ้ืออ านวย
ประโยชน์ตํอมวลมนุษย์และธรรมชาติให๎มากที่สุด 
 จากแนวคิดการจัดการสิ่งแวดล๎อม สามารถสรุปสาระส าคัญได๎ดังนี้ การจัดการสิ่งแวดล๎อม
เป็นการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช๎เพ่ือตอบสนองความต๎องการของสิ่งมีชีวิตในปัจจุบัน โดยไมํสํงผล
กระทบตํอสิ่งมีชีวิตในอนาคต ต๎องมีการวางแผนอยํางเหมาะสมเพ่ือให๎เกิดการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ
อยํางคุ๎มคําและเหมาะสมมากที่สุด 
 

แนวคิดหลักธรรมาภิบาล ( Good Governance) 
 ธรรมาภิบาล เป็นหลักการจัดระเบียบเพ่ือให๎หนํวยงานภาครัฐ เอกชน  องค์กรธุรกิจและ
ประชาชนได๎อยูํรวมกันอยํางสงบสุข บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและถูกต๎อง  

จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ (2556) การมีสํวนรํวมของประชาชนซึ่งเป็นหลักการส าคัญหนึ่งของธรร
มาภิบาลเป็นแนวคิดส าคัญที่เป็นที่คาดหวังวําจะสามารถแก๎ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และความขัดแย๎งที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาตําง ๆ และสามารถน าประเทศไทยไปสูํการพัฒนาอยําง
ยั่งยืนได๎ในอนาคต  

ธวัช ภูษิตโภไคย (2550) หลักความโปรํงใส” ซึ่งเป็นหลักการส าคัญประการหนึ่งที่มีการ
เรียกร๎องให๎หนํวยงานตําง ๆ ยึดถือปฏิบัติไมํเฉพาะแตํในหนํวยงานภาครัฐเทํานั้น ในองค์กรภาคธุรกิจ 
ก็ถือวําความโปรํงใสเป็นหัวใจของการด าเนินธุรกิจในยุคสมัยที่การบริหารต๎องมีความสุจริตและ
ตรวจสอบได๎ เพ่ือความเป็นธรรมและเป็นประโยชน์ตํอทุกฝุาย  
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ปิยะนารถ สิงห์ชู (2556) จากกระแสการพัฒนาด๎านตํางๆ ในสังคม ท าให๎เกิดนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการเจริญเติบโตแบบก๎าวกระโดด ท าให๎ขําวสารตํางๆ แพรํกระจายอยําง
รวดเร็ว โลกไร๎พรมแดนท าให๎ความเป็นสํวนตัวลดน๎อยลง จึงเกิดปัญหาตามมามากมาย ดังนั้นทุก
องค์กรจึงจ าเป็นต๎องใช๎หลักความรับผิดชอบในการด าเนินงานการพัฒนาองค์กรมุกๆ ด๎านเพ่ือให๎เกิด
ความเชื่อมั่นและไว๎ใจจากบุคลากรในองค์กร หนํวยงานภายนอกรวมถึงประชาชน  
 เสถียร เศรษฐสิทธิ์ (2559) หลักนิติธรรม เป็นหลักปรัชญาทางกฎหมายที่ส าคัญยิ่งส าหรับ
การปกครองและการบังคับใช๎กฎหมายภายใต๎การปกครองระบอบประชาธิปไตย เพ่ือประกันให๎เกิด
ความยุติธรรมและค๎ุมครองสิทธิเสรีภาพแกํประชาชนผู๎อยูํใต๎การปกครองอยํางแท๎จริง  
 จากแนวคิดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นหลักการจัดระเบียบเพ่ือให๎หนํวยงานภาครัฐ เอกชน  
องค์กรธุรกิจและประชาชนได๎อยูํรวมกันอยํางสงบสุข บนพ้ืนฐานของความเป็นธรรมและถูกต๎องนั้น 
สามารถสรุปได๎วํามี 4 หลักส าคัญที่องค์กรควรน ามาใช๎ในการบริหารจัดการภายในองค์กร ได๎แกํ 
หลักการมีสํวนรํวมของประชาชน หลักความโปรํงใส หลักความรับผิดชอบและหลักนิติธรรม เนื่องจาก
หลักธรรมาภิบาลทั้ง 4 นี้สามารถวัดและประเมินผลอยํางเป็นรูปธรรมได๎  
 

แนวคิดทฤษฎี Balanced Scorecard 
ธนสรณ์ ธุนันทา (2552) Balanced Scorecard คือระบบการบริหารงานและประเมินผลทั่ว

ทั้งองค์กร และไมํใชํเฉพาะเป็นระบบการวัดผลเพียงอยํางเดียว แตํจะเป็นการก าหนดวิสัยทัศน์ 
(vision) และแผนกลยุทธ์ (strategic plan) แล๎วแปลผลลงไปสูํทุกจุดขององค์กรเพ่ือใช๎เป็นแนวทาง
ในการด าเนินงานของแตํละฝุายงานและแตํละคน โดยระบบของ Balanced Scorecard จะเป็นการ
จัดหาแนวทางแก๎ไขและปรับปรุงการด าเนินงาน โดยพิจารณาจากผลที่เกิดขึ้นของกระบวนการท างาน
ภายในองค์กร และผลกระทบจากลูกค๎าภายนอกองค์กร น ามาปรับปรุงสร๎างกลยุทธ์ให๎มีประสิทธิภาพ
ดีและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น เมื่อองค์กรได๎ปรับเปลี่ยนเข๎าสูํระบบ Balanced Scorecard เต็มระบบ
แล๎ว Balanced Scorecard จะชํวยปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ขององค์กรจากระบบ “การท างานตาม
ค าสั่งหรือสิ่งที่ได๎เรียนรู๎สืบทอดกันมา (academic exercise)” ไปสูํระบบ “การรํวมใจเป็นหนึ่งเดียว
ขององค์กร (nerve center of an enterprise) 

ธนสรณ์ ธุนันทา (2553) Balance Scorecard จะท าให๎เราได๎เห็นภาพขององค์กรใน 4 
มุมมอง และน าไปสูํการพัฒนาเครื่องมือวัดผล โดยวิธีการรวบรวมข๎อมูลและน าผลที่ได๎มาวิเคราะห์ 
มุมมองทั้ง 4 ดังกลําว ประกอบด๎วย 

1. The learning and growth perspective เป็นมุมมองด๎านการเรียนรู๎และการเติบโต 
เชํน การพัฒนาความรู๎ความสามารถของพนักงาน , ความพึงพอใจของพนักงาน, การพัฒนาระบบ
อ านวยความสะดวกในการท างาน เป็นต๎น 
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2.  The business process perspective เป็นมุมมองด๎านกระบวนการท างานภายใน
องค์กรเอง เชํน การคิดค๎นนวัตกรรมใหมํ ๆ การจัดโครงสร๎างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ, การ
ประสานงานภายในองค์กร, การจัดการด๎านสายงานผลิตที่มีประสิทธิภาพ เป็นต๎น 

3. The customer perspective เป็นมุมมองด๎านลูกค๎า เชํน ความพึงพอของลูกค๎า , 
ภาพลักษณ์, กระบวนการด๎านการตลาด, การจัดการด๎านลูกค๎าสัมพันธ์ เป็นต๎น 

4. The financial perspective เป็นมุมมองด๎านการเงิน เชํน การเพ่ิมรายได๎, ประสิทธิภาพ
ในการผลิตที่มีต๎นทุนต่ าและมีการสูญเสียระหวํางผลิตน๎อย, การหาแหลํงเงินทุนที่มีต๎นทุนต่ า เป็นต๎น  

วรเดช จันทรศร (2530, หน๎า2) สรุปวําการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นการแสวงหา
วิธีการ และแนวทางเพ่ือปรับปรุง นโยบาย แผนงาน และการปฏิบัติงานในโครงการให๎ดีขึ้น เนื้อหา
สาระของการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติจึงเน๎นการแสวงหาค าอธิบาย เกี่ยวกับปรากฏการณ์ หรือ
สภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นภายในกระบวนการของการน านโยบายไปปฏิบัติ ( implementation 
processes) เพ่ือที่จะศึกษาบทเรียนพัฒนาแนวทางและสร๎างกลยุทธ์เพ่ือที่จะท าให๎การน านโยบายไป
ปฏิบัติบังเกิดความส าเร็จ  
 
 จากแนวคิดในการใช๎เครื่องมือด๎านการบริหารจัดการและการน านโยบายไปปฏิบัติ สามารถ
สรุปสาระส าคัญได๎ดังนี้ Balanced Scorecard เป็นเครื่องมือที่ชํวยในการประเมินผลองค์กร ท าให๎ผล
การด าเนินงานขององค์กรดีขึ้น และชํวยในการน าเอากลยุทธ์ไปปฏิบัติจริง โดยทฤษฎี Balanced 
Scorecard ประกอบด๎วยองค์ประกอบขององค์กรใน 4 มุมมอง ได๎แกํ มุมมองทางด๎านการเงิน ใช๎เพ่ือ
พิจารณาวําองค์กรสามารถจัดการงบประมาณด๎านการเงินในการบริหารจัดการองค์กรอยํางเหมาะสม
หรือไมํ, มุมมองทางด๎านลูกค๎า เป็นมุมมองด๎านการบรรลุถึงเปูาหมายขององค์กร วําองค์กรเป็น
อยํางไรในสายตาประชาชน,  มุมมองทางด๎านกระบวนการภายใน เป็นมุมมองที่ใช๎มององค์กรวํา 
องค์กรมีการจัดการภายในอยํางมีคุณภาพหรือไมํ, และมุมมองด๎านการเรียนรู๎และพัฒนา เป็นมุมมอง
ที่ใช๎มองเรื่องการเรียนรู๎และพัฒนาตัวองค์กรและบุคลากรอยํางไร และเมื่อประเมินผลองค์กรแล๎ว 
ควนก าหนดนโยบายและไปปฏิบัติเพื่อสร๎างกลยุทธ์ที่ท าให๎องค์กรประสบความส าเร็จตํอไป 

 
  จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข๎องท าให๎การศึกษานี้สามารถก าหนดแนวคิดใน
การศึกษาดั้งภาพที่ 1  
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (วัดความพึงพอใจ)  
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วิธีด าเนินการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาครั้งนี้ใช๎ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากการสัมภาษณ์แบบ

กึ่งโครงสร๎างกับผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียในการจัดการสิ่งแวดล๎อมของเทศบาลเมืองนําน รํวมกับการ
สังเกตการณ์แบบไมํมีสํวนรํวม รวมทั้งได๎ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข๎อง การใช๎แบบสัมภาษณ์ในการ
สอบถาม ผู๎วิจัยได๎ใช๎ค าถามที่มีลักษณะปลายเปิด ประกอบกับการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข๎อง ใช๎
การวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงพรรณนา โดยประยุกต์แนวคิด Balanced Scorecard ในการศึกษาปัจจัยที่
สํงผลตํอการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จ ภาคธุรกิจหรือแวดวงวิชาการนิยมใช๎ Balanced 
Scorecard ในการศึกษาปัจจัย เชํน Kaplan และ Norton, 1998 ได๎แนะน าเทคนิค Balanced 
Scorecard เพ่ือใช๎ในการวัดผลการปฏิบัติงานขององค์การภาคธุรกิจ โดยเพ่ิมเติมมิติทางด๎านลูกค๎า 
(Customers Perspective) มิติด๎านกระบวนการบริหารภายในองค์การ (Internal Perspective) 
และด๎านมิติทางการเรียนรู๎ (Innovation and Learning Perspective) เพ่ือใช๎ในการตรวจวัดและ
วิเคราะห์ผลงานขององค์การ นอกจากการวัดผลการปฏิบัติงานที่ใช๎กันอยูํเดิมที่เน๎นมิติทางด๎าน
การเงิน (Financial Perspective) แตํเพียงอยํางเดียว ซึ่งไมํสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ คํานิยม 
ของกลุํมผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อมภายนอกองค์การได๎อยําง
ครอบคลุม งานวิจัยนี้จึงมีการปรับเปลี่ยนมุมมองบางประเด็นให๎มีความเหมาะสม เชํน มีการ
ปรับเปลี่ยนมุมมองด๎านการเงินเป็นมุมมองด๎านผู๎มีสํวนได๎เสียในการด าเนินงานขององค์กร เพ่ือให๎
สอดคล๎องกับการด าเนินงานของภาครัฐ ซึ่งสนใจในความส าเร็จของการด าเนินงานโดยเฉพาะความพึง
พอใจของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียในการเข๎ารับบริหารมากกวํา และใช๎หลักการบริหารจัดการภายในองค์กร 
(Good Governance) เพ่ือให๎ทราบถึงการด าเนินงานด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมของเทศบาลเมือง
นําน ปัจจัยที่สํงผลตํอความส าเร็จ โดยการวิเคราะห์เนื้อหารํวมกับการวิเคราะห์แบบสามเส๎า 
(Triangulation) เป็นการวิเคราะห์จากแหลํงข๎อมูลทั้ง 3 แหลํง ได๎แกํ 1) ภาครัฐ 2) เอกชน และ 3) 
ประชาชน รวมจ านวนทั้งสิ้นจ านวน 16 คน มีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

ผู้ให้ข้อมูลคนส าคัญจากภาครัฐ จ านวน 8 คน ได้แก่ ผู๎อ านวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม เทศบาลเมืองนําน, เจ๎าหน๎าที่ส านักสิ่งแวดล๎อมจังหวัดนําน, เจ๎าหน๎าที่เทศกิจ, พนักงาน
รักษาความสะอาด, เจ๎าหน๎าที่สถานศึกษา, เจ๎าหน๎าที่โรงพยาบาลนําน, เจ๎าหน๎าที่จากส านักนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม และเจ๎าหน๎าที่จากกรมสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม  

ผู้ให้ข้อมูลคนส าคัญจากภาคประชาชน จ านวน 5 คน ได้แก่ ผู๎น าชุมชนอยํางไมํเป็น
ทางการ (ปราชญ์ชาวบ๎าน) จ านวน 3 คน ได๎แกํ ปราชญ์ชาวบ๎านชุมชนบ๎านมหาโพธิ, ปราชญ์ชาวบ๎าน
ชุมชนบ๎านน้ าล๎อม และปราชญ์ชาวบ๎านชุมชนบ๎านศรีพันต๎น 

ผู้ให้ข้อมูลคนส าคัญจากภาคเอกชน จ านวน 3 คน ได้แก่ พํอค๎า แมํค๎าตลาดสดในเทศบาล, 
พนักงานห๎างสรรพสินค๎า และพนักงานอํูซํอมรถ  
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร๎างที่มีลักษณะเป็นแบบ

สัมภาษณ์ปลายเปิด(Open-ended Questions) และแบบสังเกตการณ์ ซึ่งเครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษา
นี้ ได๎จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องแล๎วก าหนดค าถามที่ใช๎ในการสัมภาษณ์ตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา จากนั้นผู๎วิจัยจึงน าแบบสัมภาษณ์ไปทดสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 
เพ่ือให๎เนื้อหาของแบบสัมภาษณ์มีความเหมาะสม สอดคล๎อง ตรงประเด็นและครอบคลุมกับสิ่งที่
ต๎องการศึกษา  
 
ผลการศึกษา 

ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็นองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นประเภท
เทศบาลเมือง ตั้งอยูํในเขตอ าเภอเมืองนําน จังหวัดนําน มีพ้ืนที่ครอบคลุม 2 ต าบล คือ ต าบลในเวียง
ทั้งต าบล และบางสํวนของต าบลผาสิงห์ ภายในเขตเทศบาลมีที่ตั้งของศูนย์ราชการ สถานศึกษา 
สถาบันการเงินตํางๆ ท าให๎มีฐานะเป็นศูนย์กลางความเจริญของจังหวัด ประกอบด๎วยชุมชนในเขต
เทศบาล จ านวน 32 ชุมชน จ านวนบ๎าน 10,411 หลังคาเรือน ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนําน มี
จ านวน 20,595 คน แยกเป็นชาย 10,092 คน หญิง 10,257 คน ความหนาแนํนของประชากร
ประมาณ 2,710 คนตํอตารางกิโลเมตร (เทศบาลเมืองนําน, ธันวาคม 2557) 

1. การด าเนินงานในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่าน พบวําเทศบาล
เมืองนํานมีการด าเนินงานด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมหลายด๎าน โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

  การด าเนินงานด้านการจัดการขยะ เทศบาลเมืองนํานมีการจัดการขยะมูลฝอย
อยํางยั่งยืน บนพ้ืนที่รวมกวํา 60 ไรํ ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไปจากองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นและเอกชน รวม 20 แหํง ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อให๎กับโรงพยาบาลทุกแหํงใน
จังหวัดนําน โดยมีระบบก าจัดขยะ ประกอบด๎วย พ้ืนที่ฝังกลบและโรงเตาเผาขยะติดเชื้อ ซึ่งการก าจัด
ขยะมูลฝอยของเทศบาล เป็นระบบฝังกลบอยํางถูกหลักสุขาภิบาล ปัจจุบันเทศบาลได๎น าเอาระบบ
การคัดแยกขยะและระบบการหมักปุ๋ยมาใช๎เพ่ือลดปริมาณขยะที่น าไปฝังกลับตํอไป  

  มีชุมชนต๎นแบบในการด าเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยจากครัวเรือนและมีศูนย์
เรียนรู๎ด๎านสิ่งแวดล๎อมเป็นสถานที่ศึกษาดูงานด๎านการจัดการขยะมูลฝอยทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่เขต 
โดยมีประชาชนทํานหนึ่งได๎ให๎ข๎อมูลวํา “ชาวบ๎านในชุมชนทุกคนเห็นความส าคัญในเรื่องขยะมูลฝอยที่
เกิดข้ึนจากบ๎านเรือนของคนในชุมชนเรา จึงเกิดความรํวมมือกันในชุมชนเพ่ือแก๎ไขปัญหาขยะมูลฝอย
และรํวมกันเป็นวิทยากรให๎ความรู๎นักทํองเที่ยวและผู๎ที่สนใจ เพ่ือให๎การด าเนินงานจัดการขยะมูลฝอย
ในครัวเรือนได๎แพรํกระจายเป็นความรู๎สูํท๎องถิ่นอ่ืนได๎” (การสัมภาษณ์สํวนบุคคล, 23 มีนาคม 2561) 
อาจกลําวได๎วําการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนท าให๎ชุมชนมองเห็นปัญหาด๎าน
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สิ่งแวดล๎อมที่เกิดขึ้นและชํวยกันหาวิธีแก๎ไขปัญหา รวมทั้งยังสามารถขยายวิธีการแก๎ไขปัญหาให๎
บุคคลภายนอกรับรู๎ได๎อีกด๎วย 
  การด าเนินงานด้านการจัดท าแผนแม่บทเมือง เทศบาลเมืองนํานมีการจัดท าแผน
แมํบทและผังแมํบทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเกํานําน ท าให๎ภูมิทัศน์ของขํวงเมืองมีความ
เป็นระเบียบเรียบร๎อย สวยงามเป็นพ้ืนที่เปิดโลํงที่ใช๎เป็นลานกิจกรรมทางวัฒนธรรมและเป็นที่พักผํอน
หยํอนใจของประชาชนและนักทํองเที่ยวทั่วไป 
  การด าเนินงานด้านการบ าบัดน้ า เทศบาลเมืองนํานมีระบบบ าบัดน้ าเสีย โดย
ด าเนินการกํอสร๎างระบบบ าบัดน้ าเสียเป็นแบบบํอผึ่ง มีปริมาณน้ าเสียที่เข๎าระบบ 5,000-6,000 
ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยหลังการบ าบัดน้ าเสีย มีการปลํอยน้ าทิ้งลงสูํแหลํงน้ าสาธารณะ มีระบบบ าบัด
น้ าเสีย จ านวน 1 แหํง ที่ด าเนินการบ าบัดน้ าเสียให๎กับครัวเรือนใน 28 ชุมชน สํงผลให๎ทางเทศบาลมี
ระบบการจัดการน้ าเสียที่มีประสิทธิภาพและลดปัญหาเหตุเดือดร๎อนร าคาญด๎านกลิ่นเหม็นของน้ าเสีย
จากภาคครัวเรือนและสถานประกอบการ 

  การด าเนินงานด้านพื้นที่สีเขียว เทศบาลเมืองนํานมีสวนไม๎ใหญํใจกลางเมือง ชื่อ
สวนภูมิรักษ์ เฉลิมพระเกียรติจังหวัดนําน เป็น 1 ใน 6 สวนภูมิรักษ์ในประเทศไทย จากความรํวมมือ
ของหลายหนํวยงาน ตามพระราชด าริของพระเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 9 คือ สร๎างปุาใหญํในเขตเมือง 
หลํอหลอมและกระตุ๎นจิตส านึกของชุมชนให๎เห็นความส าคัญของต๎นไม๎ เกิดรักและหวงแหนพ้ืนที่ปุาไม๎ 
ใช๎เป็นสถานที่ออกก าลังกาย เป็นแหลํงเพาะพันธุ์ไม๎หายากและสมุนไพรไทยตลอดจนเป็นแหลํงเรียนรู๎
ทางธรรมชาติ โดยเทศบาลเมืองนํานได๎ให๎การสนับสนุนงบประมาณรวมทั้งการตัดแตํงต๎นไม๎ เพ่ือให๎
สวนภูมิรักษ์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนํานเป็นสวนไม๎ใหญํใจกลางเมือง  

  ด้านจิตอาสาและอาสาสมัคร เทศบาลเมืองนํานมีอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล๎อม
ชุมชน โดยเป็นกลุํมบุคคลที่เข๎ามาดูแลรักษาความสะอาดของถนน ตรอกซอยและจัดการขยะในชุมชน 
สํงผลให๎เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยในทุกชมชนในเขตเทศบาลเมืองนําน 

   การด าเนินงานด้านความปลอดภัยภายในชุมชน เทศบาลเมืองนํานมีนวัตกรรม
ชุมชนปลอดภัยเขตเทศบาลเมืองนําน สร๎างความเข๎าใจและสร๎างแนวรํวมในการด าเนินการมีการสรุป
ปัญหาและวิเคราะห์ปัญหา โดยการประเมินจากหนํวยงานภายนอก ท าให๎เทศบาลเมืองนํานได๎รับ
คัดเลือกเป็นชุมชนชนปลอดภัยระดับโลก ล าดับที่ 316 ของโลก และได๎รับเกียรติเป็นเข๎าภาพในการ
จัดประชุมนานาชาติ ชุมชนปลอดภัย ครั้งที่ 22 เกิดการมีสํวนรํวมของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
นําน หนํวยงานภาครัฐ เอกชนและภาคีเครือขํายอ่ืนในการด าเนินการเมืองปลอดภัยแบบบูรณาการ 
13 ประการ ได๎แกํ การปูองกันสาธารณภัย การปูองกันในเด็กและเยาวชน การเฝูาระวังความเสี่ยง 
การสอบสวนการตาย การเติมความรู๎สูํผู๎พิทักษ์ความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย ปูองกัน
การจมน้ า สนามเด็กเลํนปลอดภัย และการควบคุมสุนัขจรจัด 
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2. ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองน่าน  
จากการน าทฤษฎีระบบการบริหารงานและประเมินผลองค์กร (Balanced Scorecard) มาวิเคราะห์ 
พบวํา ปัจจัยที่สํงผลตํอความส าเร็จในการจัดการสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืนของเทศบาลเมืองนําน จังหวัด
นําน ประกอบด๎วยปัจจัยหลายมิติ ได๎แกํ  

2.1 มิติด้านการเรียนรู้และพัฒนา  
จากการศึกษาพบวํา บุคลากรและเจ๎าหน๎าที่ของเทศบาลเมืองนํานได๎รับการพัฒนา

ความรู๎ ความสามารถ โดยได๎มีโอกาสเข๎ารับการอบรมและน าเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการตํางๆ 
เพ่ือเป็นการสร๎างความตระหนักและจิตส านึกในการด าเนินงาน ท าให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจในเรื่อง
การจัดการสิ่งแวดล๎อมมากยิ่งข้ึน รวมทั้งทางผู๎บริหารได๎ให๎ความส าคัญในเรื่องการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการท างานของเทศบาล โดยมีการจัดประชุมฝุายงานตํางๆ เพ่ือชี้แจงการด าเนินงานและ
รับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวํางการด าเนินงานอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง โดยเจ๎าหน๎าที่ทําน
หนึ่งได๎ให๎ข๎อมูลวํา “ทางผู้บริหารของเทศบาลได้สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดย
เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลทุกคนเข้ารับการอบรมเสริมความรู้ในเรื่องต่างๆ จากหน่วยงาน
ภายนอกอยู่เสมอ” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 23 มีนาคม 2561) 

จากการศึกษาสามารถสรุปได๎วํา การด าเนินงานด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมของ
เทศบาลเมืองนําน ในด๎านการเรียนรู๎และพัฒนา พบวําผู๎บริหารให๎ความส าคัญในเรื่องการพัฒนา
บุคลากรทั้งด๎านองค์ความรู๎ ประสบการณ์และทัศนคติที่ดีในการท างาน รวมถึงสนับสนุนให๎เกิดการ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท างานอยํางตํอเนื่อง 

2.2 มิติด้านการบริหารจัดการภายใน  
จากการศึกษาพบวํา เทศบาลเมืองนํานมีการด าเนินงานด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อม

ในด๎านการบริหารจัดการภายในอยํางเป็นรูปธรรม ผู๎วิจัยได๎น าหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะข๎อที่
สามารถวัดออกมาเป็นรูปธรรมได๎มาใช๎วัดการด าเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

หลักนิติธรรม ทางเทศบาลเมืองนําน ให๎ความส าคัญกับนโยบายขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นซึ่งเป็นนโยบายของภาครัฐ ในการแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อมในปัจจุบัน โดยสํงเสริมให๎ชุมชน
ในเทศบาลเมืองนํานปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมของเทศบาลอยําง
เครํงครัด โดยเจ๎าหน๎าที่ในเทศบาลทํานหนึ่งได๎ให๎ข๎อมูลวํา “ทางผู้บริหารให้ความร่วมมือกับทาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาลเสมอในเรื่องการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน และออกเป็นกฎหมายบังคับใช๎ เชํน ห๎ามทิ้งขยะในที่สาธารณะ ห๎ามตัดต๎นไม๎ท าลายปุา ห๎าม
เผาไฟปุา เป็นต๎น” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล,12 เมษายน 2561) 

หลักความรับผิดชอบ เทศบาลเมืองนํานสํงเสริมให๎บุคลากรและเจ๎าหน๎าที่มีความ
รับผิดชอบและรักในการปฏิบัติตามหน๎าที่ของตนเอง นอกจากจะคอยหาวิธีแก๎ไขและรับมือกับปัญหา
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ด๎านสิ่งแวดล๎อมที่เกิดขึ้นแล๎ว ยังน าองค์ความรู๎เรื่องการจัดการสิ่งแวดล๎อมให๎ชุมชนได๎เรียนรู๎และ
พัฒนาตนเอง เพ่ือรับมือกับสถานการณ์สิ่งแวดล๎อมด๎วยตนเองได๎ และในปัจจุบันได๎มีชุมชนที่เกิ ด
กระบวนการเรียนรู๎และพัฒนาด๎วยตนเองจนกลายเป็นศูนย์เรียนรู๎ด๎านการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
ให๎กับหนํวยงานภายนอกและผู๎ที่สนใจได๎เข๎ามาเรียนรู๎ได๎  โดยประชาชนทํานหนึ่งได๎ให๎ข๎อมูลวํา 
“เมื่อก่อนชุมชนเคยมีปัญหาเรื่องขยะที่ส่งกลิ่นเหม็น จึงแจ้งให้ทางเทศบาลทราบ หลังจากนั้นได้มี
เจ้าหน้าที่ตรวจเยี่ยมชุมชนและสอบถามชาวบ้านถึงสาเหตุของกลิ่นเหม็นจากขยะ และช่วยชาวบ้าน
หาวิธีแก้ไข พร้อมทั้งยังให้ความรู้ในเรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้งแก่ชาวบ้านในชุมชนด้วย” (การ
สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 24 มีนาคม 2561) 
   หลักความโปรํงใส ประชาชนและชาวบ๎านในชุมชนของเทศบาลเมืองนําน สามารถ
เข๎าถึงข๎อมูลขําวสารด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมของเทศบาลได๎หลายชํองทาง ได๎แกํ ทางวิทยุชุมชน 
ปูายประกาศภายในเทศบาลปูายประกาศบริเวณโดยรอบชุมชน และเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาล เป็นต๎น ท าให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลได๎ทันเหตุการณ์ เพ่ือเตรียมรับมือกับสถานการณ์ตํางๆ ได๎
ทันเวลา เชํน ข๎อมูลสภาพอากาศที่เตือนประชาชนวําอุณหภูมิจะเพ่ิมสูงขึ้นในอีก 2 วัน อาจท าให๎เกิด
ภัยแล๎งได๎ขอให๎ประชาชนเตรียมรับมือกับสถานการณ์ดังกลําว โดยประชาชนทํานหนึ่งได๎ให๎ข๎อมูลวํา 
“ทุกวันจะได้ยินเสียงตามสายผ่านวิทยุของชุมชนว่าเทศบาลมีโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้น่าอยู่อะไรบ้าง  เช่น โครงการรณรงค์ให้ชาวบ้านคัดแยกขยะก่อนน าไป
ทิ้ง โครงการปลูกต้นไม้ในชุมชนเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว เป็นต้น” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 23 มีนาคม 
2561) 

หลักการมีสํวนรํวมของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย ทางเทศบาลเมืองนํานได๎เปิดโอกาสให๎
ประชาชนและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย ได๎มีสํวนรํวมในการตัดสินใจในกิจกรรมหรือโครงการด๎านการจัดการ
สิ่งแวดล๎อมของทางเทศบาล โดยทางเทศบาลได๎รับความรํวมมือเป็นอยํางดีจากประชาชนในชุมชน
และองค์กรธุรกิจที่เก่ียวข๎อง ได๎แกํ โรงเรียน โรงพยาบาล ตลาดสด ซุปเปอร์มาเก็ตร๎านรับ-ซื้อของเกํา 
และอํูซํอมรถ โดยผู๎ประกอบการทํานหนึ่งได๎ให๎ข๎อมูลวํา “มีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองน่านได้ขอ
ความร่วมมือผู้ประกอบการทุกแห่งในเขตเทศบาลเมืองไม่ให้ปล่อยน้ าเสียลงแหล่งน้ าสาธารณะ คัด
แยกขยะก่อนทิ้ง เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีของชาวบ้านในชุมชน ซึ่งทางผู้ประกอบการก็เห็น
ด้วยและยินดีให้ความร่วมมือ” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 12 เมษายน 2561) 

จากการศึกษาสามารถสรุปได๎วํา การด าเนินงานด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมของ
เทศบาลเมืองนําน ในด๎านการบริหารจัดการภายใน สามารถพิจารณาจากหลักธรรมาภิบาลที่ส าคัญ
และสามารถมองเห็นอยํางเป็นรูปธรรมได๎ โดยพบวํา เทศบาลเมืองนํานใช๎หลักนิติธรรมในการให๎ความ
รํวมมือเรื่องนโยบายด๎านสิ่งแวดล๎อมของภาครัฐ เจ๎าหน๎าที่ของเทศบาลมีความรับผิดชอบตํอการ
จัดการสิ่งแวดล๎อมของชุมชน มีการเผยแพรํข๎อมูลขําวสารด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมอยํางโปรํงใส 
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และเปิดโอกาสให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการตัดสินใจและการด าเนินงานด๎านการจัดการ
สิ่งแวดล๎อมของเทศบาล  
        2.3 มิติด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอความส าเร็จในการจัดการสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืนของ
เทศบาลเมืองนําน จังหวัดนําน ในด๎านผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย โดยได๎ศึกษาจากความพึงพอใจของ
ประชาชนและองค์กรธุรกิจในการด าเนินงานด๎านสิ่งแวดล๎อมของเทศบาลเมืองนําน ซึ่งสามารถ
อภิปรายผลได๎ ดังตํอไปนี้ 
   จากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ พบวํา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนํานและ
องค์กรธุรกิจสํวนใหญํพึงพอใจในการด าเนินงานด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมของทางเทศบาลเมืองนําน 
รวมถึงพอใจในการปฏิบัติหน๎าที่ของเจ๎าหน๎าที่ในเทศบาล โดยประชาชนสํวนใหญํรู๎สึกวําจากจ านวน
ประชากรและนักนักทํองเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองนํานได๎เพ่ิมจ านวนมากขึ้นท าให๎ปัจจุบันชุมชนใน
เขตเทศบาลเมืองนํานเกิดปัญหาเรื่องสิ่งแวดล๎อม ทั้งเรื่องขยะมูลฝอย น้ าเสีย ปัญหาหมอกควัน ขาด
แคลนพ้ืนที่สีเขียวและอันตรายตํางๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งทางเทศบาลเมืองนํานได๎เริ่มหาแนวทางในการ
เตรียมพรอ๎มรับมือและแนวทางการแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อมอยํางตํอเนื่องเสมอมา โดยประชาชนทําน
หนึ่งได๎ให๎ข๎อมูลวํา “ประทับใจการท างานของเจ้าหน้าที่เทศบาลและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพราะ
เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ เมื่อเกิดปัญหาเจ้าหน้าที่จะรีบเข้า
มาช่วยชาวบ้านแก้ไขปัญหาทันที และให้ข้อมูลที่เป็นความรู้แก่ชาวบ้านเพ่ือให้ชาวบ้านสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้เมื่อเกิดปัญหาขึ้นอีก” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 23 มีนาคม 2561) 
   จากการศึกษาสามารถสรุปได๎วํา การด าเนินงานด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมของ
เทศบาลเมืองนํานเป็นที่พึงพอใจของชาวบ๎านและประชาชนผู๎อยูํอาศัยในเทศบาลเป็นอยํางดี โดย
เจ๎าหน๎าที่ของเทศบาลได๎ให๎การชํวยเหลือประชาชนและสํงเสริมความรู๎ด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อม 
รวมถึงยังเปิดโอกาสให๎ประชาชนได๎รํวมด าเนินงานด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมด๎วยตนเองอีกด๎วย 

     2.4 มิติด้านประสิทธิผล 
   จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอความส าเร็จในการจัดการสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืนของ
เทศบาลเมืองนําน จังหวัดนําน ในด๎านประสิทธิผลโดยได๎ศึกษาจากความส าเร็จในการด าเนินโครงการ
ด๎านสิ่งแวดล๎อมของเทศบาล ซึ่งสามารถอภิปรายผลได๎ ดังตํอไปนี้ 
   ในด๎านภาพรวมของการด าเนินงานด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมของเทศบาล พบวํา
เทศบาลเมืองนํานประสบความส าเร็จตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม โดยดูจากการ
ด าเนินงานที่ผํานมาจนถึงปัจจุบัน ทางเทศบาลเมืองนํานมีโครงการด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมใน
ชุมชนมากมาย เชํน ด๎านการจัดการขยะ ด๎านการจัดการน้ า ด๎านการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ด๎านการอนุรักษ์
เมืองเกํา ด๎านการสนับสนุนให๎มีจิตอาสาและอาสาสมัคร ด๎านนวัตกรรมความปลอดภัยภายในชุมชน
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ของเทศบาล ซึ่งจากการด าเนินงานที่ผํานมาประสบความส าเร็จเป็นอยํางมาก โดยพิจารณาจาก
รางวัลที่ทางเทศบาลได๎รับจากหนํวยงานด๎านสิ่งแวดล๎อมมากมาย ได๎แกํ รางวัลเมืองสิ่งแวดล๎อม
อาเซียนยั่งยืน โดยส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม (สผ.) ได๎ด าเนินการ
คัดเลือกเมือง (เทศบาล) ระหวํางปี 2559 - 2560 เพ่ือเสนอเป็นตัวแทนประเทศไทยในรางวัลอาเซียน
ฯ ครั้งที่ 4 และได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลนําอยูํอยํางยั่งยืน จากการประกวดเมือง
สิ่งแวดล๎อมยั่งยืน ประจ าปี 2559 โดยกรมสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม รางวัลชุมชนปลอดภัยระดับ
โลก จากองค์การอนามัยโลก (WHO) และคุณครูทํานหนึ่งให๎ข๎อมูลวํา “การท ากิจกรรมหรือโครงการ
ด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ของเทศบาลเมืองน่าน ทางเทศบาลให้ความส าคัญกับประชาชนและผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกคน โดยสนับสนุนให้ทุกคนในชุมชนร่วมกันท างาน เช่น กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ด้านการ
จัดการขยะ ที่ชุมชนบ้านมหาโพธิ เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ทางเทศบาลสนับสนุนให้ชาวบ้านเป็นวิทยากร
ด้วยตัวเอง จากความร่วมมือของเทศบาลและชาวบ้านในชุมชนท าให้เทศบาลเมืองน่านเป็นเมืองที่น่า
อยู่และได้รับรางวัลมากมายจากหลายหน่วยงาน” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 23 มีนาคม 2561) 
   จากการศึกษาสามารถสรุปได๎วํา เทศบาลเมืองนํานมีการด าเนินงานด๎านการจัดการ
สิ่งแวดล๎อมท่ีประสบความส าเร็จ พิจารณาจากการด าเนินงานในอดีตจนถึงปัจจุบันและรางวัลด๎านการ
จัดการสิ่งแวดล๎อมมากมายจากหนํวยงานตํางๆ 
 
สรุปและอภิปรายผล  
   จากผลการศึกษาสามารถสรุปได๎วํา ปัจจัยที่สํงผลตํอความส าเร็จในการจัดการ
สิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืนของเทศบาลเมืองนําน จังหวัดนําน โดยการวิเคราะห์ตามหลัก Balanced 
Scorecard สามารถแบํงปัจจัยออกเป็น 4 มิติ ดังนี้ 
 
 มิติด้านประสิทธิผล  
   จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอความส าเร็จในการจัดการสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืนของ
เทศบาลเมืองนําน จังหวัดนําน ในด๎านประสิทธิผลโดยได๎ศึกษาจากความส าเร็จในการด าเนินโครงการ
ด๎านสิ่งแวดล๎อมของเทศบาล ซึ่งสามารถอภิปรายผลได๎ ดังตํอไปนี้ 
   ในด๎านภาพรวมของการด าเนินงานด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมของเทศบาล พบวํา
เทศบาลเมืองนํานประสบความส าเร็จตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม โดยดูจากการ
ด าเนินงานที่ผํานมาจนถึงปัจจุบัน ทางเทศบาลเมืองนํานมีโครงการด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมใน
ชุมชนมากมาย เชํน ด๎านการจัดการขยะ ด๎านการจัดการน้ า ด๎านการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ด๎านการอนุรักษ์
เมืองเกํา ด๎านการสนับสนุนให๎มีจิตอาสาและอาสาสมัคร ด๎านนวัตกรรมความปลอดภัยภายในชุมชน
ของเทศบาล ซึ่งจากการด าเนินงานที่ผํานมาถือวําประสบความส าเร็จเป็นอยํางมาก โดยพิจารณาจาก
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รางวัลที่ทางเทศบาลได๎รับจากหนํวยงานด๎านสิ่งแวดล๎อมมากมาย ได๎แกํ รางวัลเมืองสิ่งแวดล๎ อม
อาเซียนยั่งยืน โดยส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม (สผ.) ได๎ด าเนินการ
คัดเลือกเมือง (เทศบาล) ระหวํางปี 2559 - 2560 เพ่ือเสนอเป็นตัวแทนประเทศไทยในรางวัลอาเซียน
ฯ ครั้งที่ 4 และได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลนําอยูํอยํางยั่งยืน จากการประกวดเมือง
สิ่งแวดล๎อมยั่งยืน ประจ าปี 2559 โดยกรมสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อมและรางวัลชุมชนปลอดภัย
ระดับโลก จากองค์การอนามัยโลก (WHO)  
   การด าเนินงานด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมที่ผํานมาของเทศบาลเมืองนํานมีการใช๎
ทรัพยากรธรรมชาติอยํางคุ๎มคําตามหลักการการดูแลประชาชนของเทศบาลซึ่งสอดคล๎องกับ จรัส 
สุวรรณมาลา และคณะ (2547) พบวําองค์กรที่มีความรับผิดชอบตํอสังคมโดยรวม จะต๎องมีเกณฑ์หรือ
ข๎อก าหนดการปกครองที่ดี ได๎แกํ การเกิดผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ ประกอบกับการด าเนินการโดยมี
ประสิทธิภาพ ใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา ในการจัดการสิ่งแวดล๎อมขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ต๎อง
ค านึงถึงทรัพยากรทีม่ีอยูํในท๎องถิ่นเป็นส าคัญเพ่ือลดต๎นทุนในการด าเนินงาน ดังนั้นสามารถสรุปได๎วํา 
เทศบาลเมืองนํานมีการด าเนินงานด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมที่ประสบความส าเร็จและมีประสิทธิผล
ที่ดีโดย พิจารณาจากการด าเนินงานในอดีตจนถึงปัจจุบันและรางวัลด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อม
มากมายจากหนํวยงานตํางๆ 
 
 มิติด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
   จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอความส าเร็จในการจัดการสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืนของ
เทศบาลเมืองนําน จังหวัดนําน ในด๎านผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย โดยได๎ศึกษาจากความพึงพอใจของ
ประชาชนและองค์กรธุรกิจในการด าเนินงานด๎านสิ่งแวดล๎อมของเทศบาลเมืองนําน ซึ่งสามารถ
อภิปรายผลได๎ ดังตํอไปนี้ 
   จากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ พบวํา ประชาชนสํวนใหญํพึงพอใจในการ
ด าเนินงานด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมของทางเทศบาลเมืองนําน รวมถึงพอใจในการปฏิบัติหน๎าที่ของ
เจ๎าหน๎าที่ในเทศบาล รวมถึงองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข๎องทั้งตลาดสด ร๎านขายของเกํา อํูซํอมรถ โรงเรียน
และโรงพยาบาล ที่ให๎ความรํวมมือในการจัดการสิ่งแวดล๎อมกับทางเทศบาลเป็นอยํางดี ท าให๎เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีตํอกัน 
   จากการศึกษาสามารถสรุปได๎วํา การด าเนินงานด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมของ
เทศบาลเมืองนํานเป็นที่พึงพอใจของชาวบ๎านและประชาชนผู๎อยูํอาศัยในเทศบาลเป็นอยํางดี โดย
เจ๎าหน๎าที่ของเทศบาลได๎ให๎การชํวยเหลือประชาชนและสํงเสริมความรู๎ด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อม 
รวมถึงยังเปิดโอกาสให๎ประชาชนและองค์กรธุรกิจได๎รํวมด าเนินงานด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมของ
ชุมชน ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของสุนีย์ มัลลิกามาลย์ (2545) กลําวไว๎วําการมีสํวนรํวมเป็นประโยชน์
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ตํอการด าเนินนโยบายและโครงการพัฒนาตํางๆ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
ได๎อยํางมาก เนื่องจากประชาชนสามารถเฝูาระวัง ติดตาม ตรวจสอบและเตือนภัยโดยเฉพาะอยํางยิ่ง
โครงการหรือกิจกรรมที่สํงผลกระทบตํอสุขภาพของประชาชน สังคมและคุณภาพสิ่งแวดล๎อม 
 
 มิติด้านการบริหารจัดการ 
   จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอความส าเร็จในการจัดการสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืนของ
เทศบาลเมืองนําน จังหวัดนําน ในด๎านการบริหารจัดการ ได๎ศึกษาจากหลักธรรมาภิบาลที่สามารถวัด
ได๎อยํางเป็นรูปธรรมที่น ามาใช๎ในการด าเนินงานด๎านสิ่งแวดล๎อมของเทศบาลเมืองนําน ซึ่งสามารถ
อภิปรายผลได๎ ดังตํอไปนี้ 
   ทางผู๎บริหารเจ๎าหน๎าที่ของเทศบาลเมืองนํานได๎ใช๎หลักนิติธรรมในการให๎ความ
รํวมมือเรื่องนโยบายด๎านสิ่งแวดล๎อมของภาครัฐ โดยสํงเสริมให๎เทศบาลเมืองนํานปฏิบัติตามกฎหมาย
และนโยบายด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมอยํางชัดเจน  ใช๎หลักความรับผิดชอบโดยเจ๎าหน๎าที่ทุกคนมี
ความรับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล๎อมในชุมชนและพ้ืนที่ของเทศบาล ใช๎หลักความโปรํงใสซึ่งทาง
เทศบาลเมืองนํานมีการเผยแพรํข๎อมูลขําวสารด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมของเทศบาลให๎ประชาชน
รับทราบข๎อมูลได๎หลายชํองทาง ได๎แกํ ทางวิทยุชุมชน ปูายประกาศภายในเทศบาลปูายประกาศ
บริเวณโดยรอบชุมชน และเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ของเทศบาล เป็นต๎น และใช๎หลักการมีสํวนรํวมของ
ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย โดยทางเทศบาลเมืองนํานได๎เปิดโอกาสให๎ประชาชนและผู๎มีสํวนได๎สํวน เสีย ได๎มี
สํวนรํวมในการตัดสินใจในกิจกรรมหรือโครงการด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมของทางเทศบาล รวมทั้งมี
การจัดสรรงบประมาณและติดตามประเมินผลโครงการด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมอยํางตํอเนื่อง  

จากการศึกษาสามารถสรุปได๎วํา การด าเนินงานด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมของ
เทศบาลเมืองนําน ใช๎หลักนิติธรรมในการให๎ความรํวมมือเรื่องนโยบายด๎านสิ่งแวดล๎อมของภาครัฐ 
เจ๎าหน๎าที่ของเทศบาลมีความรับผิดชอบตํอการจัดการสิ่งแวดล๎อมของชุมชน มีการเผยแพรํข๎อมูล
ขําวสารด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมอยํางโปรํงใส และเปิดโอกาสให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการ
ตัดสินใจและการด าเนินงานด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมของเทศบาล สอดคล๎องกับงานวิจัยของ 
จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ (2556)  ที่พบวํา “การมีสํวนรํวมของประชาชนซึ่งเป็นหลักการส าคัญหนึ่งของธรร
มาภิบาลเป็นแนวคิดส าคัญที่เป็นที่คาดหวังวําจะสามารถแก๎ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และความขัดแย๎งที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาตําง ๆ และสามารถน าประเทศไทยไปสูํการพัฒนาอยําง
ยั่งยืนได๎ในอนาคต” 
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 มิติด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
   จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอความส าเร็จในการจัดการสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืนของ
เทศบาลเมืองนําน จังหวัดนําน ในด๎านการเรียนรู๎และพัฒนา ได๎ศึกษาจากการพัฒนาบุคลากร 
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท างานในการด าเนินงานด๎านสิ่งแวดล๎อมของเทศบาลเมืองนําน ซึ่ง
สามารถอภิปรายผลได๎ ดังตํอไปนี้ 
   ทางผู๎บริหารของเทศบาลเมืองนําน ได๎ให๎ความส าคัญเรื่องการพัฒนาบุคลากรใน
องค์กร จึงได๎ให๎การสนับสนุนบุคลากรให๎มีการพัฒนาตนเองทั้งด๎านความรู๎  การศึกษาและ
ประสบการณ์อยํางตํอเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนให๎เกิดการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการในการท างาน
ในองค์กรให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
   จากการศึกษาสามารถสรุปได๎วํา การด าเนินงานด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมของ
เทศบาลเมืองนําน มีการสนับสนุนและเปิดโอกาสให๎บุคลากรได๎เรียนรู๎และพัฒนาตนเองอยูํเสมอ 
รวมถึงสนับสนุนให๎มีการปรับปรุงกระบวนการท างานภายในองค์กรให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้นอยูํเสมอ 
ซ่ึงสอดคล๎องกับผลการศึกษาของจ าลอง โพธิ์บุญ (2554) ได๎ศึกษาเรื่ององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นกับ
การฝุาวิกฤตโลกร๎อน : ศึกษากรณีเทศบาลต าบลเมืองแกลง พบวํา มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ มี
การปรับปรุงกระบวนการท างาน และมีการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช๎ในการด าเนินกิจกรรมลด
ภาวะโลกร๎อนในเทศบาล 
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ภาพที่ 2 สรุปผลการศึกษากรณี : เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
 
 
 

มิติด้านการเรียนรู้และพัฒนา 

การพัฒนาบุคลากรและเจ๎าหน๎าที่ 
-เปิดโอกาสให๎บุคลากรและเจ๎ าหน๎ าที่ของ
เทศบาลเข๎ารับการอบรมและน าเสนอผลงาน 
เพื่อสร๎างจิตส านึกในการด าเนินงาน และเพิ่ม
ความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล๎อม
มากยิ่งขึ้น 

การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท างาน 

- มีการจัดประชุมฝุายงานตํางๆ เพื่อชี้แจงการ
ด าเนินงานและรับทราบปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้นรวมทั้งหาแนวทางปรับปรุงกระบวนการ
ท างานอยํางน๎อยปีละ 1 คร้ัง  
 
 
 มิติด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร 
หลักนิติธรรม 
-ให๎ความรํวมมือกับภาครัฐในการด าเนินงานด๎าน
การจัดการส่ิงแวดล๎อมในชุมชนของเทศบาล 
หลักความรับผิดชอบ 
-บุคลากรและเจ๎าหน๎าที่ทุกคนมีความรับผิดชอบ
ในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล๎อมของชุมชนเป็น
อยํางดี 
หลักความโปรํงใส 
-มีการเผยแพรํข๎อมูลขําวสารในการด าเนินงาน
ด๎านการจัดการสิ่ งแวดล๎อมของเทศบาลให๎
ประชาชนได๎ทราบหลายชํองทาง 
หลักการมีสํวนรํวมของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย 
-เปิดโอกาสให๎ประชาชนและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย 
ได๎มีสํวนรํวมในการตัดสินใจในกิจกรรมหรือ
โครงการด๎านการจัดการส่ิงแวดล๎อมของเทศบาล 
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยืนของเทศบาลเมอืงน่าน 

จังหวัดน่าน 
 

มิติด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ความพึงพอใจของประชาชน 

-ประชาชนสํวนใหญํพึงพอใจในการด าเนินงาน
ด๎านการจัดการส่ิงแวดล๎อมของเทศบาลเมืองนําน 
และพึงพอใจตํอการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ของ
เทศบาล 

ความพึงพอใจขององค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข๎อง 

-องค์กรธุ รกิ จที่ เกี่ ย วข๎อง ทั้ ง โ รงพยาบาล 
โรงเรียน ตลาดสด ร๎านรับซ้ือของเกําและอูํซํอม
รถ สํวนใหญํพึงพอใจในการด าเนินงานด๎านการ
จัดการส่ิงแวดล๎อมของเทศบาลเมืองนําน และพึง
พอใจตํอการปฏิบัติ งานของเจ๎ าหน๎าที่ของ
เทศบาล 

มิติด้านประสิทธิผล 
กิจกรรมที่บรรลุผลส า เร็ จด๎านการจัดการ
สิ่งแวดล๎อมของเทศบาล 
-เทศบาลเมืองนํานมีกิจกรรมที่บรรลุผลส าเร็จใน
ด๎านการจัดการสิ่ งแวดล๎อม ได๎แกํ  ด๎านการ
จัดการขยะ ด๎านการบ าบัดน้ า ด๎านพื้นที่สีเขียว 
ด๎านจิตอาสาและอาสาสมัครและยังมีการ
ด าเนินงานด๎านความปลอดภัยในชุมชน 
ผลส าเร็จในการจัดการสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน
ของเทศบาล 
-เทศบาลเมืองนํานประสบความส าเร็จโดยได๎รับ
รางวัลด๎านสิ่งแวดล๎อมจากหลายหนํวยงาน ได๎แกํ 
รางวัลเมืองสิ่งแวดล๎อมอาเซียนยั่งยืน จากส านัก
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม (สผ.) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เทศบาลนําอยูํอยํางยั่ งยืน โดยกรมสํงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล๎อม และรางวัลชุมชนปลอดภัย
ระดับโลก จากองค์การอนามัยโลก (WHO) 
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ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาขององค์กร  
1. ข๎อค๎นพบจากการศึกษาพบวําเทศบาลเมืองนํานมีแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล๎อม

ที่ดีและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให๎การด าเนินงานด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมขยายวงกว๎างออกไปในระดับ
อ าเภอและระดับจังหวัด ทางเทศบาลเมืองนํานควรรํวมมือกับทางเทศบาลอื่นที่ใกล๎เคียงกัน เพ่ือขยาย
งานด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมระดับอ าเภอและจังหวัดตํอไป 

2. ในการศึกษาครั้งตํอไปผู๎วิจัยควรเสนอแนะแนวทางในการถํายทอดองค์ความรู๎ในการ
จัดการสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืนของเทศบาลเมืองนํานให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอ่ืนที่มีบริบท
ใกล๎เคียงกันตํอไป 
 
กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)  
 

การท าวิจัยเรื่องปัจจัยที่สํงผลตํอความส าเร็จในการจัดการสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน กรณีศึกษา
เทศบาลเมืองนําน จังหวัดนําน สามารถส าเร็จลุลํวงไปด๎วยดี ผู๎วิจัยต๎องขอกราบขอบพระคุณ ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักที่ให๎การสนับสนุนและให๎ค าแนะน า
ในการศึกษาวิจัยมาโดยตลอด ตลอดจนขอบพระคุณคณาจารย์และเพ่ือนรํวมหลักสูตรทุกทํานใน
หลั กสู ตรการจั ดการสิ่ ง แวดล๎ อม  คณะบริ หารการ พัฒนาสิ่ ง แวดล๎ อม  สถาบันบัณฑิ ต 
พัฒนบริหารศาสตร์ ที่ให๎ค าแนะน าตลอดการท าวิจัยในครั้งนี้ หัวหน๎าและเจ๎าหน๎าที่ทุกทํานจาก
ศูนย์วิจัยเพื่อสร๎างเสริมความปลอดภัยและปูองกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และครอบครัวนิ่มกุล ที่คอยเป็นก าลังใจ ให๎การสนับสนุนและ
ชํวยเหลือเรื่องตํางๆ ตลอดมา 

ขอบพระคุณเจ๎าหน๎าที่ทุกทํานของเทศบาลเมืองนําน จังหวัดนําน ผู๎น าชุมชน ตลอดจน
ประชาชนในพ้ืนที่ที่สละเวลาให๎ความรํวมมือและให๎ข๎อมูลเรื่องการจัดการสิ่ งแวดล๎อมของเทศบาล
เมืองนํานเป็นอยํางดี และขอขอบพระคุณทุกๆทํานที่ชํวยอ านวยความสะดวกในการเก็บข๎อมูลในพ้ืนที่
เพ่ือให๎ได๎มาซึ่งข๎อมูลที่มีประสิทธิภาพที่สุด 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาคุณลักษณะของสมาชิกสหกรณ์เกษตรบางกล่ า จ ากัด จังหวัดสงขลา กับการค๎าง
ช าระหนี้และแนวทางในการลดการค๎างช าระหนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของสมาชิก
สหกรณ์การเกษตรบางกล่ า จ ากัด จังหวัดสงขลา กับการค๎างช าระหนี้และเพ่ือศึกษาแนวทางในการ
ลดภาระหนี้ค๎างช าระของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางกล่ า จ ากัด จังหวัดสงขลา เก็บรวบรวมข๎อมูล
โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเพ่ือเสริมข๎อค๎นพบของผลการวิจัยเชิงปริมาณ แล๎วน าข๎อมูลที่ได๎มา
วิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)  
 ผลการศึกษาพบวํา สมาชิกสหกรณ์เกษตรบางกล่ า จ ากัด จังหวัดสงขลา ที่ค๎างช าระหนี้ มีอยูํ 
3 คุณลักษณะส าคัญ คือ 1. สมาชิกที่มีอายุ 41-50 ปี เนื่องจากสมาชิกเข๎าถึงแหลํงเงินทุนได๎งํายและ
สมาชิกมีคํานิยมทางวัตถุสูงขึ้น 2. จ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่ท างานหารายได๎ 1 คน เนื่ องจาก
สมาชิกท างานหารายได๎เพียงคนเดียวและมีรายได๎ทางเดียว 3. สมาชิกที่มีรายได๎ทั้งสิ้น 15,001 -
20,000 บาท เนื่องจากสมาชิกมีคําใช๎จํายในครัวเรือนและคําใช๎จํายอยํางอ่ืนกับสมาชิกมีอาชีพท าสวน
ยางพารา ส าหรับแนวทางในการลดการค๎างช าระหนี้ ประกอบด๎วยการลดอัตราดอกเบี้ ยเงินกู๎ การ
ปรับสัญญาเงินกู๎ใหมํ การตรวจสอบวัตถุประสงค์การใช๎เงินกู๎ การวางแผนและให๎ความรู๎แกํสมาชิกใน
การช าระคืนเงินก๎ู และการสํงเสริมให๎สมาชิกท าบัญชีครัวเรือน           
ค าส าคัญ : คุณลักษณะของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร การค๎างช าระหนี้ แนวทางในการลดภาระหนี้   
 

Abstract 
 The purpose of the study was to identify characteristics of members of Bang 
Klam Agricultural Cooperative, Ltd., Songkhla Province and outstanding balance and 
ways to reduce the outstanding balance among the members.  Data were collected 
through in-depth interviews to confirm findings of the quantitative study.  The data 
were analyzed by means of content analysis. 
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 The study found that members of Bang Klam Agricultural Cooperative, Ltd., 
Songkhla Province with outstanding balance had three main characteristics: 1. Age: 
They were between 41 – 50 years old because when in this age range, it is easy for 
members to have access to the source of fund and greater endorsement of material 
values; 2) Income: The number of income-earning members in the household was 
fewer than one as only one household member could earn money from only one 
way; and 3) Expense: A total income the members earned was in the range 15,001-
20,000 Baht but they had high household expenses and other expenses in their 
rubber plantation occupation.  Regarding ways to reduce the outstanding balance, 
the following five ways were found: interest reduction, reviewing and changing loan 
agreements, checking loan uses against objectives of the loan, planning and providing 
knowledge for members on repayment, and promoting members to keep household 
accounts. 
Keywords: Characteristics of Members of Agricultural Cooperative, Outstanding 
Balance, Ways to Reduce the Outstanding Balance 
 
บทน า 
 สหกรณ์เป็นองค์การหรือสถาบันรูปแบบหนึ่ งของประชาชน ที่ เข๎ามามีบ ทบาทใน
ชีวิตประจ าวันมากขึ้น ไมํวําจะเป็นด๎านการผลิต การบริโภค การค๎า และการบริการด๎านตําง ๆ อีกทั้ง
ยังมีสํวนชํวยพัฒนาด๎านสังคม ศึกษาและวัฒนธรรมอีกด๎วย ไมํวําจะเป็นจุดมุํงหมายของสหกรณ์ใน
ด๎านสังคม คือ การสํงเสริมการศึกษา สํงเสริมเสรีภาพของมนุษย์ตามแนวทางประชาธิปไตย 
เสริมสร๎างความสามัคคีและความเข๎าใจอันดีระหวํางเพ่ือนมนุษย์รวมทั้งสํงเสริมวัฒนธรรมและจิตใจ 
บทบาทประการแรกของสหกรณ์ในการพัฒนาสังคม ได๎แกํ การให๎การศึกษาในที่นี้มิได๎มีความหมาย
เพียงแตํการศึกษาท่ีสอนให๎รู๎หลักวิธีการ กฎหมายและกฎบังคับของสหกรณ์เทํานั้น แตํเป็นการศึกษา
ในความหมายอยํางกว๎าง เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจในด๎านเศรษฐกิจและสังคมอันเป็นวิถีชีวิตของ
มนุษย์ ประการที่สอง สหกรณ์ที่แท๎จริงเป็นโรงเรียนประชาธิปไตย เพราะสหกรณ์เป็นองค์การของ
ประชาชนผู๎เป็นสมาชิก ควบคุมโดยสมาชิก และเพ่ือประโยชน์ของสมาชิกในกระบวนการควบคุม ด๎วย
เหตุนี้สหกรณ์จึงกลายเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาสังคม ประการที่สาม สหกรณ์ได๎ชื่อวําเป็น
สถาบันเพ่ือปฏิรูปและสํงเสริมความเทําเทียมกันของมนุษย์ในสังคม สหกรณ์ไมํสอนเฉพาะในเรื่อง
ประชาธิปไตยเทํานั้น แตํพยายามขจัดความแตกตํางระหวํางชนชั้นด๎วย ประการที่สี่ สหกรณ์สํงเสริม
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สามัคคีธรรมและสันติสุขในสังคมสหกรณ์เป็นกระบวนการรํวมมือกันด๎วยจิตส านึกบนพ้ืนฐานแหํง
ความเสมอภาค เพ่ือให๎เกิดความเป็นธรรมในสังคม (จุรีพร เพ็ชรกาล, 2552) 
 สหกรณ์การเกษตร วัตถุประสงค์จัดตั้งขึ้นเพ่ือสํงเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคม
ของสมาชิกด๎วยวิธีการชํวยตนเองและชํวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ สหกรณ์ด าเนินธุรกิจ
ให๎เงินกู๎หรือสินเชื่อแกํสมาชิก เพ่ือประกอบอาชีพหรือการใช๎จํายที่จ าเป็น ผลการด าเนินงานและ
ความสามารถในการท าก าไรของสหกรณ์สํวนใหญํจึงขึ้นอยูํกับความส าเร็จและประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการลูกหนี้ ซึ่งเป็น สิ่งส าคัญที่สํงผลตํอรายได๎หลักให๎กับสหกรณ์เป็นส าคัญ แตํปัญหาส าคัญ
ของสหกรณ์มาจากสมาชิก และสหกรณ์เองที่ขาดความสามารถในการบริหารจัดการลูกหนี้ เชํน การ
เรํงรัดหนี้ไมํมีประสิทธิภาพ ลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้และลูกหนี้ค๎างนานตํอเนื่องโดยไมํมีการแก๎ไขปัญหา 
และปัญหาความสามารถในการช าระหนี้ในอนาคตสิ่งส าคัญที่สุดในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสหกรณ์จึงขึ้นอยูํกับ การเสริมสร๎างความเข๎มแข็งการด าเนินธุรกิจการเงินในสหกรณ์ ทั้งด๎าน
การบริหารสินเชื่อ การติดตามเรํงรัดหนี้ การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายในที่ดี เพ่ือก าหนดแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นเลิศที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จะ
สามารถแก๎ไขปัญหาลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้ ลูกหนี้ค๎างช าระได๎ และเพ่ือให๎สหกรณ์มีแนวทางการ
ปฏิบัติงานด๎านสินเชื่อ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการปูองกันและแก๎ไขปัญหาลูกหนี้ผิดนัดช าระ ลูกหนี้ค๎าง
ช าระ เจ๎าหน๎าที่สํงเสริมจึงชํวยกันระดมความคิดและหาวิธีการแก๎ไขปัญหาเพ่ือให๎การด าเนินงาน
ประสบผลส าเร็จ ใช๎เป็นแนวทางในการสํงเสริมงานสหกรณ์ เพ่ือปูองกันและแก๎ไขปัญหาลูกหนี้ค๎าง
ช าระหนี้ของสหกรณ์ได๎ตํอไป (กรมสํงเสริมสหกรณ์, 2554) 
 ธุรกิจสินเชื่อเป็นธุรกิจหลักในการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตร การด าเนินงานและ
ความสามารถในการท าก าไรถือได๎วําท าได๎สูงสุด ผลจากการท าก าไรที่ได๎จะต๎องน าไปใช๎เกี่ยวกับทุน
ด าเนินการด๎านตําง ๆ ของสหกรณ์ตํอไป การให๎เงินกู๎แกํสมาชิกสหกรณ์ตามระเบียบของสหกรณ์ซึ่ง
ผู๎บริหารสหกรณ์ที่รับผิดชอบในการพิจารณาใช๎เงินกู๎แกํสมาชิก และต๎องพิจารณาอยํางรอบคอบ 
สมาชิกผู๎เป็นเจ๎าของสหกรณ์ เป็นผู๎ใช๎บริการธุรกิจสินเชื่อ พึงเข๎าใจบทบาทสิทธิ หน๎าที่ของตน ในการ
ที่จะรํวมท าธุรกิจกับสหกรณ์ การสร๎างความรู๎ความเข๎าใจที่ดีที่สุดก็คือ การให๎การศึกษาอบรม หรือ
การประชุมกลุํมสมาชิกเพ่ือเรียนรู๎ ปลูกฝังอุดมการณ์ วิธีการ และหลักการสหกรณ์เพ่ือรับทราบปัญหา 
ทราบความต๎องการของสมาชิกโดยสมาชิกต๎องให๎ข๎อมูลที่เป็นจริงเพ่ือให๎เจ๎าหน๎าที่ของสหกรณ์
วางแผน แนะน า การใช๎เงินกู๎ แล๎วคณะกรรมการการพิจารณาเงินกู๎จะได๎พิจารณาอนุมั ติได๎ตรงตาม
ความต๎องการที่แท๎จริง (ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย, 2559) 
 ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร เป็นปัญหาส าคัญที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเนื่องจาก
เกษตรกรสํวนใหญํท าการผลิตโดยอาศัยธรรมชาติซึ่งไมํมีความแนํนอน ท าให๎ควบคุมผลผลิตไมํได๎ 
ประกอบกับราคาผลผลิตตกต่ า ท าให๎รายได๎รับไมํคุ๎มคํากับการลงทุน เกษตรกรสํวนใหญํจึงมีฐานะ
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ยากจน และขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ จึงจ าเป็นต๎องกู๎ยืมเงินจากแหลํงสินเชื่อมาลงทุน 
แหลํงสินเชื่อแบํงได๎ 2 กลุํม คือ แหลํงสินเชื่อที่เป็นสถาบันการเงินในระบบได๎แกํ ธนาคาร สหกรณ์
การเกษตร กลุํมออมทรัพย์ และแหลํงสินเชื่อที่ไมํได๎เป็นสถาบันการเงินหรือ เรียกสั้น ๆ วําแหลํง
สินเชื่อนอกระบบ ประกอบด๎วย พํอค๎า เกษตรกร เพ่ือนบ๎าน ญาติพ่ีน๎อง บริษัท หรือสถาบันการเงิน
และการลงทุนตําง ๆ ที่กํอตั้งขึ้นมาโดยไมํถูกต๎องตามกฎหมาย แหลํงสินเชื่อนอกระบบเป็นแหลํงที่
กูย๎ืมงําย แตํต๎องเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกวําการก๎ูเงินในระบบ(นฤมล ค าทอง, 2556) 
 การที่สมาชิกช าระหนี้เงินกู๎ไมํตรงตามระยะเวลาที่ได๎ก าหนดไว๎ในสัญญาเงินกู๎ นับวําเป็น
ปัญหาส าคัญ และมีผลกระทบโดยตรงตํอการเงินของสหกรณ์ เพราะการค๎างช าระคืนเงินกู๎ของสมาชิก
จะกํอให๎เกิดปัญหาในเรื่องของการค๎างช าระหนี้ กลําวคือ การได๎รับช าระหนี้ลําช๎ากวําก าหนด การมี
ปริมาณการค๎างช าระหนี้สูง หมายถึง ต๎นทุนทางธุรกิจที่เพ่ิมขึ้นในการด าเนินงานของสหกรณ์ สหกรณ์
ต๎องมีคําใช๎จํายในการติดตามทวงหนี้ที่ค๎างช าระ ปัญหาก็คือท าอยํางไรสหกรณ์ จึงจะสามารถควบคุม
ยอดการค๎างช าระเงินก๎ูของสมาชิกไมํให๎สูงไปกวําที่เป็นอยูํปัจจุบัน บางรายถึงขั้นมีการด าเนินคดีในชั้น
ศาลจนถูกบังคับเอาทรัพย์ขายทอดตลาดเพ่ือน าเงินมาช าระหนี้ หากได๎เงินจากการขายทอดตลาดไมํ
พอช าระหนี้ต๎องถูกบังคับเอาทรัพย์สินอ่ืน เพ่ือขายทอดตลาดเพ่ือมาช าระหนี้จนครบ (สมฤทัย บัวกิ่ง, 
2554) 
 จากผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบวํา ปัจจัยที่มีผลตํอการค๎างช าระหนี้ของสมาชิกสหกรณ์
การเกษตรบางกล่ า จ ากัด อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา มี 3 คุณลักษณะ ได๎แกํ อายุของสมาชิก 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่ท างานหารายได๎ และรายได๎ทั้งสิ้นของครัวเรือน โดย สมาชิกสหกรณ์ที่มี
อายุ 41 - 50 ปี จะมีโอกาสในการค๎างช าระหนี้สูงกวําสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางกล่ า จ ากัด ที่มี
อายุ 51 ปี ขึ้นไป 2.61 เทํา สมาชิกสหกรณ์ที่มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่ท างานหารายได๎ 1 คน จะ
มีโอกาสในการค๎างช าระหนี้สูงกวําสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางกล่ า จ ากัด ที่มีจ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือนที่ท างานหารายได๎ 3 คน ขึ้นไป 4.60 เทํา และสมาชิกสหกรณ์ที่มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน
ที่ท างานหารายได๎ 2 คน จะมีโอกาสในการค๎างช าระหนี้สูงกวําสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางกล่ า 
จ ากัด ทีม่ีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่ท างานหารายได๎ 3 คน ขึ้นไป 2.51 เทํา และสมาชิกสหกรณ์ที่มี
รายได๎ทั้งสิ้นของครัวเรือน 15 ,001-20,000 บาท จะมีโอกาสในการค๎างช าระหนี้สูงกวําสมาชิก
สหกรณ์การเกษตรบางกล่ า จ ากัด ที่มีรายได๎ทั้งสิ้นของครัวเรือน 20,001 บาท ขึ้นไป 3.92 เทํา และ
สมาชิกสหกรณ์ที่มีรายได๎ทั้งสิ้นของครัวเรือน ต่ ากวํา 15,000 บาท จะมีโอกาสในการค๎างช าระหนี้สูง
กวําสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางกล่ า จ ากัด ที่มีรายได๎ทั้งสิ้นของครัวเรือน 20,001 บาท ขึ้นไป 3.52 
เทํา 
 จากปัญหาดังกลําว ผู๎วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา คุณลักษณะของสมาชิกสหกรณ์
การเกษตรบางกล่ า จ ากัด จังหวัดสงขลา ทั้ง 3 คุณลักษณะกับการค๎างช าระหนี้และแนวทางในการลด
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การค๎างช าระหนี้ เพ่ือเสริมข๎อมูลจากผลการวิจัยเชิงปริมาณที่ศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลตํอการค๎าง
ช าระหนี้ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางกล่ า จ ากัด อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา ทั้งนี้เพ่ือที่
สหกรณ์จะได๎น าผลจากการศึกษา ไปเป็นแนวทางในการลดภาระหนี้ค๎างช าระของสมาชิก อันเป็นการ
พัฒนาความเป็นอยูํของสมาชิก และเพ่ือวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์ให๎มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางกล่ า จ ากัด จังหวัดสงขลา กับ
การค๎างช าระหนี้ 
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางในการลดภาระหนี้ค๎างช าระของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางกล่ า 
จ ากัด จังหวัดสงขลา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิธีวิจัย 
 การวิจัยเชิงคุณภาพนี้เป็นการศึกษาเพ่ือเสริมข๎อค๎นพบของผลการวิจัยเชิงปริมาณที่ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลตํอการค๎างช าระหนี้ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางกล่ า จ ากัด อ าเภอบางกล่ า 
จังหวัดสงขลา โดยการวิเคราะห์การถดถอยโลจีสติกส์ (Logistic regression) ซึ่งผลการวิจัยพบวํา 
ปัจจัยที่ผลตํอการค๎างช าระหนี้ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางกล่ า จ ากัด อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ 
มีทั้งหมด 3 ตัวแปร ได๎แกํ อายุของสมาชิก จ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่ท างานหารายได๎ และรายได๎
ทั้งสิ้นของครัวเรือน 
 ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาคุณลักษณะของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางกล่ า จ ากัด จังหวัดสงขลา กับการ
ค๎างช าระหนี้และแนวทางในการลดการค๎างช าระหนี้ ประกอบด๎วย 4 ต าบล ในอ าเภอบางกล่ า จังหวัด
สงขลา คือ ต าบลบางกล่ า ต าบลทําช๎าง ต าบลแมํทอม ต าบลบ๎านหาร   
 ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 สมาชิกของสหกรณ์การเกษตรบางกล่ า จ ากัด จังหวัดสงขลา ซึ่งมีหนี้ค๎างช าระเมื่อสิ้นปีทาง
บัญชี พ.ศ.2559 (1 กรกฎาคม 2558 – 30 มิถุนายน 2559) โดยเป็นสมาชิกที่มีหนี้ค๎างทุกประเภท ที่
สหกรณ์ก าหนดให๎ช าระ คือ ต๎นเงินค๎าง ดอกเบี้ยค๎างปี คําปรับค๎างปี และคําปรับ ผู๎วิจัยจึงได๎ก าหนด
คุณสมบัติผู๎ให๎ข๎อมูลหลักไว๎สองกลุํม กลุํมแรกคือ คุณลักษณะสมาชิกที่มีหนี้ค๎างช าระ โดยคุณสมบัติ
ผู๎ให๎ข๎อมูลหลักซึ่งผลการวิจัยพบวํากลุํมสมาชิกที่มีสัดสํวนกับการค๎างช าระหนี้ ในสัดสํวนที่สูง คือ 
สมาชิกท่ีมีอายุ 41-50 ปี สมาชิกที่มีบุคคลในครัวเรือนที่ท างานหารายได๎ 1 คน และสมาชิกที่มีรายได๎
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ทั้งสิ้น 15,001-20,000 บาท จ านวน 32 ราย กลุํมท่ีสองคือ กรรมการสหกรณ์ ผู๎จัดการและเจ๎าหน๎าที่
สินเชื่อ จ านวน 8 ราย โดยการสัมภาษณ์เจาะลึกข๎อมูลถึงสภาวะการเป็นหนี้ คุณลักษณะของสมาชิก
ที่ต๎องค๎างช าระหนี้ ตลอดจนแนวทางในการลดการค๎างช าระหนี้ เพ่ือเสริมข๎อค๎นพบของการวิจัยเชิง
ปริมาณ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข๎อมูลจากพ้ืนที่ศึกษา ซึ่งเป็นการจัดเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข๎อมูลจาก
ปรากฏการณ์ตํางๆท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีศึกษาด๎วยการสังเกตแบบไมํมีสํวนรํวมและการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล 
 ทั้งนี้ในการวิเคราะห์ข๎อมูลจะเป็นการประมวลข๎อมูลจากผู๎ให๎สัมภาษณ์ โดยใช๎วิธีการ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ในการจัดหมวดหมูํเป็นประเด็นยํอย ตีความ และสรุป
ประเด็นตามวัตถุประสงค์ 
 ผู๎วิจัยใช๎วิธีการตรวจสอบข๎อมูลแบบสามเส๎า คือ ใช๎การเก็บข๎อมูลจากสามแหลํงที่แตกตํางกัน 
ได๎แกํ สมาชิกสหกรณ์ผู๎มีหนี้ค๎างช าระ ฝุายจัดการคือ เจ๎าหน๎าที่ และผู๎จัดการสหกรณ์ ฝุายบริหาร คือ 
กรรมการสหกรณ์ถึงการค๎างช าระหนี้และแนวทางในการลดภาระหนี้ค๎างช าระให๎น๎อยลง  
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษา เรื่อง คุณลักษณะของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางกล่ า จ ากัด จังหวัดสงขลา กับ
การค๎างช าระหนี้และแนวทางในการลดการค๎างช าระหนี้ท าให๎ได๎ผลการวิจัย โดยแบํงออกเป็น 2 สํวน 
ดังนี้ 
1. คุณลักษณะของสมาชิก 
 สมาชิกสหกรณ์ที่มีอายุ 41 - 50 ปี จะมีโอกาสค๎างช าระหนี้สูง เนื่องจากอายุสมาชิกชํวงนี้จะ
เข๎าถึงแหลํงเงินทุนได๎งํายและพ้ืนที่อ าเภอบางกล่ ามีแหลํงเงินกู๎ให๎บริการคนในพ้ืนที่เป็นจ านวนมากทั้ง
ที่เป็นสถาบันการเงินในระบบและนอกระบบ เชํน ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรบางกล่ า จ ากัด สหกรณ์กองทุนสวนยาง จ ากัด กลุํมออมทรัพย์
ของหมูํบ๎าน รวมถึงแหลํงเงินกู๎นอกระบบ เชํน เงินกู๎จากบุคคล เงินกู๎รายวัน ดอกเบี้ย ร๎อยละ 10, 20 
บาทตํอเดือน จากการเข๎าถึงแหลํงเงินกู๎ได๎งํายนั้น ท าให๎สมาชิกที่มีอายุ 41 -50 ปี มีหนี้สินได๎มากกวํา
หนึ่งแหํง สมาชิกบางคนก็มีแตํหนี้ภายในระบบเพียงอยํางเดียว แตํสมาชิกบางคนกู๎ทั้งในระบบและ
นอกระบบ จนท าให๎มีหนี้สินล๎นพ๎นตัวเกินความสามารถที่จะช าระได๎ จนท าให๎ไมํสามารถที่จะช าระหนี้
ได๎กลายเป็นหนี้ค๎างช าระตามมาดังค าสัมภาษณ์ของปูาเขียน ลุงวร (นามสมมุติ)  
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 “...บางครั้งปูาต๎องไปยืมเงินจากเพ่ือนบ๎าน เถ๎าแกํที่มีเงิน หรือบางครั้งกู๎ฉุกเฉินกลุํมออม
ทรัพย์ตามบ๎าน เพราะ ปูาเดือดร๎อนต๎องใช๎เบี้ยเพ่ือน าไปช าระหนี้ที่ถึงก าหนดเลยบางครั้งหยิบยืม
จากตรงนี่มาให๎ตรงโน๎น...” 

    (ปูาเขียน นามสมมุติ, สัมภาษณ์เม่ือ 12 ธันวาคม 2559) 
 “...ลูกลุงสอบเข๎าเรียนตํอได๎เลยต๎องใช๎เบี้ย คําเทอมมั่ง คําอุปกรณ์การเรียนมั่ง คําใช๎จํายก็สูง 
เลยต๎องไปกู๎จากมา จากสหกรณ์การเกษตรบางกล่ า บางครั้งต๎องการดํวนก็ยืมเบี้ยตามบ๎านท า
ให๎ลุงเป็นหนี้หลายทางบางครั้งสํงหนี้   
             ทันบ๎างไมํทันบ๎าง...” 

     (ลุงวร นามสมมุติ, สัมภาษณ์เมื่อ 12 ธันวาคม 2559) 
 
 สมาชิกท่ีมีอายุชํวงนี้บางรายมีคํานิยมทางวัตถุต๎องการจะมีจะได๎ให๎เหมือนกับคนอ่ืนเป็นสิ่งที่
คนในสังคมไทยในปัจจุบันให๎ความส าคัญ เนื่องจากปัจจุบันในสังคมคนมักจะมองกันจากภายนอก โดย
ตันสินจากวัตถุ ยี่ห๎อของสินค๎า เครื่องประดับ รถยนต์หรู บ๎านหลังใหญํโต และยังใช๎เป็นเครื่องวัด
ฐานะทางสังคมด๎วย ดังนั้นกลุํมคนทุกชนชั้น ทุกอาชีพ จึงต๎องการมีภาพลักษณ์ที่ดีทางสังคมสภาพ
ทางการเงินที่ดี และประกอบอาชีพที่ได๎รับการยกยํอง ในสํวนคนที่มีฐานะทางการเงินที่ดีก็ได๎สิ่ง
เหลํานี้มาโดยมายาก แตํส าหรับคนชนชั้นรากหญ๎าและชนชั้นกลาง ซึ่งสํวนใหญํมีจ านวนมากใน
ประเทศ จะได๎สิ่งเหลํานี้มาโดยยาก เพราะความไมํพร๎อมในฐานะของตนเอง จึงมีความพยายามใช๎
วิธีการตํางๆ เพ่ือให๎ได๎มาซึ่งสิ่งเหลํานี้ หนึ่งในนั้นคือ การกู๎หนี้ยืมสินมาจากแหลํงเงินกู๎ตํางๆ ดังค า
สัมภาษณ์ของพ่ีสมและพ่ียา (นามสมมุติ) 
 
    “....พ่ีไปกู๎เบี้ยมาหลายบาทเพ่ือเอาไปดาวน์รถยนต์สักคัน ที่นี้พ่ีก็
เป็นหนี้ทั้งรถและสหกรณ์ผํอนทันบ๎างไมํทันบ๎าง แตํพ่ีต๎องผํอนบริษัทรถกํอนเดี่ยวเค๎ายึด...” 

 (พ่ีสม นามสมมุติ, สัมภาษณ์ 15 ตุลาคม 2559) 
 “...พ่ีไปกู๎เงินมาท าบ๎านใหมํแทนหลังเดิม เห็นเพ่ือนเข๎าท ากันหลังใหญํๆสวยๆเดี่ยวลูกพ่ีอาย
คน พี่ก็กลัวการเป็นหนี้นะแตํเพ่ือลูก พ่ีก็ยอม...” 

 (พ่ียา นามสมมุติ, สัมภาษณ์ 16 ตุลาคม 2559)   
    
 จ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่ท างานหารายได๎ 1 คน จะมีโอกาสค๎างช าระหนี้สูง เนื่องจากแตํ
ละครัวเรือนมีความเป็นอยูํที่แตกตํางกันบางครอบครัวเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ บางครอบครัว
ต๎องเจอกับปัญหาอุปสรรคมากมาย ดังนั้นท าให๎บางครัวเรือนมีสมาชิกท างานหารายได๎เพียงคนเดียว 
ท าให๎เกิดหนี้สินหลายแหํง รายรับไมํพอกับรายจํายท าให๎แตํละครอบครัวมีความจ าเป็นต๎องการใช๎เงิน
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ที่แตกตํางกันไป เมื่อมีความจ าเป็นเรํงดํวนเกิดขึ้น เชํน คําใช๎จํายในครัวเรือน คําผําตัด คํา
รักษาพยาบาล คําเลําเรียนบุตร หรืออุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นต๎น ดังนั้นท าให๎สมาชิกต๎องไปกู๎เงินจาก
หลายแหลํง เพื่อน ามาใช๎จํายกับสิ่งที่จ าเป็นเรํงดํวนอยูํในขณะนั้น แตํสมาชิกไมํได๎ค านึงถึงการช าระคืน
วํามีความสามารถเพียงพอหรือไมํอยํางไร ท าให๎ต๎องช าระหนี้หลายแหํงในขณะเดียวกัน เมื่อไมํ
สามารถช าระหนี้ได๎ตามก าหนดก็จะน าไปสูํการเกิดหนี้ค๎างช าระขึ้นดังค าสัมภาษณ์ของพ่ีเดี้ยมและพ่ีบี 
(นามสมมุติ) 
 
 “...พอพ่ีรู๎วําลูกสอบไมํได๎ก็ต๎องเข๎าเรียนตํอเอกชน ท าให๎ต๎องมีคําใช๎จํายสูงมาก เลยต๎องไปกู๎
จากสหกรณ์แตํพ่ีก็มีหนี้อยูํแล๎วยอดหนี้ก็สูงขึ้น พ่ีก็หาสํงคนเดียว บางครั้งสํงบ๎างไมํสํงบ๎างไมํทัน
เหมือนกัน...” 

  (พ่ีเดี้ยม นามสมมุติ, สัมภาษณ์เม่ือ 20 ตุลาคม 2559) 
 “...รายได๎พ่ีคนเดียว บางครั้งเลยไมํพอกับหนี้สหกรณ์ ผํอนรถยนต์บ๎าง ลูกเรียนบ๎าง บางครั้ง
สํงไมํทันพ่ีก็เป็นหนี้ค๎างตามมา...” 

   (พ่ีบี นามสมมุติ, 20 ตุลาคม 2559) 
 
 สมาชิกสหกรณ์ที่มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่ท างานหารายได๎ 1 คน บางครั้งท าให๎เกิดการ
มีรายได๎ทางเดียว ตามสภาพพ้ืนที่อ าเภอบางกล่ า เป็นแหลํงทางการเกษตรที่ส าคัญ ได๎แกํ สวน
ยางพารา นาข๎าว ไม๎ผลไม๎ยืนต๎น พืชผัก ประมง และปศุสัตว์ ซึ่งสมาชิกสหกรณ์สามารถท าการเกษตร
ได๎ตลอดทั้งปี และสมาชิกสํวนใหญํประกอบอาชีพสวนยางพาราเป็นหลัก การท าสวนยางพาราหรือ
การกรีดยางนั้นจะใช๎เวลาชํวงตอนกลางคืนเป็นเวลาที่ให๎ผลผลิตดีที่สุด ซึ่งกวําจะเสร็จขั้นตอนการท า
สวนยางก็ต๎องใช๎เวลาตํอเนื่องมาจนถึงตอนเที่ยงของวันรุํงขึ้นประกอบกับสวนยางเป็นอาชีพที่เหน็ด
เหนื่อยและต๎องใช๎เวลาชํวงบํายในการพักผํอน ท าให๎ไมํมีเวลาในการประกอบอาชีพอ่ืนเสริม สมาชิก
สหกรณ์สํวนใหญํจึงมีรายได๎ทางเดียว และอีกอยํางการท าสวนยางพาราต๎องพ่ึงพิงสภาพดินฟูาอากาศ
และภาวะเศรษฐกิจที่สํงผลตํอราคายางพาราอีกด๎วย ซึ่งไมํมีความม่ังคงในรายได๎ เมื่อรายได๎ไมํมั่งคงไมํ
แนํนอน จึงสํงผลตํอการผํอนช าระและการค๎างช าระหนี้ดังค าสัมภาษณ์ของพ่ีเผือกและน๎าดา (นาม
สมมุติ) 
 
 “....คนสํวนใหญํมองวําพ่ีมีเงินเพราะพ่ีกรีดยางหลายไรํ แตํสํวนใหญํพ่ีกรีดยางจ๎าง  มีรายได๎
ทางเดียว ได๎บ๎างไมํได๎บ๎าง ฝนตกบ๎าง ราคาถูกบ๎าง สํวนคําใช๎จํายทุกอยําง อยูํในรายได๎จากยางพารา 
ท าให๎รายได๎ไมํคํอยพอกับรายจําย  วําจะท าอยํางอ่ืนด๎วยก็ไมํไหว..เหนื่อย  หนี้ก็มากสํงก็ไมํทัน...” 
       (พ่ีเผือก นามสมมุติ, 22 ตุลาคม 2559) 
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 “...น๎ากรีดยางอยํางเดียว วําจะท าอาชีพอ่ืนเสริมอีกแตํไมํรู๎วําจะท าอะไรดีเพ่ือให๎ได๎เงินมา
ช าระหนี้สหกรณ์ ของกวําจะกรีดยางเสร็จก็แคํเที่ยงพอตอนบํายก็นอน ถึงท าอยํางอ่ืนไมํทัน ยางก็
ราคาถูกหนี้ก็มาก ..” 
       (น๎าดา นามสมมุติ, 22 ตุลาคม 2559) 
  
 รายได๎ทั้งสิ้นของครัวเรือน 15,001-20,000 บาท จะมีโอกาสค๎างช าระหนี้สูงเนื่องจากการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันนั้นจ าเป็นจะต๎องมีคําใช๎จํายในครัวเรือนและคําใช๎จํายอยํางอ่ืนดังนั้นการด าเนิน
ในชีวิตประจ าวันนั้น จะต๎องมีคําใช๎จํายในการด ารงชีวิตทั้งด๎านอุปโภคและบริโภค ซึ่งเป็นความ
ต๎องการพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตคําใช๎จํายประเภทนี้มีตั้งแตํคําใช๎จํายที่จ าเป็น และไมํจ าเป็นตามแตํ
ครอบครัวของสมาชิกสหกรณ์ ในการบริหารจัดการคําใช๎จํายในครัวเรือนของตนเอง เชํน คําอาหาร 
คําน้ า คําไฟ คําโทรศัพท์ คําน้ ามันรถ คําเลําเรียนบุตร คํารักษาพยาบาล ตลอดจนของใช๎ตํางๆ โดยจะ
มีความจ าเป็นที่แตกตํางกันไปตามแตํละครัวเรือน สมาชิกสหกรณ์บางรายมีความจ าเป็นที่จะต๎องมี
คําใช๎จํายประเภทนี้ ท าให๎มีความต๎องการกู๎เงินมาเพ่ือเป็นคําใช๎จํายในครัวเรือนคํอนข๎างสูง เนื่องจาก
คําใช๎จํายในการด ารงชีวิตในปัจจุบันเป็นคําใช๎จํายหลักของทุกคน แตํการมากู๎เงินจากสหกรณ์แล๎ว
น าไปซื้อสินค๎าอุปโภคและบริโภคนั้น มีทั้งการน าไปใช๎เพ่ือที่จ าเป็นและไมํจ าเป็นเพราะสมาชิก
บางสํวนคิดวําเงินที่กู๎มาจากสหกรณ์นั้นกู๎ได๎งํายเลยน าเงินสํวนนี้ไปใช๎จํายอยํางไมํประหยัดอดออม 
หากสมาชิกน าไปใช๎ในสิ่งที่ไมํจ าเป็นหรือไมํกํอให๎เกิดประโยชน์และไมํตรงตามวัตถุประสงค์การขอกู๎
เงินหรือไมํสามารถกํอให๎เกิดรายได๎ ก็จะเป็นการสร๎างภาระให๎กับตัวสมาชิกเองและสํงผลตํอการค๎าง
ช าระหนี้ขึ้นในอนาคตด๎วยดังค าสัมภาษณ์ของน๎าคมและลุงสาย (นามสมมุติ) 
 
 “.....น๎าซื้อทีวีหลายเครื่องให๎ลูกเพ่ือจะไมํต๎องแยํงกันดูและสหกรณ์เค๎าก็ให๎ผํอนด๎วยที่นี้น๎าก็
เป็นหนี้สหกรณ์เลยจากท่ีไมํเคยมีหนี้ เพ่ือลูก...” 

     (น๎าคมนามสมมุต,ิ สัมภาษณ์เมื่อ 25 ตุลาคม 2559) 
 
 “...ลุงกู๎เบี้ยมาเพ่ือน าเงินไปรักษาปูาเพราะปูาปุวยกะทันหัน เบี้ยก็ไมํมี ไหนกะคําหมอ คํายา 
แตํก็ไมํรู๎วําจะหายมั้ย หนี้ลุงที่มีอยูํเดิมก็หลายบาทด๎วย ที่นี้ไมํรู๎สํงทันมั้ยเพราะต๎องดูแลปูาด๎วย หาเงิน
ช าระหนี้สหกรณ์ด๎วย....” 

(ลุงสายนามสมมุติ, สัมภาษณ์เมื่อ 25 ตุลาคม 2559) 
 
 สมาชิกสหกรณ์ที่มีรายได๎ทั้งสิ้นของครัวเรือน 15,001-20,000 บาท มีอาชีพหลักคือสวน
ยางพารา สมาชิกสํวนใหญํประกอบอาชีพกรีดยางพาราเป็นรายได๎หลัก เนื่องจากพ้ืนที่สํวนใหญํของ
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อ าเภอบางกล่ า เป็นเนินเขาท าให๎เหมาะแกํการปลูกยางพารา ซึ่งยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่มี
ความส าคัญอันดับต๎นที่สามารถท าให๎สมาชิกกํอให๎เกิดรายได๎ แตํเมื่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย ก็กระทบ
กับราคายางด๎วย เมื่อราคายางตกต่ า ท าให๎รายได๎จากการกรีดยางแตํละวันลดน๎อยลงและประกอบกับ
สมาชิกสํวนใหญํประกอบอาชีพทางเดียว ไมํมีรายได๎เสริม เนื่องจากการกรีดยางจะเริ่มในเวลาชํวง
กลางคืนจนแล๎วเสร็จในเวลากลางวันหลักจากนั้นก็จะเป็นเวลาการพักผํอนท าให๎สมาชิกไมํมีอาชีพ
เสริมและมีรายได๎ทางเดียวประกอบกับการกรีดยางก็เป็นอาชีพที่ไมํแนํนอนขึ้นอยูํกับฤดูกาล สภาพลม
ฟูาอากาศอีกด๎วย แตํในทางกลับกันราคาสินค๎าอุปโภคและบริโภคกลับมีราคาสูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง ท า
ให๎สมาชิกสวนยางสํวนใหญํมีรายได๎ไมํเพียงพอกับรายจําย ก็จะเกิดปัญหาการค๎างช าระหนี้ตามมาอีก
ด๎วย ดังค าสัมภาษณ์ของลุงรอยและลุงชม (นามสมมุติ) 
  
“....ชํวงนี้ราคายางถูกมาก กรีดยางมาก็ได๎น๎อย หนี้ก็มาก ของก็แพง ทั้งของกินของใช๎ ท าให๎เบี้ยที่หา
มาได๎หมดไปกับของพวกนี้ บางทีก็ไมํพอสํงสหกรณ์...” 

(ลุงรอยนามสมมุติ, สัมภาษณ์เมื่อ 27 ธันวาคม 2559) 
 

 “....ลุงวําชํวงนี้เศรษฐกิจไมํดีเลย ยางก็3โล100 รายได๎ก็ลด ไมํพอจําย หนี้สินก็มาก แถมน้ า
ยางก็ไมํออก ..” 

(ลุงชมนามสมมุติ, สัมภาษณ์เมื่อ 27 ธันวาคม 2559) 
 
2. แนวทางในการลดภาระหนี้ค๎างช าระ 
 การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู๎ ความต๎องการให๎สหกรณ์ชํวยเหลือเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ย
เงินกู๎ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเดิมคํอนข๎างสูงท าให๎โอกาสในการช าระหนี้ไมํได๎ตามก าหนด จึงอยากให๎
สหกรณ์พิจารณาชํวยเหลือสมาชิกสหกรณ์ลดดอกเบี้ยเงินกู๎ เพ่ือที่จะได๎เพ่ิมความสามารถในการช าระ
หนี้ได๎สูงขึ้น และลดภาระเสี่ยงในการเกิดหนี้ค๎างช าระได๎ดังค าสัมภาษณ์ของพ่ีนิตและพ่ีเอียด (นาม
สมมุติ) 
 
 “...อยากให๎สหกรณ์ชํวยลดอัตราดอกเบี้ยให๎น๎อยลงกวํานี้ เพราะแตํละเดือนจํายแตํดอกเบี้ย
มากกวําต๎น บางครั้ง จํายแตํดอกก็ไมํพอ...” 

(พ่ีนิต นามสมมุติ, สัมภาษณ์เมื่อ 15 ธันวาคม 2559) 
 

“...พ่ีวําดอกเบี้ยสหกรณ์แพงจังพ่ีอยากให๎สหกรณ์ลดดอกเบี้ยให๎หนํอย ที่อื่นดอกเบี้ยถูกกวําสหกรณ์
อีก...” 
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(พ่ีเอียด นามสมมุติ, สัมภาษณ์เมื่อ 15 ธันวาคม 2559) 
 
 ปรับสัญญาเงินกู๎ใหมํเพ่ือขยายเวลาการช าระหนี้ของสมาชิกสหกรณ์เพ่ือให๎ผํอนช าระจากเดิม
ที่สูงขึ้นให๎ลดน๎อยลง เนื่องจากปัจจุบันความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพมีสูงมากขึ้นรายได๎ไมํพอกับ
รายจําย ท าให๎สมาชิกสหกรณ์มีโอกาสที่จะผิดนัดช าระหนี้สูงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นสมาชิกที่ มีการปรับ
สัญญาเงินกู๎ใหมํก็มีโอกาสแก๎ไขและปรับปรุงการช าระหนี้ของตนเองในการผํอนช าระหนี้ให๎ได๎ตาม
ก าหนดในทุกๆ เดือนดังค าสัมภาษณ์ของลุงเพียรและพ่ีกบ (นามสมมุติ) 
 
 “...ลุงอยากให๎สหกรณ์ปรับสัญญาให๎ใหมํ คือให๎ลุงเริ่มผํอนใหมํ และให๎ผํอนให๎น๎อยลงด๎วย 
เพ่ือที่ลุงจะได๎ไมํเป็น หนี้ค๎างกับสหกรณ์...” 

(ลุงเพียร นามสมมุติ, สัมภาษณ์เม่ือ 15 ธันวาคม 2559)  
 

“....ผมอยากให๎สหกรณ์ให๎เวลาผมผํอนนานๆหรือให๎ผมท าสัญญาใหมํ ชํวงนี้ผมผํอนไมํทันจริง...” 
(พ่ีกบ นามสมมุติ, สัมภาษณ์เมื่อ 15 ธันวาคม 2559) 

  
 เจ๎าหน๎าที่สินเชื่อทุกคนควรมีการตรวจสอบวัตถุประสงค์ของสมาชิกกํอนการอนุมัติเงินกู๎วําน า
เงินไปใช๎ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไมํ เพ่ือที่จะไมํให๎สหกรณ์เกิดความเสียหายเนื่องจากบางครั้ง 
สมาชิกผู๎ขอกู๎น าเงินที่ได๎จากการกู๎ไปใช๎ผิดวัตถุประสงค์ท าให๎ไมํสามารถผํอนช าระหนี้เงินกู๎ได๎ตามปกติ
ดังค าสัมภาษณ์ของผู๎จัดการและเจ๎าหน๎าที่สินเชื่อ 
 
“...เจ๎าหน๎าที่สินเชื่อต๎องตรวจสอบวัตถุประสงค์ของการกู๎เงินทุกครั้งของสมาชิกวําน าเงินไปใช๎ตรงตาม

วัตถุประสงค์หรือไมํหากผิดวัตถุประสงค์ทางสหกรณ์สามารถเรียกเงินกู๎ท่ีจํายไปกลับคืนมา เพ่ือไมํ
กํอให๎เกิดปัญหากับสหกรณ์ในอนาคต...” 

(ผู๎จัดการ สัมภาษณ์เมื่อ 21 ธันวาคม 2559) 
 

“....เจ๎าหน๎าที่ต๎องพิจารณาวัตถุประสงค์ของการกู๎เงินทุกครั้งของสมาชิก วําจะเอาเงินที่กู๎ไปท าอะไร
เพ่ือที่จะไมํกํอให๎เกิดปัญหากับสหกรณ์ตามมา เนื่องจากบางครั้งสมาชิกพูดไมํเป็นความจริง ท าให๎ทาง
สหกรณ์ไมํสามารถแก๎ปัญหาของตัวสมาชิกได๎...” 

(เจ๎าหน๎าที่สินเชื่อ สัมภาษณ์เมื่อ 21 ธันวาคม 2559)  
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 สมาชิกทุกทํานควรมีการวางแผนในการกู๎และช าระเงินกู๎ทุกครั้ง วําตัวเองมีรายได๎และ
รายจํายเพียงพอหรือไมํเนื่องจากทุกครั้งที่มีการกู๎เงิน สมาชิกควรมีการวางแผนการใช๎เงินและทาง
เจ๎าหน๎าที่ควรที่จะให๎ความรู๎แกํสมาชิกทุกครั้งที่ยืนขอกู๎เงินเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ตัวสมาชิกจะได๎รับ 
เพราะเมื่อสมาชิกกู๎เงินไปแล๎วนั้น แตํขาดการวางแผนในการผํอนช าระหรือรายละเอียดอ่ืนของการกู๎
เงิน เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นมาอาจจะเป็นสิ่งที่เราไมํสามารถคาดเดาได๎ลํวงหน๎า สิ่งเหลํานี้จะเป็นปัญหาตํอ
การผํอนช าระหนี้เงินกู๎ของสมาชิก และจะกํอให๎เกิดการค๎างช าระหนี้ตามมาดังค าสัมภาษณ์ของ
เจ๎าหน๎าที ่
 
“...สมาชิกกํอนที่จะกู๎ เงินจากสหกรณ์ต๎องมีการวางแผนผํอนช าระให๎ดี เสียกํอน วําตัวเองมี
ความสามารถในการผํอนช าระมากน๎อยแคํให๎ เพราะบางครั้งสมาชิกเองยังไมํได๎คิดหรือคิดวําตัวเองมี
การวางแผนการช าระหนี้ดีแล๎ว แตํถ๎าหากเกิดปัญหาตํางๆที่คาดเดาไมํถึงก็อาจจะสํงผลตํอการค๎าง
ช าระหนี้ขึ้นได๎...” 

(เจ๎าหน๎าที่สินเชื่อ สัมภาษณ์เมื่อ 21 ธันวาคม 2559) 
  
 สหกรณ์ควรมีการสํงเสริมให๎สมาชิกจัดท าบัญชีครัวเรือน เพ่ือที่จะท าให๎ตัวสมาชิกทราบรับรู๎
ถึงรายรับ-รายจําย ของตัวเองภายในครัวเรือนอยํางแท๎จริง เพ่ือที่จะสามารถลดคําใช๎จํายที่ไมํจ าเป็น
ลง ซึ้งจะท าให๎ตัวสมาชิกตระหนักในการใช๎จํายเงินให๎มากข้ึน ดังค าสัมภาษณ์ของกรรมการสหกรณ์ 
 
“....สมาชิกทุกคนควรมีการจัดท าบัญชีครัวเรือน เพ่ือที่จะท าให๎ทราบถึงรายรับ –รายจํายของตนเอง
และยังท าให๎ตระหนักถึงการใช๎จํายให๎มากข้ึนอีกด๎วย...” 

(กรรมการสหกรณ์ สัมภาษณ์เมื่อ 21 ธันวาคม 2559) 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาคุณลักษณะของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางกล่ า จ ากัด จังหวัดสงขลา กับ
การค๎างช าระหนี้และแนวทางในการลดการค๎างช าระหนี้ท าให๎ได๎ผลการวิจัย พบวํา  
 1. สมาชิกสหกรณ์ที่มีอายุ 41 - 50 ปี จะมีโอกาสในการค๎างช าระหนี้สูงเนื่องจากสมาชิกชํวง
นี้จะเข๎าถึงแหลํงเงินทุนได๎งํายและบางรายมีคํานิยมทางวัตถุและสมาชิกสํวนใหญํคํอนข๎างไมํมีวินัยทาง
การเงินและความรับผิดชอบ จนท าให๎มีหนี้สินล๎นพ๎นตัวเกินความสามารถที่จะช าระได๎ จนท าให๎ไมํ
สามารถที่จะช าระหนี้ได๎กลายเป็นหนี้ค๎างช าระตามมา ซึ่งสอดคล๎องกับผลการวิจัยของ (กิติพงษ์ กิติ
บุตร, 2551) ที่ได๎ศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลตํอการค๎างช าระหนี้สินเชื่อเกษตรของสมาชิกสหกรณ์
การเกษตรปุาซาง จ ากัด จังหวัดล าพูน พบวํา ปัจจัยที่มีผลตํอการค๎างช าระหนี้ ได๎แกํ อายุของสมาชิก
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ที่มีอายุมากกวํา 45 ปี โดยปัจจัยนี้มีผลตํอโอกาสที่สมาชิกจะเกิดการค๎างช าระหนี้กับสหกรณ์เพ่ิมขึ้น
ระหวํางร๎อยละ 21-24  และยัง สอดคล๎องกับผลการวิจัยของ (เสาวณีย์ ณ นคร, 2557) ที่ได๎ศึกษา 
เรื่อง พฤติกรรมการบริโภค  การเป็นหนี้ และคุณภาพชีวิต ของชาวประมงทะเล ในต าบลสิชล อ าเภอ
สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวําอายุมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล โดย
การศึกษาในครั้งนี้พบวํา ชาวประมงทุกกลุํมอายุมีคุณภาพชีวิตอยูํในระดับปานกลาง แตํการกระจาย
ของข๎อมูลระหวํางคุณภาพชีวิตระดับตํางๆ มีความแตกตํางบ๎างระหวํางกลุํมอายุ โดยผู๎ที่มีคุณภาพ
ชีวิตในระดับท่ีดีพบในกลุํมอายุ 20 ปีหรือต่ ากวําในสัดสํวนที่น๎อยมาก ในขณะที่กลุํมผู๎สูงอายุ (อายุ 51 
ปี ขึ้นไป) กลับพบวําเป็นกลุํมอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีในสัดสํวนที่สูงที่สุด อยํางไรก็ตามจากการศึกษา
ในครั้งนี้ผู๎วิจัยมีข๎อสังเกตจากการลงพ้ืนที่ศึกษาวําผู๎สูงอายุที่ยังคงประกอบอาชีพประมงทะเล มี
คุณภาพชีวิตที่ดีกวําผู๎ที่ประกอบอาชีพประมงทะเลที่มีอายุน๎อยกวํา ที่เป็นเชํนนี้นําจะเป็นผลมาจาก
การที่ผู๎สูงอายุดังกลําวยังมีโอกาสได๎ท างาน การท างานในยามสูงอายุท าให๎ผู๎สูงอายุกลุํมนี้ รู๎สึกวํา
ตนเองยังมีคุณคํา ยังมีความสามารถในการประกอบอาชีพประมงซึ่งเป็นอาชีพหลักของท๎องถิ่นเพ่ือหา
เลี้ยงตนเองและดูแลครอบครัวได๎ จึงสํงผลให๎เกิดความพึงพอใจในตนเอง มีความพึงพอใจในอาชีพ 
และมีความพอใจในสุขภาพด๎านรํางกาย 
 2. จ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่ท างานหารายได๎ 1 คน มีโอกาสค๎างช าระหนี้สูงเนื่องจาก
สมาชิกสํวนใหญํมีรายได๎ทางเดียวและมีหนี้สินหลายแหํง คือ สมาชิกสํวนใหญํประกอบอาชีพสวน
ยางพาราเป็นหลัก และอีกอยํางการท าสวนยางพาราต๎องพ่ึงพิงสภาพดินฟูาอากาศและภาวะเศรษฐกิจ
ที่สํงผลตํอราคายางพาราอีกด๎วย ซึ่งไมํมีความมั่งคงในรายได๎ เมื่อรายได๎ไมํมั่งคงไมํแนํนอน ท าให๎
สมาชิกต๎องไปกู๎เงินจากหลายแหลํง เพ่ือน ามาใช๎จํายกับสิ่งที่จ าเป็นเรํงดํวนอยูํในขณะนั้น แตํสมาชิก
ไมํได๎ค านึงถึงการช าระคืนวํามีความสามารถเพียงพอหรือไมํอยํางไร ท าให๎ต๎องช าระหนี้หลายแหํงใน
ขณะเดียวกัน เมื่อไมํสามารถช าระหนี้ได๎ตามก าหนดก็จะน าไปสูํการเกิดหนี้ค๎างช าระ ซึ่งสอดคล๎องกับ
ผลการวิจัยของ (วัชรพล วิลาวรรณ และ สุภาภรณ์ พวงชมพู, 2558) ที่ได๎ศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลตํอ
ความสามารถในการช าระหนี้สินทางการเกษตรของลูกค๎าธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิ พบวําจ านวนสมาชิกในครัวเรือนของเกษตรกรมี
ความสัมพันธ์กับความสามารถในการช าระคืนสินเชื่อ ทางการเกษตร อาจเนื่องจากเกษตรกรที่มี
จ านวนสมาชิกในครัวเรือนมากก็จะสามารถท ากิจการทางการเกษตรได๎มาก  ท าให๎มีรายได๎ภายใน
ครัวเรือนมากด๎วย จึงท าให๎ สามารถช าระคืนสินเชื่อทางการเกษตรได๎มากกวํา เกษตรกรที่มีจ านวน
สมาชิกน๎อยกวํา 
 3. สมาชิกท่ีมีรายได๎ทั้งสิ้นของครัวเรือน 15,001 – 20,000 บาท จะมีโอกาสค๎างช าระหนี้สูง
เนื่องจากสมาชิกสํวนใหญํมีอาชีพหลักคือ สวนยางพารา สมาชิกสํวนใหญํประกอบอาชีพกรีดยางพารา
เป็นรายได๎หลัก ซึ่งยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส าคัญอันดับต๎นที่สามารถท าให๎สมาชิก
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กํอให๎เกิดรายได๎ แตํเมื่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย ก็กระทบกับราคายางด๎วย เมื่อราคายางตกต่ า ท าให๎
รายได๎จากการกรีดยางแตํละวันลดน๎อยลงและประกอบกับสมาชิกสํวนใหญํประกอบอาชีพทางเดียว 
ไมํมีรายได๎เสริม ท าให๎มีความต๎องการกู๎เงินมาเพ่ือเป็นคําใช๎จํายในครัวเรือนเนื่องจากคําใช๎จํายใน
ปัจจุบันเป็นคําใช๎จํายหลักของทุกคน มีทั้งการน าไปใช๎เพ่ือที่จ าเป็นและไมํจ าเป็น หากสมาชิกน าไปใช๎
ในสิ่งที่ไมํจ าเป็นหรือไมํกํอให๎เกิดประโยชน์และไมํตรงตามวัตถุประสงค์การขอกู๎เงินหรือไมํสามารถ
กํอให๎เกิดรายได๎ ก็จะเกิดปัญหาการค๎างช าระหนี้ตามมาอีกด๎วยซึ่งสอดคล๎องกับผลการวิจัยของ (วัช
รพล วิลาวรรณ และ สุภาภรณ์ พวงชมพู, 2558) ที่ได๎ศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลตํอความสามารถใน
การช าระหนี้สินทางการเกษตรของลูกค๎าธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนอง
บัวแดงจังหวัดชัยภูมิ พบวํารายได๎ของเกษตรกรมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการช าระคืน
สินเชื่อทางการเกษตร กลําวคือ  เกษตรกรที่มีรายได๎มากจะมีความสามารถในการช าระสินเชื่อ ทาง
การเกษตรได๎มากกวําเกษตรกรที่มีรายได๎น๎อยกวําและยังสอดคล๎องกับผลการวิจัยของ (ทศพร จาด
ฤทธิ์, 2554) ที่ได๎ศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลตํอการช าระหนี้ของ เกษตรกรลูกค๎าธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์ การเกษตร สาขา สันก าแพง จังหวัดเชียงใหมํ พบวํารายได๎ (ตํอปี) ของครัวเรือนกลุํม
ตัวอยํางเกษตรกรลูกค๎ามีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถในการช าระคืนเงินกู๎ 
 4. แนวทางในการลดการค๎างช าระหนี้ของสมาชิก 
 การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู๎เป็นแนวคิดที่ดีและเป็นความต๎องการของสมาชิกสหกรณ์เกษตร
บางกล่ า จ ากัด เพ่ือที่จะเป็นการชํวยเหลือตัวสมาชิกให๎สามารถผํอนช าระหนี้ที่เป็นอยูํให๎น๎อยลงหรือ
เพ่ือที่จะได๎สํงต๎นเงินให๎ได๎มากกวําดอกเบี้ย ดังนั้นจากอัตราดอกเบี้ยที่เดิมคํอนข๎างสูงท าให๎โอกาสใน
การช าระหนี้ของสมาชิกไมํได๎ตามก าหนดซึ่งสอดคล๎องกับผลการวิจัยของ (ชุลีกร กนธวงศ์, 2552) ที่
ได๎ศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลตํอการเกิดหนี้ค๎างช าระสินเชื่อนโยบายรัฐ ของธนาคารออมสิน เขต
เพชรบุรี พบวํา อัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินไป และระยะเวลาในการผํอนช าระสั้นเกินไป เกิดจากต๎นทุน
ของธนาคารที่ใช๎ในการด าเนินงานเพ่ิมขึ้น เพ่ือให๎เหมาะสมกับความเสี่ยงของแตํละสินเชื่อ รวมไปถึง
ระยะเวลาในการอนุมัติ ต๎องยึดตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การให๎สินเชื่อของธนาคาร  และยังสอดคล๎อง
กับผลการวิจัยของ (ประจักษ์ สุวรรณรัตน์, 2552) ที่ได๎ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลตํอความสามารถใน
การช าระหนี้ ของกลุํมลูกค๎าสินเชื่อธนาคารทหารไทย สาขาระโนด มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มี
ผลตํอความสามารถในการช าระหนี้ของลูกค๎าสินเชื่อธนาคารทหารไทย สาขาระโนดผลการศึกษา
พบวํา  ระยะเวลาท าสัญญาเงินกู๎วิธีการช าระหนี้และเงื่อนไขการช าระหนี้มีอิทธิพลตํอความสามารถ
ในการช าระหนี้ จึงปรับให๎มีการพักช าระหนี้  และมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยให๎ต่ าลง 
 การปรับสัญญาเงินกู๎ใหมํถือวําเป็นการชํวยเหลือสมาชิกให๎มีระยะเวลาการผํอนช าระหนี้ได๎
ยาวนานขึ้นจากเดิมที่มีการผํอนช าระสูงให๎สามารถผํอนช าระหนี้ลดน๎อยลงได๎และสมาชิกก็ไมํต๎อง
กังวลกับความเสี่ยงการค๎างช าระหนี้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากปัจจุบันสมาชิกมีรายได๎ไมํพอกับ
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รายจํายท าให๎สมาชิกสหกรณ์มีโอกาสที่จะผิดนัดช าระหนี้สูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งสอดคล๎องกับผลการวิจัยของ 
(ชัยพฤกษ์ สุดถวิล, 2550) ที่ได๎ศึกษาเรื่อง ปัญหาการช าระสินเชื่อการเกษตรของ เกษตรกรในเขต
อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พบวํา  เกษตรกรที่มีปัญหาการช าระสินเชื่อการเกษตรมี
สาเหตุมาจากราคาผลผลิตตกต่ า  เกษตรกรมีหนี้สินภายนอกที่ต๎องมีภาระช าระและเกษตรกรมี
รายจํายในครัวเรือนสูงกวํารายได๎ ที่ได๎มาจากการเกษตร สํวนแนวทางแก๎ไขปัญหาสินเชื่อการเกษตร 
เห็นควรรัฐบาลสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพัฒนาแหลํงน้ าเพ่ือการเกษตร การปรับโครงสร๎าง
หนี้และสัญญาใหมํ  ขยายระยะเวลาผํอนช าระ ลดอัตราดอกเบี้ย ให๎มีความสัมพันธ์กับรายได๎ ของ
เกษตรกร 
 การตรวจสอบวัตถุประสงค์การกู๎ของสมาชิกวําน าเงินไปใช๎ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไมํ 
เนื่องจากบางครั้งสมาชิกน าเงินที่ได๎จากการกู๎ไปใช๎ผิดวัตถุประสงค์ท าให๎ไมํสามารถผํอนช าระหนี้เงินกู๎
ได๎ตามปกติซึ่งสอดคล๎องกับผลการวิจัยของ (สมฤทัย บัวกิ่ง, 2554) ที่ได๎ศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลตํอ
การช าระคืนเงินก๎ูของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองสงขลา จ ากัด จังหวัดสงขลา พบวํา ปัจจัยสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม ได๎แกํ วัตถุประสงค์ของการกู๎เงิน เป็นปัจจัยที่มีผลตํอการช าระคืนเงินกู๎ไมํปกติ
ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองสงขลา จ ากัด และยังสอดคล๎องกับผลการวิจัยของ (ภานุวัฒน์ 
ห๎วยหงส์ทองและคณะ, 2558) ที่ได๎ศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบตํอหนี้ค๎างช าระของเกษตรกร
ลูกค๎า ธ.ก.ส. สาขาคง จังหวัดนครราชสีมา พบวําปัจจัยการไมํได๎ใช๎เงินกู๎ตามวัตถุประสงค์เป็นปัจจัยที่
มีความส าคัญท่ีท าให๎ เกิดการคา๎งช าระหนี้ของเกษตรกรในพ้ืนที่ศึกษา เพ่ือลดปัญหาดังกลําว ธนาคาร
ควรให๎ความส าคัญกับการตรวจสอบการใช๎เงินกู๎ของเกษตรกรลูกค๎าให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์การ
ของเงินก๎ู พร๎อมทั้งสํงเสริมเพ่ิมความรู๎เรื่องการจัดท าบัญชีฟาร์มของเกษตรกรลู 
 การวางแผนในการกู๎เงินของสมาชิกถือเป็นสํวนหนึ่งในความรับผิดชอบเริ่มแรกของสมาชิกที่
ต๎องการจะกู๎เงินจากสหกรณ์เนื่องการการวางแผนของสมาชิกสํวนใหญํที่มีการวางแผนและยอมรับ
ข๎อตกลงกับสหกรณ์จะมีการผํอนช าระอยํางตํอเนื่องเพราะสมาชิกสํวนใหญํทราบถึงรายรับและ
รายจํายของตัวเอง ซึ่งสิ่งเหลํานี้หากสมาชิกมีการวางแผนลํวงหน๎าปัญหาตํางๆ ที่ตามมาจะไมํเกิดกับ
สหกรณ์และสมาชิกซึ่งสอดคล๎องกับผลการวิจัยของ (สาวิตรี รังสิภัทร์และคณะ,  2554) ที่ได๎ศึกษา 
พบวํา สาเหตุหนึ่งของปัญหาหนี้สินเกิดจากปัจจัยสํวนบุคคล การขาดความรู๎ด๎านการเงิน การวางแผน 
การขาดวินัยใน การใช๎จํายเงิน การน า เงินในอนาคตมาใช๎จํายโดยไมํได๎ค านึงถึงต๎นทุนของเงินที่กู๎ยืม
มาวํามีอัตราดอกเบี้ยเทําไหรํ แหลํงการให๎กู๎ยืมนอกระบบที่เข๎าถึงได๎งํายถึงแม๎จะมีต๎นทุนสูงถึงร๎อยละ 
20 ตํอเดือนจึงได๎รับความนิยมและเป็น ทางออกของการแก๎ปัญหาในระยะสั้นแตํสร๎างปัญหาตํอเนื่อง
ในระยะยาวตามมา และยังสอดคล๎องกับผลการวิจัยของ (ญาณิศา เผื่อนเพาะ, 2557) ได๎ท าการศึกษา 
พบวํา การให๎ความหมายของ “การออม” หมายถึง การแบํงเงิน สํวนหนึ่งจากรายได๎เพ่ือเก็บไว๎
ส าหรับคําใช๎จํายที่จ าเป็นที่คาดวําจะเกิดขึ้นในอนาคต การออมเป็นการเก็บเงินสํวน หนึ่งจากรายได๎
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เพ่ือเอาไว๎เป็นทุน โดยบริหารจัดการทุนให๎งอกเงยเพ่ือเตรียมความพร๎อมส าหรับการลงทุนท าธุรกิจ  
สํวนตัว การออมเป็นการสร๎างวินัยในการเก็บเงินซึ่งรวมถึงการวางแผนทางการเงินเพ่ือเป็น
หลักประกันของ ตนเอง ครอบครัวและการศึกษาของบุตร รวมถึงการออมเป็นการแบํงเงินสํวนหนึ่ง
จากรายได๎เพ่ือซื้อทรัพย์สินใน อนาคต และเป็นการประหยัด รู๎จักเก็บเงินไว๎ใช๎ซื้อสิ่งของที่อยากได๎
และจ า เป็น โดยรูปแบบของการออมมี 2 รูปแบบคือ รูปแบบการออมที่เลือกตามความสมัครใจของ
ตนเอง และรูปแบบการออมที่ได๎รับการสนับสนุนจาก หนํวยงาน หรือครอบครัว สํวนปัญหาและ
อุปสรรคในการออม ได๎แกํ ปัจจัยภายนอกที่สํงผลกระทบกับรายได๎ 

การสํงเสริมให๎สมาชิกท าบัญชีครัวเรือนของส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสงขลา เรํง
เห็นวําให๎สหกรณ์การเกษตรบางกล่ า จ ากัด ให๎มีการอบรมการท าบัญชีครัวเรือนกับสมาชิกสหกรณ์
เพ่ือให๎สมาชิกได๎ทราบรายรับ-รายจําย ของตัวเองภายในครัวเรือนและยังเป็นการสํงเสริมการออม 
การวางแผนในการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือที่จะสามารถลดคําใช๎จํายที่ไมํจ าเป็น
ลงซึ่งสอดคล๎องกับผลการวิจัยของ (ประจักษ์ บุญอารีย์, 2551) ที่ได๎กลําวถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวทรงมีพระราชด ารัสไว๎เป็นแนวทางการด าเนินชีวิตแกํพสกนิกรชาวไทย
วํา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชี้ถึงแนวทางการด ารงอยูํและการปฏิบัติตนในทุกระดับ ตั้งแตํระดับ
ตนเอง ชุมชน และ ระดับรัฐ โดยทรงเน๎นการพัฒนาในทุกระดับให๎ด าเนินไปในทางสายกลาง ความ
พอเพียงหมายถึงหลักส าคัญ 3 ประการ ได๎แกํ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และความมีระบบ
ภูมิค๎ุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ดังนั้นเศรษฐกิจ พอเพียงจึงต๎องอาศัยปัจจัยส าคัญ 3 ปัจจัย ได๎แกํ ความ
รอบรู๎ในวิชาการด๎านตํางๆ ความรอบคอบ และความ ระมัดระวังในการน าวิชาการตํางๆ ใช๎ในการ
วางแผนและการด าเนินการ โดยความพอดีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง แบํงได๎ 5 ประการได๎แกํ ความ
พอดีทางด๎านจิตใจ ความพอดีในทางสังคม ความพอดีและพอเพียงทางด๎าน เศรษฐกิจ ความพอดีทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม และความพอดีทางด๎านเทคโนโลยีและยังสอดคล๎องกับ
ผลการวิจัยของ (พิจิตรา นุชนุํม, 2558) ที่ได๎ศึกษา พบวํา การให๎ความหมายของการออมเงิน พบวํา 
การออมเงินหมายถึง การน าสํวนตํางของรายได๎และรายจํายมาเก็บสะสมไว๎ เป็นการเก็บรวบรวมเงิน
ไว๎สํวนหนึ่ง เพ่ือใช๎จํายในยามจ าเป็น เป็นการสะสมเงินทีละเล็กทีละน๎อย และเป็นการประหยัดอด
ออม โดยกระบวนการออม เงินมี 4 ขั้นตอน ได๎แกํ การก าหนดเปูาหมายในชีวิต การจัดท าบัญชี
ครัวเรือน เพ่ือลดคําใช๎จํายที่ไมํจ าเป็น การออมเงินในรูปแบบตํางๆ และ  การทบทวนแผนการใช๎
จํายเงิน ซึ่งปัญหาและอุปสรรคในการออมเงินได๎แกํ สิ่งแวดล๎อมและคํานิยมในสั งคม คําครองชีพที่
เพ่ิมสูงขึ้น รายจํายที่ไมํสามารถคาดการณ์ได๎ และพฤติกรรมการใช๎จํายของบุคคล  
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ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 1. จากผลการวิจัยที่พบวํา สมาชิกที่มีอายุ 41 - 50 ปี จะมีโอกาสในการค๎างช าระหนี้
เนื่องจากสมาชิกชํวงนี้จะเข๎าถึงแหลํงเงินทุนได๎งํายและสมาชิกมีคํานิยมทางวัตถุท าให๎ขาดวินัยทาง
การเงินและความรับผิดชอบ ดังนั้นสหกรณ์ควรแนะน าสมาชิกไมํให๎กํอหนี้สินเพ่ิม รู๎จักประหยัด อด
ออม และน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการด าเนินชีวิต  
  2. จากผลการวิจัยที่พบวํา สมาชิกในครัวเรือนที่ท างานหารายได๎ 1 คน จะมีโอกาสค๎างช าระ
หนี้สูงเนื่องจากสมาชิกบางครัวเรือนท างานหารายได๎เพียงคนเดียวและสํวนใหญํมีรายได๎ทางเดียว 
ดังนั้นสหกรณ์ควรหาอาชีพเสริม ที่นอกเหนือจากการประกอบอาชีพหลัก เพ่ือเพ่ิมรายได๎ให๎กับ
ครอบครัวอีกทางหนึ่ง 
 3. จากผลการวิจัยที่พบวํา สมาชิกที่มีรายได๎ทั้งสิ้นของครัวเรือน 15,001 – 20,000 บาท จะ
มีโอกาสค๎างช าระหนี้สูง เนื่องจากสมาชิกสํวนใหญํมีอาชีพหลักคือท าสวนยางพาราและมีคําใช๎จํายใน
ครัวเรือนสูง ดังนั้นสหกรณ์ควรให๎ความรู๎แกํสมาชิก ด๎านการประกอบอาชีพทางการเกษตร เชํน การ
สํงเสริมปลูกพืชแซมในสวนยาง ให๎ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีครัวเรือน แนะน าและ
สํงเสริมการออม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการช าระคืนเงินก๎ูของสมาชิก 
 4. จากผลการวิจัยที่พบวํา สหกรณ์ควรมีแนวทางในการลดการค๎างช าระหนี้ โดย 1. การลด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู๎ 2. การปรับสัญญาเงินกู๎ใหมํ ดังนั้น สหกรณ์ควรมีการจัดโครงการส าหรับสมาชิกที่
ผํอนช าระดีให๎กู๎เงินในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกและสหกรณ์ควรมีการตรวจสอบระยะเวลาของสัญญาเงินกู๎
ส าหรับสมาชิกที่ครบก าหนดสัญญาให๎ท าสัญญาใหมํเพ่ือให๎สมาชิกได๎ผํอนช าระหนี้ให๎ได๎ตามก าหนดใน
ทุกๆเดือน 
   5. จากการวิจัยที่พบวํา สมาชิกควรมีแนวทางในการลดการค๎างช าระหนี้ โดย 1. การ
ตรวจสอบวัตถุประสงค์การกู๎ของสมาชิก 2. การวางแผนในการกู๎เงินของสมาชิก 3. การสํงเสริมให๎
สมาชิกท าบัญชีครัวเรือน ดังนั้น สมาชิกควรมีการวางแผนการจัดการเงินก๎ูเพ่ือให๎ตรงตามวัตถุประสงค์
และสามารถผํอนช าระหนี้เงินกู๎ได๎ตามปกติ และสมาชิกควรจัดท าบัญชีครัวเรือนและบัญชีต๎นทุน
อาชีพ เพ่ือทราบถึงรายได๎รายจํายที่เกิดขึ้น และก าไรขาดทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือน ามาวาง
แผนการใช๎จํายในครัวเรือน   
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการเก็บรวบรวมข๎อมูลของสมาชิกสหกรณ์ในพ้ืนที่อ าเภอใกล๎เคียงเพ่ือน าข๎อมูลมา
วิเคราะห์คุณลักษณะของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางกล่ า จ ากัด จังหวัดสงขลา กับการค๎างช าระ
หนี้และแนวทางในการลดการค๎างช าระหนี้ ในพ้ืนที่ที่แตกตํางกัน วําการค๎างช าระหนี้แตกตํางกัน
หรือไม ํ
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 2. ควรศึกษาข๎อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้น เชํน การสัมภาษณ์กลุํมตัวอยําง การสัมภาษณ์และการ
สังเกตสมาชิกสหกรณ์ทุกกลุํม เพ่ือเป็นแนวทางในการลดการค๎างช าระหนี้และเป็นแนวการส าหรับ
สหกรณ์ในการชํวยเหลือลูกหนี้  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบและคุณลักษณะภาวะผู๎น าเพ่ือการ
พัฒนาท๎องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบการพัฒนาภาวะผู๎น าเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่นของผู๎น านักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบน กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยได๎แกํ ผู๎น านักศึกษาในปี
การศึกษา 2559 ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอนบน จ านวน 221 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการ
วิจัยครั้งนี้เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกและแนวทางการสนทนากลุํม วิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎การวิเคราะห์
เนื้อหา  

ผลการวิจัยพบวํา 1) องค์ประกอบและคุณลักษณะภาวะผู๎น าเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่นมี 10 
องค์ประกอบคือ 1.1) ความเข๎าใจในตนเอง 1.2) ความคงเส๎นคงวา 1.3) มีเปูาหมายรํวมกัน  1.4) การ
มีสํวนรํวม 1.5) การยอมรับซึ่งกันและกัน 1.6) ความเป็นพลเมืองที่ดี 1.7) มีต๎นแบบที่ดี 1.8) ได๎รับ
การสํงเสริม สนับสนุน 1.9) มีหลักธรรมน าชีวิต และ 1.10) มุํงมั่นพัฒนาตนเอง 2) องค์ประกอบการ
พัฒนาภาวะผู๎น าเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่นของผู๎น านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบน
มีดังนี้ 2.1) การสร๎างคํานิยมตํอตนเอง ประกอบด๎วย ความเข๎าใจในตนเอง และคงเส๎นคงวา มุํงมั่น
พัฒนาตนเอง 2.2) การมีต๎นแบบ ประกอบด๎วย มีต๎นแบบที่ดีและได๎รับการสํงเสริมสนับสนุน 2.3) 
การสํงเสริมการมีสํวนรํวม ประกอบด๎วย มีเปูาหมายรํวมกันที่ดีการยอมรับซึ่งกันและกัน และการมี
สํวนรํวม และ 2.4) การสร๎างคํานิยมตํอชุมชนและสังคม ประกอบด๎วย มีความเป็นพลเมืองดี และมี
หลักธรรมน าชีวิต  
ค าส าคัญ: ภาวะผู๎น าเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น,ผู๎น านักศึกษา,  มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบน 
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Abstract 
The research aimed to study the components and the characteristics of 

having the leadership skills for the local development and to analyze the 
components of the leadership skills among the leading students of the Upper North 
Region Rajabhat University. 221 participants from the student leaders in the academic 
year 2016  from the Upper North Region Rajabhat University were the samples for 
this research. The instruments used in this study were in-depth interviews and group 
discussions. The data was analyzed by content analysis and descriptive lectures. 

The research found that 1) The compositions and characteristics of the 
leadership skill for local development consisted of 10 elements: .1) Self-
Consciousness 1.2) Congruence, 1.3) Common Purpose, 1.4) Collaboration, 1.5) 
Mutual recognition, 1.6) Being a good Citizen, 1.7) Having a prototype, 1.8) Being 
promoted and supported 1.9) Recognizing the Principles of living and 1.10) Self-
development. 2) The components of developing the leadership skill for local 
development among the leading students in the Upper North Region Rajabhat 
University are as follows: 2.1) Creating The Self-esteem Values consist of Self-
Consciousness, Congruence, and Self-Improvement 2.2) Having a prototype consists 
of having a good prototype and being promoted and supported. 2.3) Encouraging of 
having a participation consists of having a common goal, mutual recognition, and 
participation 2.4) Creating Values for community and society including being a good 
citizenand recognizing the principles of living. 
Keywords: Leadership skill for local development, Student Leadership, Upper 
Northern Region Rajabhat University 

 
บทน า 

การพัฒนาประเทศสูํความสมดุลและยั่งยืนจะต๎องให๎ความส าคัญกับการเสริมสร๎างทุนของ
ประเทศที่มีอยูํให๎เข๎มแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ
การพัฒนาคนหรือทุนมนุษย์ให๎เข๎มแข็ง พร๎อมรับการเปลี่ยนแปลงโลกในยุคศตวรรษที่ 21 และการ
เสริมสร๎างปัจจัยแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการพัฒนาคุณภาพของคนทั้งในเชิงสถาบัน ระบบ โครงสร๎างของ
สังคมให๎เข๎มแข็ง สามารถเป็นภูมิคุ๎มกันการเปลี่ยนแปลงตํางๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและการมี
ภูมิคุ๎มกันตํอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกให๎สามารถด าเนินชีวิตอยํางสมดุลทุกด๎าน
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จึงจ าเป็นต๎องสร๎างภูมิคุ๎มกันให๎คนและสังคมไทย และหนึ่งในเปูาหมายในการพัฒนาที่ส าคัญของการ
สร๎างภูมิคุ๎มกันที่ระบุไว๎ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่  11 พ.ศ. 2555-2559 
(คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ, 2550) คือ เปูาหมายในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได๎รับการยกระดับสูํมาตรฐานสากล ตํอยอดองค์ความรู๎สูํนวัตกรรมและโอกาสการเข๎าถึง
การศึกษาและการเรียนรู๎ในรูปแบบที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น 

จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกท่ีเป็นไปอยํางรวดเร็ว นับตั้งแตํก๎าวสูํศตวรรษ
ที่ 21 โลกได๎ที่มีการเลื่อนไหลของสรรพสิ่ง การเปิดพรมแดนอยํางเสรีเกิดภาวการณ์เลื่อนไหลของ
แรงงาน เกิดสภาพของโลกไร๎พรมแดนขึ้น มนุษยชาติทั่วโลกได๎เข๎าสูํกระบวนการพัฒนาอยํางไมํหยุด
นิ่งและผลของการพัฒนาความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีท าให๎มนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม มีการ
ติดตํอสื่อสาร มีการแขํงขันด๎านการค๎า การตลาด ซึ่งสํงผลกระทบโดยตรงตํอทรัพยากรและ
สิ่งแวดล๎อม สังคมไทยเป็นสํวนหนึ่งของสังคมโลกซึ่งได๎รับผลจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเชํนกัน 
ดังนั้นจึงต๎องมีการเตรียมความพร๎อมที่จะรับกับการเปลี่ยนแปลงนี้ โดยเฉพาะในสํวนของนิสิต 
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะต๎องเป็นผู๎น าในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศในอนาคต ควรได๎รับ
การพัฒนาให๎มีภาวะความผู๎น า มีวิสัยทัศน์ที่กว๎างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม ที่เอ้ือตํอประโยชน์
ของสํวนรวม เพราะบุคคลเหลํานี้จะเป็นผู๎ก าหนดทิศทางของสังคมและประเทศชาติ การที่จะท าให๎
นักศึกษามีคุณลักษณะพึงประสงค์นั้น สถาบันการศึกษาเป็นผู๎ที่มีบทบาทส าคัญที่จะต๎องเตรียมความ
พร๎อมในการพัฒนานักศึกษาให๎มีความสามารถอยํางรอบด๎าน และมีภาวะผู๎น า มีบุคลิกภาพที่
เหมาะสม ถึงพร๎อมด๎วยความมีคุณธรรมจริยธรรม พร๎อมที่จะเป็นประชากรที่มีคุณคําตํอครอบครัว 
สังคม ประเทศชาติ และประชากรโลกที่มีศักยภาพดังนั้นการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา การเรียนการสอนในห๎องเรียนที่มุํงให๎นักศึกษาได๎เรียนรู๎ทางด๎านวิชาการอยํางเดียว
ยํอมไมํเป็นการเพียงพอตํอการพัฒนาให๎เกิดประโยชน์สูงสุดตํอชาติบ๎านเมือง การจัดกิจกรรม
นักศึกษาในลักษณะอ่ืนๆ จึงเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาดังที่ ส าเนาว์ ขจรศิลป์ 
(2538) ได๎กลําวถึงการสร๎างภาวะผู๎น านักศึกษาวําท าให๎นักศึกษาเกิดการเรียนรู๎และมีประสบการณ์
ตรงจากการท างาน มีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนรํวมงาน มีการติดตํอกับอาจารย์และบุคคลภายนอกมากขึ้น 
รู๎จักการท างานและการแก๎ไขปัญหาตําง ๆ ขององค์กร พร๎อมทั้งเป็นการฝึกให๎มีความเป็นผู๎น าและผู๎
ตามท่ีดี ดังนั้นการสร๎างภาวะผู๎น าแกํนักศึกษาจึงเป็นประโยชน์ในการฝึกทักษะและประสบการณ์เพ่ือ
ออกไปปฏิบัติงานในโลกของความเป็นจริงสอดคล๎องกับวิลเลียมสัน (Williamson, 1961) ได๎กลําววํา 
“กิจกรรมนักศึกษาเป็นศูนย์กลางแหํงระบบอุดมศึกษาในการพัฒนานักศึกษาให๎เป็นคนที่สมบูรณ์” 
และจากประสบการณ์ในอดีต พบวํา การจัดกิจกรรมนักศึกษาได๎สํงผลอยํางมากตํอการพัฒนาความ
เป็นผู๎น าของนักศึกษาปัจจุบันการพัฒนาภาวะผู๎น านักศึกษาเป็นไปในหลายรูปแบบ ด๎วยกระบวนการ 
เทคนิค และกลไกที่หลากหลายทั้งในระบบและนอกระบบ และการพัฒนาภาวะผู๎น าด๎วยตนเอง 
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นักศึกษาเกิดการตระหนักรู๎ในคุณคําของตนเอง (Self-esteem) เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง แตํก็มี
บางสํวนที่ต๎องได๎รับการพัฒนาจากสถาบันตํางๆ ทั้งครอบครัว สังคม และสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็น
สถาบันที่ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ และภาวะผู๎น าให๎แกํนักศึกษาเพ่ือเตรียมการเป็นผู๎น าของ
ประเทศชาติที่รู๎เทําทันตํอการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหมํในศตวรรษที่ 21 และในศตวรรษแหํง
อนาคต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่นที่เสริมสร๎างพลังปัญญา
ของแผํนดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู๎  เชิดชูภูมิปัญญาของท๎องถิ่น สร๎างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความ
เจริญก๎าวหน๎าอยํางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีสํวนรํวมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช๎
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางสมดุลและยั่งยืน ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ มีอยูํทั้งสิ้น 38 แหํง มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบน ซึ่งมี 4 แหํง เป็นกลุํม
มหาวิทยาลัยท๎องถิ่นที่มีการผลิตนักศึกษาแตํละปีมีผู๎ส าเร็จการศึกษาจ านวนรวมกันมากกวํา 13,000 
คน (มหาวิทยาลัย ราชภัฏเขตภาคเหนือ, 2560) ผู๎ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
ภาคเหนือ ส าเร็จการศึกษาออกไปประกอบอาชีพทั้งในภาคเหนือและภาคอ่ืนๆ  ประกอบกับปรัชญา
ของการจัดการศึกษาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏที่เน๎นการพัฒนาท๎องถิ่น ดังนั้น นักศึกษากลุํมหนึ่งควร
มีภาวะผู๎น าที่จะเป็นผู๎น าท๎องถิ่นได๎ ดังนั้นผู๎วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู๎น า
เพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่นของผู๎น านักศึกษา โดยมุํงศึกษาจากผู๎น านักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
เขตภาคเหนือตอนบน โดยมีเนื้อหาการศึกษาครอบคลุมถึงสภาพปัจจุบันนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนวํามีภาวะผู๎น าเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่นอยํางไร มหาวิทยาลัยราชภัฏมี
รูปแบบ กระบวนการ เทคนิค และกลไกในการพัฒนาภาวะผู๎น าให๎แกํนักศึกษาเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น
อยํางไรบ๎าง และน าข๎อมูลที่ได๎มาวิเคราะห์ สังเคราะห์พัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู๎น าเพ่ือการ
พัฒนาท๎องถิ่นของผู๎น านักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยตํางๆ ของประเทศไทย
ภายใต๎บริบททางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบและคุณลักษณะภาวะผู๎น าเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น  
2) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบการพัฒนาภาวะผู๎น าเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่นของผู๎น านักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบน 
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วิธีด าเนินการวิจัย  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
ประชากร ในการวิจัยครั้งนี้ได๎แกํ ผู๎น านักศึกษาที่ศึกษาอยูํในปีการศึกษา 2559 ใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอนบน จ านวน 4 มหาวิทยาลัย มี ผู๎น านักศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 
876 คน ประกอบด๎วย นายกองค์การนักศึกษา อุปนายกองค์การนักศึกษาคนที่หนึ่ง อุปนายกองค์การ
นักศึกษาคนที่สอง เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ และกรรมการอ่ืนอีกจ านวน  11 คน  นายก
สโมสรนักศึกษาอุปนายกสโมสรนักศึกษา เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ และกรรมการอ่ืนอีก
จ านวน 12 คน 

  กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุํมตัวอยํางในการวิจัยครั้ งนี้ ได๎แกํ  ผู๎น านักศึกษาที่คัดเลือกแบบเจาะจง 
(Selected) พิจารณาคัดเลือกจากปริมาณของนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอนบน
ที่มีจ านวนนักศึกษามากที่สุด และน๎อยที่สุด ได๎แกํ 
             มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอนบนที่มีจ านวนนักศึกษาในปี
การศึกษา2559 มากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ  มีจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น 18,515 คน มี
ผู๎น านักศึกษาจ านวน 102 คน  

             มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอนบนที่มีจ านวนนักศึกษาในปี
การศึกษา 2559 น๎อยที่สุด  คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง มีจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น 8 ,590 คน มี
ผู๎น านักศึกษาจ านวน 119 คน  

  ได๎กลุํมตัวอยํางในการวิจัยครั้งนี้  คือ ผู๎น านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเขต
ภาคเหนือตอนบน ปีการศึกษา 2559 จ านวนทั้งสิ้น 221 คน 

 
วิธีการวิจัยผู๎วิจัยได๎ด าเนินการวางแผนการวิจัย โดยแบํงการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 
ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบและคุณลักษณะภาวะผู้น าเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
1) แหล่งข้อมูล ผู๎วิจัยได๎ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องเพ่ือให๎ได๎

ข๎อมูลแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู๎น า  ภาวะผู๎น าตนเอง ภาวะผู๎น าแบบทีมงาน ภาวะผู๎น า
ท๎องถิ่น และการพัฒนาภาวะผู๎น า รวมถึงบริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตลอดจนเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข๎องที่มีผู๎ท าการศึกษาและรวบรวมไว๎ เป็นการศึกษาข๎อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ส าหรับ
ออกแบบเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย และใช๎เป็นข๎อมูลประกอบการวิเคราะห์เนื้อหาจากการเก็บรวบรวม
ข๎อมูลจากภาคสนาม     



 
 

 

369 
การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 

เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ข๎อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นข๎อมูลที่ผู๎วิจัยท าการศึกษาจากกลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก คือ 
ผู๎น าท๎องถิ่น หรือผู๎น าท๎องถิ่นที่เป็นศิษย์เกําจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยท าการศึกษาเกี่ยวกับ
องค์ประกอบและคุณลักษณะของภาวะผู๎น าเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น 

2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได๎แกํ  แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
interview guideline) เพ่ือใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก โดยมีเนื้อหาครอบคลุม
เกี่ยวกับองค์ประกอบและคุณลักษณะภาวะผู๎น าเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น โดยมีวิธีการสร๎างเครื่องมือ
ดังนี้ 

2.1) ผู๎วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู๎น า ประกอบด๎วยองค์ประกอบและ 
คุณลักษณะของภาวะผู๎น าเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น เพ่ือน ามา แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ
ภาวะผู๎น าเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่นเพ่ือน ามา แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับภาวะผู๎น าเพ่ือการ
พัฒนาท๎องถิ่นปัจจัยภายนอกที่สนับสนุนอื่นๆ   มาก าหนดหัวข๎อและประเด็นค าถาม 
    2.2) ผู๎วิจัยสร๎างแนวค าถามท่ีต๎องการสัมภาษณ์ ตามประเด็นก าหนดไว๎ 

 2.3) ผู๎วิจัยพิจารณาแตํละข๎อค าถามวํามีความครอบคลุมประเด็นหลักของ 
องค์ประกอบและคุณลักษณะภาวะผู๎น าเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น 

 2.4) ผู๎วิจัยน าแนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึกเสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบวํา 
ข๎อความแตํละข๎อวัดได๎ตรงประเด็นและครอบคลุมสิ่งที่ ต๎องการศึกษาท้ังหมด  

2.5) น าข๎อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุงแนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก  
และแนวทางการสนทนากลุํมให๎มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น   
          2.6) ผู๎วิจัยจัดพิมพ์แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึกฉบับสมบูรณ์ 

3) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา 
ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants)ในการวิจัยครั้งนี้มีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้ คือ  
- เป็นผู๎น าท๎องถิ่น หรือผู๎น าท๎องถิ่นที่เป็นศิษย์เกําจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได๎แกํ 

ตัวแทนผู๎น าท๎องถิ่น ตัวแทนผู๎น าจากภาคประชาสังคม ตัวแทนผู๎น าจากภาครัฐ/การศึกษา/
สาธารณสุข และตัวแทนผู๎น าจากองค์กรเอกชน  /ภาคธุรกิจ  

- เป็นผู๎น าที่เป็นผู๎ประสบความส าเร็จและได๎รับการยอมรับจากสังคม เชํนได๎รับ
รางวัลยกยํองจากสังคมในระดับชาติ/เขต เป็นต๎น 
ผลการคัดเลือกได๎ผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก  จ านวน 18 คน 

4) การเก็บรวบรวมข้อมูล ในระยะที่ 1 มุํงศึกษาองค์ประกอบและคุณลักษณะของภาวะ
ผู๎น าเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น ผู๎วิจัยได๎มีวิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูลดังนี้ 

4.1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร งานวิจัยตํางๆ เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบ
และคุณลักษณะภาวะผู๎น าเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น 
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4.2) ศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับภาวะผู๎น าเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่นโดยด าเนินการเก็บข๎อมูลจากผู๎ให๎
ข๎อมูลหลัก เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลองค์ประกอบและคุณลักษณะภาวะผู๎น าเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่นโดยใช๎แนว
ทางการสัมภาษณ์เชิงลึกผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบและคุณลักษณะภาวะ
ผู๎น าเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่นโดยมีวิธีการด าเนินการดังนี้ 

4.2.1) ผู๎วิจัยน าหนังสือขอความรํวมมือ เพื่อท าวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหมํ ไปยังผู๎ให๎ข๎อมูลหลักแตํละทํานด๎วยตนเอง 
   4.2.2) ผู๎วิจัยนัดหมายวันเวลา สถานที่ กับผู๎ให๎ข๎อมูลหลักที่จะให๎การ
สัมภาษณ์เชิงลึก  
   4.2.3) ผู๎วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูล ด๎วยวิธีการทางการสัมภาษณ์
เชิงลึกโดยเริ่มจากผู๎วิจัยแนะน าตัวเองอธิบายถึงความเป็นมาความส าคัญของปัญหา และวัตถุประสงค์
ของการวิจัย จากนั้นด าเนินทางการสัมภาษณ์ตามประเด็นที่ก าหนดไว๎ พร๎อมทั้งขออนุญาตบันทึกเทป  

4.2.4) น าข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี มาสังเคราะห์และวิเคราะห์รํวมกับข๎อมูลที่
ได๎จากการเก็บรวบรวมจากผู๎ให๎ข๎อมูลหลักเพ่ือให๎ได๎องค์ประกอบและคุณลักษณะของภาวะผู๎น าเพ่ือ
การพัฒนาท๎องถิ่น 

5) วิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข๎อมูลที่ได๎จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก (Key 
Informants)ใช๎วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis)  

 
ระยะที่ 2  ศึกษาองค์ประกอบการพัฒนาภาวะผู้น าเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของผู้น า

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคเหนือตอนบน 
การศึกษาในระยะที่ 2 เป็นการศึกษาองค์ประกอบการพัฒนาภาวะผู๎น าเพ่ือการพัฒนา

ท๎องถิ่นของผู๎น านักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคเหนือตอนบน วิธีการดังนี้ 
1) แหล่งข้อมูล น าข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษาในระยะที่ 1 มาเป็นแนวทางในการสร๎าง

เครื่องมือ  
2) วิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช๎แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 

interview Guideline) กับผู๎บริหารที่เกี่ยวข๎องกับงานกิจการนักศึกษา และใช๎การจัดสนทนากลุํม
(Focus Group Discussion Guideline) กับผู๎น านักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เป็นกลุํม
ตัวอยําง ดังนี้ 

2.1) น าข๎อมูลองค์ประกอบและคุณลักษณะที่ผํานการตรวจสอบ และกิจกรรมการ 
พัฒนาภาวะผู๎น าท๎องถิ่น และกิจกรรมพัฒนาผู๎น านักศึกษาที่สามารถเสริมภาวะผู๎น าท๎องถิ่นให๎แกํผู๎น า
นักศึกษามาวิเคราะห์และสร๎างองค์ประกอบการพัฒนาภาวะผู๎น าเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่นของผู๎น า
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยสรุปผลการปฏิบัติจริงในกระบวนการพัฒนาภาวะผู๎น าของผู๎น า
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นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ น ามาเทียบเคียงกับแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู๎น า 
แล๎วน ามาก าหนดองค์ประกอบและคุณลักษณะขององค์ประกอบการพัฒนาภาวะผู๎น าของผู๎น า
นักศึกษา 

2.2) น ารํางองค์ประกอบที่สร๎างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณาความถูกต๎อง
และสอดคล๎องกับบริบทของภาวะผู๎น าเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่นของผู๎น านักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

3) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ระยะที่ 2 ผู๎วิจัยได๎สร๎างเครื่องมือส าหรับเก็บรวบรวม
ข๎อมูล ได๎แกํ  แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interview Guideline) ใช๎เก็บข๎อมูลกับ
ผู๎บริหารที่เกี่ยวข๎องกับงานกิจการนักศึกษา และการจัดสนทนากลุํม(Focus Group Discussion 
Guideline) ใช๎เก็บข๎อมูลกับผู๎น านักศึกษามีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับองค์ประกอบและคุณลักษณะ
ภาวะผู๎น าเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น โดยมีวิธีการสร๎างเครื่องมือดังนี้ 
 3.1) แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก 

3.1.1) ผู๎วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู๎น า องค์ประกอบและคุณลักษณะ
ของภาวะผู๎น าเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่นที่ได๎จากระยะท่ี 1 เพ่ือสร๎างแนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ
ภาวะผู๎น าเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น มาก าหนดหัวข๎อและประเด็นค าถาม  
   3.1.2) ผู๎วิจัยสร๎างแนวค าถามท่ีต๎องการสัมภาษณ์ ตามประเด็นก าหนดไว๎ 

 3.1.3) ผู๎วิจัยพิจารณาแตํละข๎อค าถามวํามีความครอบคลุมประเด็นหลักของ 
องค์ประกอบและคุณลักษณะภาวะผู๎น า 

3.1.4)  ผู๎วิจัยน าแนวการสัมภาษณ์เชิงลึกไปให๎อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบวํา  
ข๎อความแตํละข๎อมีความเหมาะสมสอดคล๎องตามวัตถุประสงค์การวิจัย  

3.1.5) น าข๎อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุงแนวทางการสัมภาษณ์เชิง 
ลึกให๎มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น   
        3.1.6) ผู๎วิจัยจัดพิมพ์แนวการสัมภาษณ์เชิงลึกฉบับสมบูรณ์ 

3.2) การสร้างแนวการสนทนากลุ่ม       
3.2.1) ผู๎วิจัยได๎ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู๎น า องค์ประกอบและ

คุณลักษณะของภาวะผู๎น าเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่นที่ได๎จากระยะที่ 1 เพ่ือสร๎างแนวทางการสนทนากลุํม
เกี่ยวกับภาวะผู๎น าเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น มาก าหนดหัวข๎อและประเด็นค าถาม  
   3.2.2) ผู๎วิจัยสร๎างแนวค าถามที่ต๎องการสนทนากลุํม ตามประเด็นก าหนดไว๎ 

 3.2.3) ผู๎วิจัยพิจารณาแตํละข๎อค าถามวํามีความครอบคลุมประเด็นหลักของ
องค์ประกอบและคุณลักษณะภาวะผู๎น า 

3.2.4)  ผู๎วิจัยน าแนวทางการสนทนากลุํมไปให๎อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบวํา 
ข๎อความแตํละ ข๎อมีความเหมาะสมสอดคล๎องตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
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3.2.5) น าข๎อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุงแนวทางการสนทนากลุํมให๎
มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น   
         3.2.6) ผู๎วิจัยจัดพิมพ์แนวทางการสนทนากลุํมฉบับสมบูรณ์ 

4) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาในระยะที่ 2 ประกอบด้วย   
4.1) กลุํมผู๎น านักศึกษาท่ีศึกษาอยูํในปีการศึกษา 2559 
 4.1.1.)  ผู๎น านักศึกษาท่ีศึกษาอยูํในปีการศึกษา 2559 ในมหาวิทยาลัยราช 

ภัฏ ที่เป็นกลุํมตัวอยําง ได๎แกํ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ  และมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางจ านวน
ทั้งสิ้น 221 คนจ าแนกเป็นผู๎ให๎ข๎อมูลหลักโดยต าแหนํงดังแสดงในตารางที่ 2.1 
 
ตารางท่ี 2.1 แสดงจ านวนผู้ให้ข้อมูลหลักในกลุ่มผู้น านักศึกษา จ าแนกตามมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 
ผู๎ให๎ข๎อมูลหลักในกลุํมผู๎น านักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ รวม 
เชียงใหมํ ล าปาง 

1. นายกองค์การนักศึกษา  1 1 2 

2. อุปนายกองค์การนักศึกษาคนที่หนึ่ง  1 1 2 
3. อุปนายกองค์การนักศึกษาคนที่สอง  1 1 2 

4. เลขานุการ 1 1 2 

5. เหรัญญิก  1 1 2 
6. ประชาสัมพันธ์  1 1 2 

7. กรรมการอื่นอีกจ านวน  11 คน   11 11 22 

8. นายกสโมสรนักศึกษา 5 6 11 
9. อุปนายกสโมสรนักศึกษา  5 6 11 
10. เลขานุการ  5 6 11 
11. เหรัญญิก  5 6 11 

12. ประชาสัมพันธ์  5 6 11 

13. กรรมการอ่ืนอีกจ านวน 12 คน 60 72 132 
รวม 102 119 221 

 
4.1.2) ผู๎บริหารที่เกี่ยวข๎องกับงานกิจการนักศึกษา จ านวน 15 คนโดยมี

ประชากรในครั้งนี้ ประกอบด๎วย คือ รองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา  ผู๎อ านวยการกองพัฒนา
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นักศึกษา รองคณบดี/ผู๎ชํวยคณบดีฝุายกิจการนักศึกษาจ าแนกเป็นผู๎ให๎ข๎อมูลหลักโดยต าแหนํงดัง
แสดงใน ตารางที่  2.2 
 
ตารางที่ 2.2 แสดงจ านวนผู้ให้ข้อมูลหลักในกลุ่มผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการนักศึกษา
จ าแนกตามมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

ผู๎ให๎ข๎อมูลหลักในกลุํมผู๎บริหารที่เกี่ยวข๎องกับ 
งานกิจการนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
รวม เชียงใหมํ ล าปาง 

1. รองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา   1 1 2 

2. ผู๎อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 1 1 2 
3.รองคณบดี/ผู๎ชํวยคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา 5 6 11 

รวม 7 8 15 

 
5) การเก็บรวบรวมข้อมูล  
มุํงศึกษาองค์ประกอบและคุณลักษณะของภาวะผู๎น าเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น ของผู๎น า

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคเหนือตอนบนจากผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth interview) ผู๎บริหารที่เกี่ยวข๎องกับงานกิจการนักศึกษา จ านวน 15 คน และการจัด
สนทนากลุํม (Focus Group Discussion) ผู๎น านักศึกษา จ านวน 26 กลุํม ผู๎วิจัยได๎มีวิธีการเก็บ
รวบรวมข๎อมูลดังนี้ 

5.1) การสัมภาษณ์เชิงลึก 
5.1.1)  ผู๎วิจัยน าหนังสือขอความรํวมมือ เพ่ือท าวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ ไปยังผู๎ให๎ข๎อมูลหลักแตํละทํานด๎วยตนเอง 
5.1.2)  ผู๎วิจัยนัดหมายวันเวลา สถานที่  กับผู๎ให๎ข๎อมูลหลักที่จะให๎การ

สัมภาษณ์เชิงลึก  
5.1.3)  ผู๎วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูล ด๎วยวิธีการทางการสัมภาษณ์เชิง

ลึกโดยเริ่มจากผู๎วิจัยแนะน าตัว อธิบายถึงความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา และวัตถุประสงค์
ของการวิจัย จากนั้นด าเนินทางการสัมภาษณ์ตามประเด็นที่ก าหนดไว๎ จดบันทึกการสนทนากลุํม
พร๎อมทั้งขออนุญาตบันทึกเทป  
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5.1.4) น าข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษาวิเคราะห์รํวมกับข๎อมูลที่ได๎จากการเก็บ
รวบรวมจากผู๎ให๎ข๎อมูลหลักในกลุํมผู๎น านักศึกษา 

5.2) การสนทนากลุ่ม 
5.2.1)  ผู๎วิจัยน าหนังสือขอความรํวมมือ เพ่ือท าวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ ไปผู๎น านักศึกษาโดยติดตํอผํานทางกองพัฒนานักศึกษา  
5.2.2)  ผู๎วิจัยนัดหมายวันเวลา สถานที่ กับผู๎น านักศึกษาผํานทางกองพัฒนา

นักศึกษาเพ่ือที่เก็บข๎อมูลด๎วยการสนทนากลุํม 
5.2.3)  ผู๎วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูล ด๎วยวิธีการสนทนากลุํมโดยเริ่ม

จากผู๎วิจัยแนะน าตัวเองอธิบายถึงความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาวัตถุประสงค์ของการวิจัย
และให๎ผู๎เข๎ารํวมการสนาทนากลุํมแนะน าตัวจากนั้นด าเนินทางการสัมภาษณ์ตามประเด็นที่ก าหนดไว๎  
จดบันทึกการสนทนากลุํมพร๎อมทั้งขออนุญาตบันทึกเทป จ านวนกลุํมผู๎น านักศึกษาในการสนทนากลุํม
ดังแสดงในตารางที่ 2.3 
 

ตารางท่ี 2.3 แสดงจ านวนกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก กลุ่มผู้น านักศึกษาในการสนทนากลุ่ม 
  
ที ่

 
ผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เชียงใหมํ(ครั้ง/
คน) 

ล าปาง(ครั้ง/
คน) 

รวม 

1 ผู๎น านักศึกษาจากองค์กรนักศึกษา 2 (9)(8) 2(9)(8) 4(34) 

2 ผู๎น านักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ 

2 (9)(8) 2 (9)(8) 4(34) 

3 ผู๎น านักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ  

2 (9)(8) 2 (9)(8) 4(34) 

4 ผู๎น านักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2 (9)(8) 2 (9)(8) 4(34) 

5 ผู๎น านักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร  

2 (9)(8) 2 (9)(8) 4(34) 

6 ผู๎น านักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์ 

2 (9)(8) 2 (9)(8) 4(34) 

7 ผู๎น านักศึกษาจากสโมสรคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ไมํมี 2 (9)(8) 2(17) 

รวม 12(102) 14(119) 26(221) 
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5.2.4) น าข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษา วิเคราะห์รํวมกับข๎อมูลที่ได๎จากการเก็บ

รวบรวมจากกลุํมผู๎บริหารที่เกี่ยวข๎องกับงานกิจการนักศึกษา 
 

6) วิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ข๎อมูลที่ได๎จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก (Key Informants) และการ

สนทนากลุํมรํวมกับผู๎น านักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยกาศึกษาข๎อมูลองค์ประกอบการพัฒนาภาวะผู๎น าเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่นของผู๎น า

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบน จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร 
งานวิจัย  ผู๎น าท๎องถิ่น ผู๎น านักศึกษา  กลุํมผู๎ให๎ข๎อมูล พบวําองค์ประกอบการพัฒนาภาวะผู๎น าเพ่ือการ
พัฒนาท๎องถิ่นของผู๎น านักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอนบน มีองค์ประกอบหลัก และ
องค์ประกอบยํอยดังตํอไปนี้ 

1) การสร้างค่านิยมต่อตนเอง 
คํานิยมตํอตนเองเป็นตัวก าหนดความประพฤติและการปฏิบัติของตน และการประพฤติการปฏิบัติ
ของตน เป็นตัวการท าให๎สังคมเปลี่ยนแปลง เราจึงอาจจะกลําวได๎วําคํานิยมตํอตนเอง มีสํวนท าให๎เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม คํานิยมตํอตนเองจึงมีความส าคัญมาก เพราะสํงผลกระทบกระเทือนถึง
ความเจริญ ความเสื่อมของสังคม และความม่ังคงของชาติ  

 1.1) มีความเข้าใจในตนเอง 
 ผู๎น าต๎องมีความเข๎าใจตนเอง ในด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เข๎าใจตนเองตํอการ

กระท าของประพฤติที่ตนเองแสดงออกมา การที่ผู๎น าเรียนรู๎ที่จะเข๎าใจตนเอง ต๎องค๎นพบตัวเองกํอน 
ยอมรับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น  การเข๎าใจตนเองจะเป็นรากฐานของการสร๎างความเชื่อมั่นใน
ตนเอง เพราะการเข๎าใจตนเองหมายรวมถึง ขีดความสามารถของตัวเรา รู๎ข๎อจ ากัดของตัวเองเรา 
อะไรที่ท าได๎ การรู๎จักตนท าให๎เราเข๎าใจผู๎อื่นได๎มากขึ้น  

1.2) มีความคงเส้นคงวา  
ผู๎น าต๎องความเสมอต๎นเสมอปลาย มีจุดยืนไมํเปลี่ยนแปลง ในด๎านการคิด การแสดง

ความรู๎สึกและการกระท าท่ีแสดงออกมีความสอดคล๎องกัน  
1.3) มีความมุ่งม่ันพัฒนาตนเอง 
ผู๎น าต๎องมีความมุํงมั่นพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง  ไมํวําคุณจะเป็นผู๎น าที่มากความสามารถ

สักเพียงใดความสามารถเหลํานั้นจะถดถอยทันทีที่หยุดเรียนรู๎ โลกไมํได๎หยุดอยูํกับที่ การเปลี่ยนแปลง
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เกิดขึ้นทุกนาที  การเรียนรู๎ในที่นี้ไมํได๎หมายถึงการเรียนรู๎ที่เป็นทางการเพียงอยํางเดียว แคํสนใจ
ติดตามขําวสารความเคลื่อนไหวตํางๆและเปิดรับมุมมองใหมํๆ อยูํเสมอ พร๎อมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีคิด
และแนวทางการท างานให๎สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ไมํวําผู๎น าจะเกํงสักแคํไหน ก็ยังคง
ต๎องเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องเพ่ือรักษาความเกํงให๎คงอยูํ ไมํใชํเป็นผู๎น าแคํในต านานเทํานั้นการพัฒนา
ตนเองผู๎น าต๎องศึกษาหลักการ แนวคิด เทคนิค และกลไก เรียนรู๎เข๎าใจเข๎าถึงความต๎องการของชุมชน
อยํางแท๎จริง      

2) การมีต้นแบบ 
ผู๎น าที่ประสบความส าเร็จในชีวิตได๎ สํวนหนึ่งมากจากการมีต๎นแบบที่ดีของผู๎ประสบ

ความส าเร็จที่ได๎รับการยอมรับในสังคม มาเป็นแนวทางปฏิบัติตาม เรียนรู๎เพ่ือเป็นแบบอยํางในการ
พัฒนาตนเองในการด าเนินชีวิต ดังค ากลําวที่วํา มีต๎นแบบก็เหมือนมีจุดหมาย  

2.1) มีต้นแบบท่ีดี 
ผู๎น ามีการน าเอาต๎นแบบที่ดี  ของบุคคลครอบครัว บุคคลท๎องถิ่น และบุคคลสังคมโลก มา

เป็นแนวทางปฏิบัติตาม โดยเรียนรู๎ประสบการณ์ เรียนรู๎ความส าเร็จ  เรียนรู๎เพ่ือเป็นแบบอยํางในการ
พัฒนาตนเอง  ให๎ต๎นแบบที่ดีของบุคคลต๎นแบบ เป็นแรงผลักดันสูํความส าเร็จ ก าลังใจเป็นสิ่งส าคัญใน
การด าเนินชีวิต  อีกประการหนึ่งแบบอยํางในทางไมํดีที่เราควรหลีกเลี่ยงไมํยึดมาแบบอยําง 

2.2)ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน  
การที่ ผู๎ น า ได๎ รับการสนับสนุนสํ ง เสริมภาวะผู๎ น า  เริ่ มตั้ งแตํสถาบันครอบครัว 

สถาบันการศึกษา และสถาบันทางสังคมโดยเสริมสร๎างให๎ผู๎น าเห็นคุณคําในศักยภาพของตนเองที่
สามารถพัฒนาและแบํงปันกับผู๎อ่ืนได๎ โดยผํานการเรียนรู๎ การท ากิจกรรม รํวมกับท๎องถิ่นหรือชุมชน
อยํางสม่ าเสมอ เมื่อส าเร็จการศึกษาสามารถน าความรู๎ ไปพัฒนาท๎องถิ่นให๎มีความก๎าวหน๎าได๎ อยําง
ยั่งยืนบนฐานของความรู๎ และส านึกรักท๎องถิ่น  

 
3) การส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ผู๎น าต๎องเปิดโอกาส การมีสํวนรํวมที่เป็นอิสระโดยความสมัครใจ ในการรํวมคิด รํวมตัดสินใจ 

รํวมลงมือการปฏิบัติ  รํวมประเมินผล รํวมในการพัฒนา ไปสูํเปูาหมายที่ตั้งไว๎รํวมกัน  
3.1) เป้าหมายร่วมกัน 
เปูาหมายที่ดี น าไปใช๎ปฏิบัติให๎เกิดผลได๎ ต๎องเป็นเปูาหมายที่ผู๎ปฏิบัติเห็นวํามีความส าคัญ 

มีความชัดเจนไมํต๎องการการตีความ มีลักษณะชี้ชัดเจาะจงลงไปวําต๎องการอะไร เทําไร เมื่อไร ที่
ส าคัญคือ เปูาหมายจะต๎องเป็นสิ่งที่เป็นไปได๎    มีความท๎าทายโดยมีเปูาหมายไมํต่ าเกิน ไป อีก
ประการหนึ่งผู๎น าต๎องพูดคุยปรึกษาให๎เข๎าถึงปัญหาของชุมชน  เพ่ือหาทางแก๎ไขปัญหา โดยการเข๎า
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รํวมท ากิจกรรมกับชุมชนเพ่ือได๎เรียนรู๎วิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และรํวมกันแก๎ปัญหาไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยแบํงหน๎าที่กันรับผิดชอบเพื่อให๎บรรลุเปูาหมายเร็วยิ่งขึ้น  

3.2) การยอมรับซึ่งกันและกัน           
ผู๎น ายอมรับในความแตกตํางของบุคคล สามารถน าความคิดเห็นที่แตกตํางของแตํละ

บุคคล มาหลอมรวมเป็นความคิดของตนเองได๎ เมื่อมีความขัดแย๎งในกลุํมเกิดขึ้น ทุกคนจะรํวมกัน
คลี่คลายบนพ้ืนฐาน การให๎ความเคารพซึ่งกันและกันยอมรับฟังความคิดเห็นของผู๎อ่ืน ยอมรับความ
จริง กล๎าพูดสิ่งที่เห็นตําง รู๎จักไกลํเกลี่ยข๎อขัดแย๎งให๎ได๎ โดยใช๎ประชามติ ยึดเอาประโยชน์สํวนรวมเป็น
ที่ตั้ง ในการปฏิบัติงาน   

3.3) การมีส่วนร่วม 
ผู๎น าต๎องเปิดโอกาส การมีสํวนรํวมที่เป็นอิสระโดยความสมัครใจ ในการรํวมคิด รํวม

ตัดสินใจ รํวมลงมือการปฏิบัติ  รํวมประเมินผล รํวมในการพัฒนา  ก าหนดทิศทางการพัฒนาการ  
รํวมปฏิบัติตามแผนของกลุํมหรือของชุมชนและรับประโยชน์รํวมกัน เข๎าไปเกี่ยวข๎องทางความคิด 
จิตใจ อารมณ์ และทางกาย ความสามารถ เวลา และโอกาสที่จะมีสํวนรํวม 

4) การสร้างค่านิยมต่อชุมชนและสังคม 
คํานิยมเป็นสิ่งที่คนในสังคมยอมรับวํามีคุณคํา การปลูกฝังคํานิยมตํอชุมชนและสังคม เป็นสํวน

หนึ่งของวัฒนธรรมซึ่งเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของบุคคลในการด าเนินชีวิตระหวํางสมาชิกในสังคมให๎
สอดคล๎องสัมพันธ์กันชํวยเสริมสร๎างความเป็นปึกแผํนให๎แกํสังคม  

4.1) ความเป็นพลเมือง  
ผู๎น าต๎องประพฤติปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคม  มีความรับผิดชอบตํอหน๎าที่ 

ของตนเองรู๎จักบทบาทหน๎าที่ของตนเอง  รับผิดชอบ มีเหตุผล โอบอ๎อมอารี มีเมตตา เห็นประโยชน์
สํวนรวมมีความส าคัญเสมอเคารพในสิทธิเสรีภาพและปฏิบัติตนได๎อยํางเหมาะสมไมํละเมิดลํวงล้ าสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลอื่น 

4.2) มีหลักธรรมน าชีวิต 
ผู๎น าต๎องมีหลักธรรมค าสอนทางศาสนา เป็นหลักพ้ืนฐานส าคัญของการด าเนินชีวิต ในการ

ครองตน ครองคน และครองงาน ที่เป็นความจริง เป็นความดีงาม ความถูกต๎อง เมื่อน าไปปฏิบัติแล๎ว 
ชํวยให๎เกิดความดีงามในชีวิต และสังคมอยูํรํวมกัน อยํางปกติสุข     
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการวิจัย 1) องค์ประกอบและคุณลักษณะภาวะผู๎น าเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่นที่
ประกอบด๎วย 10 องค์ประกอบคือ 1.1) ความเข๎าใจในตนเอง 1.2) ความคงเส๎นคงวา 1.3) มีเปูาหมาย
รํวมกัน  1.4) การมีสํวนรํวม 1.5) การยอมรับซึ่งกันและกัน 1.6) ความเป็นพลเมืองที่ดี 1.7) มีต๎นแบบ
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ที่ดี 1.8) ได๎รับการสํงเสริม สนับสนุน 1.9) มีหลักธรรมน าชีวิต และ 1.10) มุํงมั่นพัฒนาตนเอง 
สอดคล๎องกับแนวคิดของรัตติกรณ์  จงวิศาล (2556) ได๎สรุปไว๎วํา ภาวะผู๎น าที่แท๎จริง เป็นลักษณะ
และพฤติกรรมของผู๎น าที่มีความมั่นคงในค าพูด การกระท า และคํานิยม (คํานิยม การกระท า ค าพูด
เป็นไปในทางเดียวกัน) ผู๎น าที่แท๎จริงจะมีการรับรู๎ตนเองและมีการรับรู๎เอกลักษณ์ของตนเองอยําง
ถูกต๎อง เข๎มแข็ง ชัดเจน มั่นคงและสม่ าเสมอ ผู๎น าที่แท๎จริงจะมีความตระหนักรู๎ในตนเองสูง รู๎จัก
ตนเองเป็นอยํางดีและรู๎วําพวกเขาเชื่อในอะไร และมีการยอมรับตนเองในระดับสูงด๎วย ผู๎น าจะมี
คํานิยม เชํน ความซื่อสัตย์ ความเอ้ือเฟ้ือ ความเมตตากรุณา ความยุติธรรม ความรับผิดชอบ และการ
มองโลกในแงํดี ผู๎น าจะมีหลักการที่เป็นคํานิยมที่แท๎จริงและมีการปฏิบัติตามคํานิยมนั้น อยําง
สม่ าเสมอ รวมถึงคํานิยมและความเชื่อนั้นจะเป็นตัวก าหนดการกระท าของพวกเขา ผู๎น าจะมีแรงจูงใจ
มาจากความต๎องการที่จะพัฒนาตนเองและการตรวจสอบตนเอง พวกเขาจะเปิดรับการเรียนรู๎จากการ
ให๎ข๎อมูลย๎อนกลับและความผิดพลาดของตนเองอีกทั้งอ าไพ อินทรประเสริฐ (2542) ได๎กลําวถึง 
คุณลักษณะของการเป็นผู๎น าที่ดี ต๎องมีความสามารถและมีคุณสมบัติพิเศษแตกตํางไปจากผู๎อ่ืนคือ มี
สติปัญญาฉลาด เฉียบแหลม รู๎บทบาทหน๎าที่ของตน รู๎จักตนเอง มีความรับผิดชอบ มีความเป็นธรรม 
มีความตั้งใจจริงมีความมุํงมั่นไมํท๎อถอย ฯลฯ และสอคล๎องกับงานวิจัยของสมเกียรติ  สุทธินรากร 
(2550) ได๎ท าการวิจัยเรื่อง ภาวะผู๎น าของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตผลการวิจัย พบวํา นักศึกษา
มหาวิทยาลัยรังสิตมีบุคลิกภาพคํอนข๎างเชื่อในแหลํงอ านาจควบคุมภายนอก และมีภาวะผู๎น าด๎าน
คุณธรรมจริยธรรม ด๎านวิสัยทัศน์ระดับสํวนรวม และด๎านวิสัยทัศน์ระดับบุคคลอยูํในระดับมาก 

2) องค์ประกอบการพัฒนาภาวะผู๎น าเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่นของผู๎น านักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบนมีดังนี้ 2.1) การสร๎างคํานิยมตํอตนเอง ประกอบด๎วย ความเข๎าใจใน
ตนเอง คงเส๎นคงวา และมุํงมั่นพัฒนาตนเอง 2.2) การมีต๎นแบบ ประกอบด๎วย มีต๎นแบบที่ดี และ
ได๎รับการสํงเสริมสนับสนุน 2.3) การสํงเสริมการมีสํวนรํวม ประกอบด๎วย มีเปูาหมายรํวมกันที่ดี การ
ยอมรับซึ่งกันและกัน และการมีสํวนรํวม และ 2.4) การสร๎างคํานิยมตํอชุมชนและสังคม ประกอบด๎วย 
มีความเป็นพลเมืองดี  และมีหลักธรรมน าชีวิต ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของเนตร์พัณณา  ยาวิราช 
(2547) กลําววําคุณสมบัติทั่วไปของผู๎น าที่ท าให๎ผู๎น าประสบความส าเร็จในการท างาน ได๎แกํ 
คุณสมบัติ ดังตํอไปนี้ 1) มีความเฉลียวฉลาด สติปัญญาดี มีการตัดสินใจที่ดีและมีความสามารถในการ
พูด 2) ได๎รับความส าเร็จในการศึกษา มีการศึกษาและมีสุขภาพดี 3) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และความ
มั่นคงทางอารมณ์ 4) มีความมานะอดทน พยายามและผลักดันให๎บรรลุความส าเร็จ 5) มีทักษะทาง
สังคมมีสํวนรํวมในสังคมและปรับตัวให๎เข๎ากันได๎ดีกับกลุํมและบุคคลตํางๆ 6) มีความปรารถนาที่จะมี
สถานะต าแหนํงทางสังคมท่ีดีและสอดคล๎องกับทฤษฏี The 7C’s model (สุเทพ  พงศ์ศรีวัฒน์:ระบบ
ออนไลน์, 2559) คือความเข๎าใจในตนเอง ความสอดคล๎องด๎านตํางๆ ภายในตนอยํางคงเส๎นคงวา ยึด
มั่นผูกพันตํอความเชื่อและท าตามความเชื่อของตน การรํวมมือรํวมใจกัน มีวัตถุประสงค์รํวมกัน 
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ขัดแย๎งกันได๎แตํต๎องสุภาพ และความเป็นพลเมืองดี และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ พงกะพรรณ ตะ
กลมทอง (2555) ได๎ศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู๎น าผู๎บริหารระดับกลางสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการวิจัยสรุปได๎ ดังนี้ภาวะผู๎น าผู๎บริหารระดับกลาง
ประกอบด๎วยองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 1. องค์ประกอบภาวะผู๎น าเชิงคุณลักษณะ 
ประกอบด๎วยองค์ประกอบยํอย 7 องค์ประกอบ คือ 1) ความสามารถในการปรับตัว 2) การมี
วิสัยทัศน์ 3) การมีความเชื่อมั่นในตนเอง 4) การให๎ความส าคัญกับทรัพยากรมนุษย์ 5) การมีความ
นําเชื่อถือ 6) การมีมนุษยสัมพันธ์ และ 7) การมีวุฒิภาวะและอนงค์นาถ ยุวพันธุ์ (2555) ได๎ศึกษา 
เรื่อง ภาวะผู๎น าของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู๎บริหาร 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ ผลการศึกษาพบวํา นักศึกษามีระดับการท างานเป็นทีม
โดยรวม อยูํในระดับมาก และมีระดับการท างานเป็นทีมอยูํในระดับมากทุกด๎าน โดยด๎านการ
ประสานงานมีคําเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ด๎านการรํวมมือ ด๎านการติดตํอสื่อสาร ด๎านการมี
ความคิดสร๎างสรรค์ และด๎านการปรับปรุงอยํางตํอเนื่อง ในปัจจัยยํอยการท างานเป็นทีมด๎านการ
ติดตํอสื่อสาร ปัจจัยยํอยที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ สมาชิกในทีมได๎รับทราบเปูาหมายในการท างานจาก
หัวหน๎าทีม ด๎านการรํวมมือ ปัจจัยยํอยที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ สมาชิกในทีมชํวยเหลือกันเพ่ือให๎งาน
บรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนด ด๎านการประสานงาน ปัจจัยยํอยที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ สมาชิกในทีมมี
การประสานงานกันด๎วยมารยาทและการพูดจาที่ดีตํอกัน ด๎านการมีความคิดสร๎างสรรค์ ปัจจัยยํอยที่มี
คําเฉลี่ยสูงสุดคือ สมาชิกในทีมมีการคิดค๎นวิธีการแก๎ไขปัญหาที่ตํางไปจากการปฏิบัติงานแบบเดิม
เพ่ือให๎การท างานมีประสิทธิภาพ และด๎านการปรับปรุงอยํางตํอเนื่อง ปัจจัยยํอยที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ 
สมาชิกในทีมมีการปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพอยํางตํอเนื่อง 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะต่อการน าผลการวิจัยไปใช้ 
           องค์ประกอบการพัฒนาภาวะผู๎น าเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่นของผู๎น านักศึกษา ในการวิจัยครั้งนี้
ผลการวิจัยเป็นการสรุปองค์ประกอบจากองค์ประกอบเชิงทฤษฎีและเชิงประจักษ์ ในบริบทของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุํมภาคเหนือตอนบน  ดังนั้นการน าผลการวิจัยไปใช๎ต๎องค านึงถึงบริบท
ดังกลําวด๎วย 
 ข้อเสนอแนะต่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยน าองค์ประกอบการพัฒนาภาวะผู๎น าเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น
ของผู๎น านักศึกษา มา ใช๎เป็นแนวในการพัฒนาภาวะผู๎น าเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่นของผู๎น านักศึกษาและ
ศึกษาผลการพัฒนาเพ่ือน าไปสูํการสร๎างคูํมือการพัฒนาภาวะผู๎น าเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่นของผู๎น า
นักศึกษาตํอไป 



 
 

 

380 
การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 

เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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เสริมสร๎างภาวะผู๎น าเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่นของผู๎น านักศึกษา 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ วิเคราะห์ปัจจัยด๎านลักษณะงานและสภาพแวดล๎อมใน
การปฏิบัติงาน ที่มีอิทธิพลตํอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยกลุํมตัวอยํางใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานในอุตสาหกรรมสินค๎าอุปโภค จังหวัดชลบุรี จ านวน 400 คน โดยใช๎
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช๎ในเก็บข๎อมูล สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ประกอบด๎วย สถิติเชิงพรรณนา 
ได๎แกํ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย และคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน คือ การวิเคราะห์ถดถอยแบบ
พหุคูณ เพ่ือวัดอิทธิพลของปัจจัยด๎านลักษณะงานและสภาพแวดล๎อมในการปฏิบัติงาน ที่มีอิทธิพลตํอ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 ผลการวิจัยพบวํา ปัจจัยลักษณะงานด๎านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความมั่นคงในงาน และการ
ยอมรับนับถือ และปัจจัยสภาพแวดล๎อมในการปฏิบัติงาน ด๎านบรรยากาศในการปฏิบัติงาน และ
ความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ปฏิบัติงานกับเพ่ือนรํวมงาน มีอิทธิพลตํอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานในอุตสาหกรรมสินค๎าอุปโภค จังหวัดชลบุรี อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในสํวน
ของความก๎าวหน๎าในงาน และความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ปฏิบัติงานกับผู๎บังคับบัญชาไมํมีอิทธิพลตํอ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมสินค๎าอุปโภค จังหวัดชลบุรี 
ค าส าคัญ: ลักษณะงาน  สภาพแวดล๎อมในการปฏิบัติงาน  ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 

Abstract 
 The objectives of this study are to analyse the factors in job characteristics 
and operating environment affecting employees’ working efficiency. The sample of 
this study comprises of 400 employees of consumer goods industries in Chon Buri 
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province. The data collected by using questionnaires and analyzed by using 
descriptive statistics such as percentage, mean, and standard deviation. The 
inferential statistics is multiple regression for measuring factors in job characteristics 
and operating environment affecting employees. 
 The results showed that the factors in job characteristics, security, recognition 
and factors in operating environment are working conditions and relations with peers 
had a statistically significant level of 0.05 impact on employees’ working efficiency of 
consumer goods industries in Chon Buri province. For career advancement and 
relations with superiors do not have any impact on employees’ working efficiency of 
consumer goods industries in Chon Buri province. 
Keywords: Job Characteristics, Working Environment, Working Efficiency 
 
บทน า  
 ปัจจุบันหนํวยงานตํางๆ ทั้งองค์การภาครัฐและเอกชน ตํางตระหนักถึงการปรับเปลี่ยน
กระบวนการหรือวิธีการท างาน เพ่ือให๎การท างานมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล 
(Effectiveness) สูงสุด แสดงให๎เห็นวําองค์การทั้งหลายตํางมีความเห็นตรงกันวํา องค์การจะมีความ
เจริญก๎าวหน๎าหรือพัฒนาไปสูํความเป็นเลิศได๎นั้น สิ่งส าคัญประการหนึ่งอยูํที่ ผู๎ปฏิบัติงานมีคุณภาพ 
และสามารถท างานให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ค าวํา “ประสิทธิภาพ” หมายถึง วิธีการท างานโดย
สิ้นเปลืองเวลา และสูญเสียพลังงานในการท างานน๎อยที่สุดแตํเกิดประโยชน์ และความพึงพอใจสูงสุด 
(นันทนา ธรรมบุศย์, 2540) 
 จากรายงานวิจัยพฤติกรรมผู๎บริโภคด๎านการจับจํายกลุํมสินค๎าอุปโภคบริโภค (FMCG) พบวํา
อัตราการซื้อสินค๎าอุปโภคบริโภคของครัวเรือนไทยทั่วประเทศผํานชํองทางค๎าปลีกดั้งเดิมและค๎าปลีก
สมัยใหมํ ในปี 2559 เติบโตขึ้นร๎อยละ 1.7 ด๎วยมูลคํา 4.4 แสนล๎านบาท ถือเป็นการขยายตัวต่ าสุดใน
รอบ 8 ปี นับจากปี 2552 โดยหมวดสินค๎าของใช๎ในครัวเรือน (Household) เติบโตขึ้นร๎อยละ 3.2 
กลุํมของใช๎สํวนบุคคล (Personal Care) เติบโตขึ้นร๎อยละ 2.9 และกลุํมอาหารและเครื่องดื่ม (Food 
& Beverage) เติบโตขึ้นร๎อยละ 0.8 ปัจจัยการขยายตัวต่ าด๎านการจับจํายสินค๎าอุปโภคบริโภคปีกํอน
มาจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ปัญหาหนี้ครัวเรือน ที่กระทบตํอก าลังซื้อ ปัจจัยลบที่เกิดขึ้นตํอเนื่อง
นับตั้งแตํเหตุการณ์น้ าทํวมปี 2554 ปัญหาการเมืองปี 2556 หนี้ครัวเรือนและรายได๎ตกต่ าปี 2557 
มาถึงภัยแล๎งที่สํงผลด๎านเกษตรกรรมปี 2559  ล๎วนสํงผลให๎ผู๎บริโภคขาดความมั่นใจในการจับจําย 
“ตัวเลขจับจํายอุปโภคบริโภคปีกํอนที่เติบโตต่ าสุดในรอบ 8 ปี มองวํามาถึงจุดต่ าสุดแล๎ว จะเริ่ม
กลับมาฟ้ืนตัวในปีนี้ คาดเติบโตราวร๎อยละ 2-3 จากปัจจัยเศรษฐกิจมีแนวโน๎มขยายตัวดีกวําปีกํอน” 
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(รายงานการวิจัยสรุปสภาวะภาพรวมกลุํมสินค๎าอุปโภค-บริโภคในประเทศไทยปี 2552 ถึงปี 2559 
อ๎างใน อิษณาติ วุฒิธนากุล, 2560) 
 ในสํวนของพ้ืนที่ที่เลือกท าวิจัยคือจังหวัดชลบุรีนั้น เป็นจังหวัดที่ตั้งอยูํในภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 4,363 ตารางกิโลเมตร เป็นพ้ืนที่ที่ได๎เปรียบทางด๎านภูมิประเทศเป็นอยําง
มาก โดยมีการผสานกันอยูํ 5 ประเภทคือ พ้ืนที่ราบลูกคลื่นและเนินเขา พ้ืนที่ราบชายฝั่งทะเล พ้ืนที่
สูงชันและภูเขา ซึ่งความหลากหลายนี้น ามาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและ
กํอให๎เกิดกิจกรรมที่หลากหลายไมํวําจะเป็นด๎านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การพาณิชย์ การทํองเที่ยว 
และการคมนาคมขนสํง จังหวัดชลบุรีจึงเป็นเมืองที่มีความเจริญรุํงเรืองมาตั้งแตํในอดีต และได๎รับการ
วางแผนให๎เป็นเมืองหลักด๎านอุตสาหกรรมและการค๎าขายของภาคตะวันออก โดยมีทําเรือพาณิชย์
แหลมฉบังเป็นจุดส าคัญของการค๎าขายทางทะเล และมีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก ได๎แกํ 
โรงงานประกอบรถยนต์ โรงกลั่นน้ ามัน โรงงานน้ าตาลทราย โรงงานผลิตชิ้นสํวนอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต๎น สํวนของจ านวนประชากร ปัจจุบันจังหวัดชลบุรีมีประชากรจ านวน 1,483,049 
คน (ระบบสถิติทางการทะเบียน, 2559) มีจ านวนมากเป็นอันดับที่ 9 ของประเทศ (กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย, 2558) ซึ่งสํวนหนึ่งเกิดมาจากการย๎ายเข๎ามาท างานในภาคอุตสาหกรรมที่
ขยายตัวอยํางตํอเนื่องในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี เห็นได๎จากการเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมมากถึง 15 
แหํง (การนิคมอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย, 2559) และมีสถิติการเพ่ิมขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรม
มากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของในชํวงต๎นปี พ.ศ. 2559 (กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม , 
2559) สะท๎อนให๎เห็นถึงการเป็นพื้นที่ที่มีความเจริญเติบโตอยํางมากทางด๎านอุตสาหกรรม 
 ดังนั้นผู๎วิจัยจึงเห็นถึงความส าคัญของการศึกษาแนวทางในการปฏิบัติงานอยํางประสิทธิภาพ
ของพนักงานในอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี ในการน าข๎อมูลมาวิเคราะห์ และเพ่ิมศักยภาพให๎กับ
พนักงาน เพื่อกํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานให๎สอดคล๎องกับสภาพการท างาน
ขององค์การทั้งในปัจจุบันและอนาคต อันจะกํอให๎เกิดผลดีตํอองค์การและพนักงาน องค์การจะได๎
ประโยชน์ในด๎านผลผลิตที่เพ่ิมขึ้น และพนักงานมีประสิทธิภาพสามารถบรรลุเปูาหมายขององค์การ
ที่ตั้งไว๎ได๎ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยสภาพแวดล๎อมในการปฏิบัติงาน ที่มีอิทธิพลตํอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมสินค๎าอุปโภค จังหวัดชลบุรี 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยลักษณะงาน ที่มีอิทธิพลตํอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานใน
อุตสาหกรรมสินค๎าอุปโภค จังหวัดชลบุรี 
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 1. สภาพแวดล๎อมในการปฏิบัติงาน 
 Moos (1986) พบวําสิ่งแวดล๎อมมีผลกระทบตํอพฤติกรรมของมนุษย์ โดยแบํงมิติในการ
ท างานออกเป็น 3 มิติ ได๎แกํ มิติสัมพันธภาพ (Relationship Dimension) ประกอบด๎วย ด๎านการมี
ความเกี่ยวข๎องในงาน ด๎านความผูกพันระหวํางเพ่ือนรํวมงาน และด๎านการสนับสนุนจากหัวหน๎างาน  
มิติการพัฒนาบุคลิกภาพ (Personal Development Dimension) ประกอบด๎วย การสนับสนุนความ
มีเสรีในการท างาน การมุํงมั่นในการท างาน และความกดดันในการท างาน   และสุดท๎ายคือมิติการ
คงไว๎และการเปลี่ยนแปลงระบบงาน (System Maintenance and System Change Dimension) 
ประกอบด๎วย ด๎านความชัดเจนของงาน ด๎านการควบคุม ด๎านการน านวัตกรรมมาใช๎ในการท างาน 
และด๎านสิ่งแวดล๎อมทางกายภาพ จากการทบทวนวรรณกรรม จึงเห็นวํามีความเหมาะสมที่จะน าตัว
แปรตํางๆนี้มาวิเคราะห์กับบุคคลากรในโรงงานและหนํวยสนับสนุน ทั้งในด๎านจิตวิทยาสังคม รวมไป
ถึงสิ่งแวดล๎อมทางกายภาพ ซึ่งถือเป็นสิ่งแวดล๎อมที่ท าให๎เกิดความเครียดในการท างาน หรือเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสรีระ เนื่องจากอารมณ์และจิตใจที่ได๎รับการกดดันจากงาน 
 ดังนั้นในงานวิจัยนี้ได๎เลือกมาเพียง 3 ตัวแปรคือ ด๎านความผูกพันระหวํางเพ่ือนรํวมงาน
(ความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ปฏิบัติงานกับเพ่ือนรํวมงาน) ด๎านการสนับสนุนจากหัวหน๎างาน(ความสัมพันธ์
ระหวํางผู๎ปฏิบัติงานกับผู๎บังคับบัญชา) และด๎านสิ่งแวดล๎อมทางกายภาพ(สภาพแวดล๎อมในการ
ปฏิบัติงาน) เพื่อใช๎ในการวิเคราะห์หาตัวแปรที่มีอิทธิพลตํอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 2. ลักษณะงาน 
 Herzberg, Mausner and Snyderman (1959) ได๎สร๎างทฤษฎีขึ้นจากการศึกษาสาเหตุของ
ความพึงพอใจในงาน กลําววําปัจจัยที่สํงผลตํอความพึงพอใจในงาน เกิดจากปัจจัย 2 ปัจจัยมีลักษณะ
คือ กลุํมแรกเรียกวํา ปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) มีความสัมพันธ์โดยตรงกับแรงจูงใจภายในที่
เกิดขึ้นจากการท างานโดยตรง (Job Content) และกลุํมที่สองเรียกวํา ปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene 
Factors) มีความสัมพันธ์โดยตรงกับสิ่งแวดล๎อมภายนอกของงาน (Job Context) โดยมีรายละเอียด
ดังตํอไปนี้ 
 ปัจจัยที่เก่ียวข๎องกับลักษณะของงาน (Job Content) และการปฏิบัติงานโดยตรง เป็นปัจจัย
ที่จูงใจพนักงานให๎เกิดแรงจูงใจในงาน ความพึงพอใจ ถ๎าสามารถตอบสนองปัจจัยเหลํานี้จะท าให๎
ผู๎ปฏิบัติงานเกิดแรงจูงใจในการท างานอยํางสุดความสามารถซึ่งน าไปสูํประสิทธิภาพในการท างาน 
ได๎แกํ ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน (Achievement) การได๎รับการยอมรับนับถือ (Recognition) 
ความก๎าวหน๎าในงาน (Advancement) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Work Itself) โอกาสที่จะก๎าวหน๎าใน
อนาคต (Possibility of Growth) และความรับผิดชอบ (Responsibility) 
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 ปัจจัยที่อยูํล๎อมรอบงาน (Job Context) ซึ่งไมํเกี่ยวกับตัวงานโดยตรง เป็นปัจจัยที่ท าให๎
บุคคลอยูํในองค์กรได๎เป็นเวลานาน ท างานด๎วยความสุขสบายมากขึ้น สํงผลให๎บุคคลพึงพอใจหรือไมํ
พึงพอใจที่จะปฏิบัติงานได๎ ได๎แกํ การบังคับบัญชา (Supervision) นโยบายและการบริหาร (Policy 
and administration) สภาพการแวดล๎อมในการปฏิบัติงาน (Working condition) ความสัมพันธ์กับ
ผู๎บังคับบัญชา (Relations with superiors) ความสัมพันธ์กับผู๎ใต๎บังคับบัญชา (Relation with 
subordinates) ความสัมพันธ์กับเพ่ือนรํวมงาน (Relation with peers) สถานะภาพทางวิชาชีพ 
(Status) ความมั่นคงในงานและปลอดภัยในงาน (Job security) คําตอบแทน/เงินเดือน 
(Compensation/Salary) และชีวิตสํวนตัว (Personal life) 
 ดังนั้นในงานวิจัยนี้ได๎เลือกมาเพียง 4 ตัวแปรคือ การได๎รับการยอมรับนับถือ(การยอมรับนับ
ถือ) ความก๎าวหน๎าในงาน(ความก๎าวหน๎าในงาน) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ(ลักษณะงาน) และความมั่นคง
ในงานและปลอดภัยในงาน(ความม่ันคง) เพื่อใช๎ในการวิเคราะห์หาตัวแปรที่มีอิทธิพลตํอประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
 3. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 Peterson & Plowman (อ๎างใน แสวง รัตนมงคลมาศ, 2514) กลําวถึงแนวคิดของ
ประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การ ซึ่งประกอบด๎วย 4 ข๎อดังนี้ ด๎านคุณภาพของงาน คืองาน
ที่ท าจะต๎องมีมาตรฐานตรงตามข๎อก าหนดขององค์การ เพ่ือให๎ผู๎ผลิตและผู๎ใช๎ประโยชน์ ได๎รับความ
คุ๎มคําและมีความพึงพอใจกับผลงานที่ได๎มา ด๎านเวลา คือเวลาที่ใช๎ในการด าเนินงาน จะต๎องอยูํใน
ลักษณะที่ถูกต๎องตามหลักการและเหมาะสมกับงานมากที่สุด ด๎านวิธีการและปริมาณ คืองานที่
องค์การคาดหวัง จะต๎องมีวิธีการการท างานอยํางมีขั้นตอนและมีระเบียบแบบแผน และให๎เหมาะสม
กับปริมาณงาน และสุดท๎ายคือ ด๎านคําใช๎จําย คือในการด าเนินงานจะต๎องเหมาะสมกับงาน และ
วิธีการลงทุนคือจะต๎องลงทุนน๎อยและให๎ได๎ผลก าไรมากท่ีสุด 
 เนื่องจากด๎านคําใช๎จํายเป็นความลับของทางองค์การ ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได๎เลือกมาเพียง 3 
ตัวแปรคือ ด๎านคุณภาพของงาน ด๎านเวลา และด๎านวิธีการ 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 กชามาส ยิ้มเมือง (2558) ได๎ท าการวิจัยเรื่อง “ผลกระทบของคุณลักษณะของงาน การ
บริหารอารมณ์ ที่มีตํอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชี” กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ใน
การวิจัย คือ ผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีในบริษัทมิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัท นิส
สัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด จ านวน 272 คน โดยใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช๎ในการ
รวบรวมข๎อมูล และสถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล ได๎แกํ คําเฉลี่ย ร๎อยละ สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
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 ผลการวิจัยพบวํา ผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีมีระดับการรับรู๎คุณลักษณะของงาน การบริหาร
อารมณ์ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูํในระดับดี ระดับคุณลักษณะของงาน (ยกเว๎น
ด๎านความหลากหลายของงาน) การบริหารอารมณ์ (ยกเว๎นด๎านทักษะทางสังคม) และประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ไมํแตกตํางอยํางมีนัยส าคัญ และคุณลักษณะของงานและการบริหารอารมณ์ของผู๎
ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ .05 มีอ านาจในการอธิบายได๎ร๎อยละ 63.5 และ 61.7 ตามล าดับ 
 Marlena Bednarska and Malgorzata Szczyt (2015) ศึกษารูปแบบความพึงพอใจใน
งานของอุตสาหกรรมบริการเพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบระหวํางประเทศ เพ่ือศึกษาปัจจัยแตํละด๎าน
ขององค์กรในระดับชาติวํามีความพึงพอใจที่แตกตํางกันหรือไมํของอุตสาหกรรมบริการในกลุํม
ประเทศสหภาพยุโรป จ านวน 34 ประเทศ มีกลุํมตัวอยํางเป็นพนักงานบริการทั้งสิ้น 17,000 ตัวอยําง 
โดยท าการศึกษาความพึงพอใจในงานที่เกี่ยวกับสภาพแวดล๎อมในการท างานและคุณภาพชีวิตในการ
ท างาน ประกอบด๎วย เนื้อหาของงานที่ปฏิบัติ ระดับคําตอบแทน/เงินเดือน ความมั่นคงในงาน 
ความก๎าวหน๎าในอาชีพ ความเป็นผู๎น า ความสัมพันธ์ทางสังคม ความสมดุลในชีวิตการท างาน และ 
ความเสี่ยงของสุขภาพและความปลอดภัย เพ่ือระบุความแตกตํางอยํางมีนัยส าคัญในระดับความพึง
พอใจในงานจะทดสอบจากตัวแปร 12 ตัวแปร แบํงเป็นระดับบุคคล: เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, 
ต าแหนํงงาน, อาชีพ, สถานการณ์จ๎างงาน, สัญญาจ๎างและ รายได๎ สํวนระดับองค์กร: แผนก, ขนาด
ขององค์กร, ประเภทของอุตสาหกรรม และระดับชาติ  
 จากผลการศึกษาพบวํา ความพึงพอใจในการท างานแตกตํางกันไปในแตํละประเทศ ซึ่งตัว
แปรที่แตกตํางกันได๎แกํ สัญญาการจ๎างงานและระดับรายได๎ (คําตอบแทน/เงินเดือน) อยํางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ 0.01 ในขณะที่เพศ, อายุ, อายุการท างาน และ แผนก ไมํมีความแตกตํางกัน พนักงาน
บริการให๎ความส าคัญเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยในการท างานและเนื้อหาของงาน และมีความ
พอใจน๎อยที่สุดในเรื่องของรายได๎/คําตอบแทน ความมั่นคงในการท างาน และความก๎าวหน๎าในอาชีพ 
 กัญณัฏฐ์ สุนันตา (2557) ได๎ท าการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอประสิทธิภาพในการ
ท างานของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงใหมํ” กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย คือ 
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงใหมํ จ านวน 264 คน โดยใช๎แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือที่ใช๎ในการรวบรวมข๎อมูล และสถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล ได๎แกํ การแจกแจงความถี่ 
(Frequency Distribution) คําร๎อยละ(Percentage) คําเฉลี่ย (Mean) และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และสถิติที่ใช๎ทดสอบสมมุติฐาน ได๎แกํ คํา t-test คํา F-test และคํา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
 ผลการวิจัยพบวํา ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรในสังกัด
องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงใหมํ ประกอบไปด๎วย ปัจจัยสํวนบุคคลได๎แกํ อายุ ระดับการศึกษา 
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และ หนํวยงานที่สังกัด อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับการท างาน 
ได๎แกํ ปัจจัยด๎านความรู๎เกี่ยวกับงานในหน๎าที่ ด๎านนโยบายและการบริหารองค์กร ด๎านการปกครอง
บังคับบัญชา ด๎านโอกาสและความก๎าวหน๎า ด๎านสวัสดิการ และด๎านสภาพแวดล๎อมในการท างาน
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 นอกจากนี้ยังพบวําบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารสํวนจั งหวัดเชียงใหมํ ที่เป็นผู๎ตอบ
แบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทางานในภาพรวมอยูํในระดับมาก 
โดยด๎านที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ ประสิทธิภาพในการท างานด๎านคุณภาพของงาน 
รองลงมาได๎แกํ ด๎านเทคนิคในการทางาน และด๎านทรัพยากรที่ใช๎ในการปฏิบัติงานตามล าดับ 
 จิรวัฒน์ หงอกสิมมา (2554) ได๎ท าการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข๎องกับ
ประสิทธิภาพในการท างาน ของชํางยนต์ในศูนย์บริการรถยนต์นั่ง น าเข๎าแหํงหนึ่งของประเทศไทย” 
กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย คือ ชํางยนต์ในศูนย์บริการรถยนต์นั่ง น าเข๎าแหํ งหนึ่งของประเทศไทย 
จ านวน 88 คน โดยใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช๎ในการรวบรวมข๎อมูล และสถิติที่ใช๎ในการ
วิเคราะห์ข๎อมูล ได๎แกํ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช๎ทดสอบ
สมมุติฐาน ได๎แกํ คําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
 ผลการวิจัยพบวํา ชํางยนต์ในศูนย์บริการรถยนต์นั่ง น าเข๎าแหํงหนึ่งของประเทศไทย มี
ประสิทธิภาพในการท างาน โดยรวมอยูํในระดับสูง ซึ่งเป็นตามสมมติฐาน และเมื่อแยกตามมิติสํวน
ใหญํอยูํในระดับสูงเมื่อเทียบกับคะแนนเกณฑ์ ชํางยนต์ในศูนย์บริการรถยนต์นั่ง น าเข๎าแหํงหนึ่งของ
ประเทศไทยที่มีอายุมาก มีประสิทธิภาพในการท างานสูงกวํา อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
บรรยากาศในการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพในการท างานของชํางยนต์อยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 ใจนวล พรหมมณี (2550) ได๎ท าการวิจัยเรื่อง “การศึกษาปัจจัยบางประการที่สํงผลตํอ
ประสิทธิภาพในการท างาน ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของข๎าราชการครู สังกัดกรุงเทพมหานคร” 
กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย คือข๎าราชการครู สังกัดกรุงเทพหานคร จ านวน 439 คน โดยใช๎
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช๎ในการรวบรวมข๎อมูล และสถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล ได๎แกํ 
คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช๎ทดสอบสมมุติฐาน ได๎แกํ คําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
 ผลการวิจัยพบวํา คําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณของตัวแปรปัจจัยการรับรู๎ความสามารถ
ของตนเอง แรงจูงใจในการท างาน เจตคติตํอวิชาชีพครู ความผูกพันตํอองค์กร การพัฒนาตนเอง กับ
ประสิทธิภาพในการท างานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู มีคําเทํากับ 0.648 ซึ่งสัมพันธ์กันอยํางมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คําน้ าหนักความส าคัญในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) มีคําอยูํระหวําง 
0.142 – 0.303 โดยมีปัจจัยที่สํงผลตํอประสิทธิภาพในการท างานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู คือ 
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การพัฒนาตนเอง, ความผูกพันตํอองค์กร, การรับรู๎ความสามารถของตนเอง, แรงจูงใจในการท างาน 
โดยมีคําน้ าหนักความส าคัญ เทํากับ 0.303 , 0.200 , 0.160 , 0.142 ตามล าดับ โดยสํงผลอยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 บุณริสาก์  สุจันทรา และ ชนงการณ์ กุณฑลบุตร (2556) ท าการศึกษาเรื่อง “การรับรู๎ด๎าน
ความรู๎ความเข๎าใจตํอประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสํวนอิเล็กทรอนิกส์” 
กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย คือพนักงานที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสํวนอิเล็กทรอนิกส์
จ านวน 389 คน โดยใช๎วิธีเลือกตัวอยํางแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่
เกี่ยวข๎องกับการรับรู๎ด๎านความรู๎ความเข๎าใจตํอประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม โดยมีคําความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามเทํากับ 0.914 สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูลได๎แกํความถี่ ร๎อยละ คําเฉลี่ยสํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Multiple Linear Regression Analysis ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  
 ผลการวิจัย พบวํา ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการรับรู๎ด๎านความรู๎ความเข๎าใจตํอประสิทธิภาพการ
ท างานเป็นทีมในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสํวนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความส าคัญอันดับแรก คือ วัฒนธรรม
องค์กร การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่บริษัทก าหนด การปรับเปลี่ยนรูปแบบองค์กรให๎เข๎ากับ
สถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งมีสัมประสิทธิ์ของตัวแปรเทํากับ 0.641 ความส าคัญอันดับรองลงมา คือภาวะ
ผู๎น าของหัวหน๎างานซึ่งต๎องมีความยุติธรรมการน าทีมงานสูํความส าเร็จมีการมอบหมายงานที่
เหมาะสมกับความสามารถของพนักงาน ซึ่งมีสัมประสิทธิ์ของตัวแปรเทํากับ 0.384 และความส าคัญ
อันดับสุดท๎ายคือ การสื่อสารในองค์กรโดยการให๎ข๎อมูลขําวสารที่ถูกต๎องและลดความขัดแย๎งระหวําง
ผู๎รํวมงาน ซึ่งมีสัมประสิทธิ์ของตัวแปรเทํากับ 0.145 
 อุมาพร นิลทวิก (2553) ได๎ท าการศึกษาเรื่อง “การสื่อสารที่มีผลตํอประสิทธิภาพการท างาน
ของพนักงานในหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับการสํงออก  ในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง” เป็นการ
วิจัยเชิงส ารวจโดยมุํงศึกษาถึงวิธีการสื่อสารที่มีผลตํอประสิทธิภาพการท างานในองค์กร ประชากรและ
กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษานี้คือ พนักงานในหนํวยงานที่เกี่ยวของกับการสํงออก ซึ่งในที่นี้หมายถึง 
พนักงานในหนํวยงานภาครัฐที่ได๎มีการติดตํอธุรกิจด๎านการสํงออกในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
จ านวนประมาณ 420 คน จาก 70 หนํวยงาน และกลุํมตัวอยํางในการวิจัยครั้งนี้คือ พนักงานใน
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับการสํงออกในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังจ านวนทั้งสิ้น 210 คน 
เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยสํวนบุคคล วิธีการสื่อสาร
ภายในองค์กร และประสิทธิภาพการท างาน โดยใช๎สถิติเชิงพรรณเพ่ือวิเคราะห์ข๎อมูล สถิติที่ใช๎
ทดสอบสมมติฐานคือ Multiple Regression Analysis  
 ผลการวิจัย พบวํา ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างานอยูํในระดับมาก
ทุกด๎าน ทั้งด๎านคุณภาพงาน (Quality) ที่เห็นวํามีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ก าหนดไว๎อยําง
ครบถ๎วน งานที่ได๎รับมอบหมายมีความถูกต๎องครบถ๎วน สมบูรณ์ ด๎านปริมาณงาน (Quantity) นั้น 
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ปริมาณงานที่ท าส าเร็จเหมาะสมกับปริมาณงานที่ได๎รับมอบหมาย มีปริมาณที่ตรงกับปริมาณที่
ต๎องการด๎านเวลา (Time) นั้น มีการวางแผนบริหารเวลาเพ่ือให๎งานเสร็จสิ้นทันเวลาและใช๎เวลาใน
การท างานให๎เกิดประโยชน์สูงสุดและด๎านคําใช๎จําย (Cost) นั้นเห็นวํามีการตรวจสอบสภาพวัสดุ
อุปกรณ์ส านักงาน เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช๎เพ่ือชํวยลดคําซํอมแซมและยืดอายุการใช๎งาน ไมํมีคน
วํางงานเกิดขึ้นโดยไมํจ าเป็น สุดท๎ายผลการทดสอบสมมุติฐานโดยการวิเคราะห์ความถดถอยแบบ
พหุคูณ (Multiple Regression) พบวําวิธีการสื่อสารภายในองค์กรด๎วยลายลักษณ์อักษรและวิธีการ
สื่อสารโดยภาพรวมนั้นไมํมีผลตํอประสิทธิภาพในการท างานขององค์กรในทุกๆ ด๎าน สํวนการสื่อสาร
ภายในองค์การด๎วยวาจานั้นมีผลตํอประสิทธิภาพในการท างานขององค์กรทั้งด๎านคุณภาพของงาน 
ด๎านปริมาณงาน ด๎านเวลา ด๎านคําใช๎จํายและประสิทธิภาพการท างานโดยรวม ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

1.  บรรยากาศในการปฏิบัติงาน 
2.  ความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ปฏิบตังิาน
กับผู๎บังคับบัญชา 
3.  ความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ปฏิบตังิาน
กับเพื่อนรํวมงาน  
 

Moos (1986) 

 
 
 

ปัจจัยลกัษณะงานที่ปฏิบัต ิ
 
 

1.  ลักษณะงาน 
2.  ความก๎าวหน๎าในงาน 
3.  ความมั่นคง 
4.  การยอมรับนับถือ 
Herzberg, Mausner and Snyderman (1959) 

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
 

1.  ด๎านคุณภาพงาน 
2.  ด๎านเวลา 
3.  ด๎านวิธีการ 
 
Peterson & Plowman (1953) 
(อ๎างใน แสวง รัตนมงคลมาศ, 2514) 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)  
 ประชากรเปูาหมาย ได๎แกํ พนักงานที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมสินค๎าอุปโภค จังหวัดชลบุรี 
มีจ านวนทั้งสิ้น  20 แหํง (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2560) แตํไมํสามารถทราบจ านวนพนักงาน
ดังกลําวได๎ชัดเจน 
 กลุํมตัวอยํางและการสุํมตัวอยําง ค านวณหากลุํมตัวอยํางโดยใช๎สูตร Yamane (1967: 886 
– 887) โดยใช๎การเลือกกลุํมตัวอยํางแบบโควต๎า (Quota sampling) โดยมีจ านวนโรงงานส าหรับการ
สุํมตัวอยําง 20 แหํง จึงท าการเก็บข๎อมูลจากพนักงานกลุํมดังกลําวโรงงานละ 20 คน มีจ านวน
ตัวอยํางทั้งสิ้น 400 ตัวอยําง โดยใช๎การสุํมตัวอยํางแบบไมํอาศัยความนําจะเป็น (Nonprobability 
Sampling) 
 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่จัดท าขึ้นโดยค๎นคว๎าจาก
เอกสารและผลงานวิจัยตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องเพ่ือน ามาปรับปรุงข๎อค าถามให๎สอดคล๎องกับบริบทใน
การศึกษา เนื้อหาของแบบสอบถามประกอบด๎วย 4สํวน ดังนี้ 
 สํวนที่ 1 ข๎อมูลสํวนบุคคล ซึ่งประกอบไปด๎วย ข๎อมูลทางประชากรศาสตร์ ได๎แกํ เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได๎ตํอเดือน ประสบการณ์การท างาน และระดับพนักงาน 
 สํวนที่ 2 แบบสอบถามด๎านสภาพแวดล๎อมในการปฏิบัติงาน ได๎แกํ บรรยากาศในการ
ปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ปฏิบัติงานกับผู๎บังคับบัญชา และความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ปฏิบัติงาน
กับเพ่ือนรํวมงาน 
 สํวนที่ 3 แบบสอบถามด๎านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ได๎แกํ ลักษณะงาน ความก๎าวหน๎าในงาน 
ความมั่นคง และการยอมรับนับถือ 
 สํวนที่ 4 แบบสอบถามด๎านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประกอบด๎วย 3 ด๎านคือ ด๎าน
คุณภาพของงาน ด๎านเวลา และด๎านวิธีการ 
 โดยทุกข๎อค าถามในสํวนที่ 2-4 เป็นค าถามแบบมาตรสํวนประมาณคํา (Likert’s Rating 
Scale) 5 ระดับ ใช๎เกณฑ์ในการแปลผลตามแนวคิดของ Best and Kahn (2014: 338-339) 
 การทดสอบเครื่องมือ ท าการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยน าแบบสอบถามไปเสนอ
ให๎ผู๎เชี่ยวชาญ เพ่ือพิจารณา และตรวจสอบความถูกต๎องของค าถามแตํละข๎อวําตรงตามจุดประสงค์
ของการวิจัยครั้งนี้หรือไมํและท าการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยน าไป
ทดลองใช๎กับพนักงานในอุตสาหกรรมสินค๎าอุปโภค จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 40 คน น ามาวิเคราะห์
หาความเชื่อมั่นจากคําสัมประสิทธิ์อัลฟุาของ Cronbach โดยข๎อค าถามที่ใช๎วัดสภาพแวดล๎อมในการ
ปฏิบัติงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มีคําสัมประสิทธิ์อัลฟุา เทํ ากับ 
0.894, 0.842 และ 0.882 ตามล าดับ 
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 การวิเคราะห์ข๎อมูล สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล ได๎แกํ คําร๎อยละ (Percentage) คําเฉลี่ย 
(Mean) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression) 
 
ผลการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่อง ปัจจัยด๎านลักษณะงานและสภาพแวดล๎อมในการปฏิบัติงาน ที่มีอิทธิพลตํอ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมสินค๎าอุปโภค จังหวัดชลบุรี ผู๎วิจัยได๎
น าเสนอผลการวิจัยดังนี้ 
 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม พบวําผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศชาย คิดเป็น
ร๎อยละ 55.30 และเพศหญิง คิดเป็นร๎อยละ 44.80 มีอายุอยูํในชํวง 31-40 ปี คิดเป็นร๎อยละ 34.00 มี
สถานภาพโสดมากท่ีสุด คิดเป็นร๎อยละ 58.80 สํวนใหญํมีระดับการศึกษาอยูํในระดับมัธยมศึกษา คิด
เป็นร๎อยละ 49.30 มีรายได๎อยูํในชํวง 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 55.50 มีประสบการณ์
การท างานต่ ากวํา 5 ปี คิดเป็นร๎อยละ 40.00 และสํวนใหญํอยูํในระดับเจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติการ คิดเป็น
ร๎อยละ 93.30 
 ผลของลักษณะงานและสภาพแวดล๎อมในการปฏิบัติงาน ที่มีอิทธิพลตํอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมสินค๎าอุปโภค จังหวัดชลบุรี 
 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุของลักษณะงานและสภาพแวดล๎อมในการปฏิบัติงาน ที่
มีอิทธิพลตํอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน แสดงดังตารางที่ 1 พบวํา มีตัวแปรอิสระ 5 
ตัว ที่มีผลตํอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 
0.01 ได๎แกํ บรรยากาศในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ปฏิบัติงานกับเพ่ือนรํวมงาน ลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ ความมั่นคงในงาน และการยอมรับนับถือ โดยสามารถอธิบายประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานได๎ร๎อยละ 84.10 
 การวิเคราะห์ขนาดของอิทธิพลของตัวแปรที่มีผลตํอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พบวํา 
ตัวแปรที่มีอิทธิพลตํอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเรียงตามล าดับจากมากไปน๎อย ได๎แกํ การยอมรับ
นับถือ ความมั่นคง ความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ปฏิบัติงานกับเพ่ือนรํวมงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และ
บรรยากาศในการปฏิบัติงาน โดยมีคํา Beta เทํากับ 0.609 0.269 0.191 0.094 และ 0.084 
ตามล าดับ โดยสํงผลทางบวกตํอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน (ตารางท่ี 1)  
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ตารางที่ 1  ผลของลักษณะงานและสภาพแวดล๎อมในการปฏิบัติงาน ที่มีอิทธิพลตํอประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมสินค๎าอุปโภค จังหวัดชลบุรี 
 

ตัวแปร b SEb  t sig Tolerance VIF 

สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน        

บรรยากาศในการปฏิบตัิงาน 0.058 0.023 0.084 2.505 0.013* 0.661 1.513 

ความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ปฏิบัติงาน
กับผู๎บังคับบัญชา 

0.003 0.022 0.004 0.123 0.902 0.589 1.698 

ความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ปฏิบัติงาน
กับเพื่อนรํวมงาน 

0.150 0.029 0.191 5.076 0.000** 0.526 1.901 

ลักษณะงาน        

ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ 0.083 0.034 0.094 2.433 0.015* 0.506 1.978 

ความก๎าวหน๎าในงาน -0.021 0.030 -0.027 -0.714 0.476 0.517 1.934 

ความมั่นคง 0.205 0.023 0.269 8.859 0.000** 0.807 1.238 

การยอมรับนบัถือ 0.449 0.031 0.609 14.652 0.000** 0.433 2.309 

(Constant) 0.843 0.126  6.676 0.000   

SEest = ±.227; Durbin-Watson = 1.751, R = 0.841 ; R2 = 0.707 ; F = 135.274 ; Sig = 0.000 

 หมายเหตุ  *  หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
             ** หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 1. ลักษณะงานและสภาพแวดล๎อมในการปฏิบัติงาน ด๎านการยอมรับนับถือ ความมั่นคง 
ความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ปฏิบัติงานกับเพ่ือนรํวมงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบรรยากาศในการ
ปฏิบัติงาน มีอิทธิพลตํอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยสามารถอธิบายประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานได๎ร๎อยละ 84.10 โดยมีสมการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปของ
คะแนนมาตรฐาน ดังนี้ 
 ประสิทธิภาพการท างาน = 0.084(บรรยากาศในการปฏิบัติงาน) +0.191(ความสัมพันธ์
ระหวํางผู๎ปฏิบัติงานกับเพ่ือนรํวมงาน) + 0.094(ลักษณะงานที่ปฏิบัติ) +0.269(ความมั่นคง) +0.609(
การยอมรับนับถือ) 
 ตัวแปรลักษณะงานและสภาพแวดล๎อมในการปฏิบัติงานทั้ง 5 ด๎าน ที่มีผลตํอประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน อาจเกิดจากการที่พนักงานในอุตสาหกรรมสินค๎าอุปโภค จังหวัดชลบุรี มีความพึง
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พอใจที่เกิดขึ้นจากสถานที่ในการปฏิบัติงานที่สามารถอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน รวมถึง
การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจากเพ่ือนรํวมงาน สํงผลท าให๎พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให๎มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ให๎กับองค์การอีกด๎วย สอดคล๎องกับงานวิจัยของ 
กัญณัฏฐ์ สุนันตา (2557) พบวํา สภาพแวดล๎อมในการท างาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม ของบุคลกรในสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงใหมํ โดยมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และมีความเข๎มข๎นของความสัมพันธ์อยูํในระดับสูง  และสอดคล๎อง
กับ จิรวัฒน์ หงอกสิมมา (2554) พบวํา บรรยากาศในการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิภาพในการท างานของชํางยนต์อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล๎องกับ 
กาญจนา ธานะ (2551) พบวํา สภาพแวดล๎อมในการท างาน มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปาน
กลาง กับภาวะผู๎น าการปรับเปลี่ยนของหัวหน๎าหอผู๎ปุวย โรงพยาบาลเอกชล เขตกรุงเทพมหานคร ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และสอดคล๎องกับ สมยศ แย๎มเผื่อน (2551) พบวํา ปัจจัย
สภาพแวดล๎อมในการปฏิบัติงานด๎านบรรยากาศในการท างานกับเพ่ือนรํวมงานและด๎านความสัมพันธ์
ระหวํางผู๎ปฏิบัติงานกับผู๎บังคับบัญชามีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน
ปฏิบัติการ อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และด๎านลักษณะงานที่มีอิทธิพลตํอประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน อาจเกิดจากการที่พนักงานในอุตสาหกรรมสินค๎าอุปโภค จังหวัดชลบุรี มีความพึง
พอใจกับงานท่ีได๎รับมอบหมายอยูํในปัจจุบัน อีกทั้งยังได๎แรงจูงใจจากการได๎รับการยอมรับและชื่นชม
ในผลงานของตน จากเพ่ือนรํวมงานและหัวหน๎างาน รวมถึงองค์การได๎จัดท านโยบายที่นําเชื่อถือ จึง
ท าให๎พนักงานมีความม่ันใจวําจะสามารถปฏิบัติงานอยูํในองค์การได๎เป็นเวลานาน โดยไมํคิดจะเปลี่ยน
งาน จะเห็นได๎วําในด๎านของลักษณะงานหากองค์การหรือผู๎บริหารเปิดโอกาสให๎พนักงานที่มีความ
เชี่ยวชาญได๎ปฏิบัติงานหรือมีสํวนรํวมในงานด๎านนั้นๆ จะชํวยสํงเสริมให๎พนักงานเกิดความภาคภูมิใจ
กับงานท่ีได๎รับมอบหมาย อีกท้ังหัวหน๎างานยังสามารถน าข๎อมูลไปวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการท างานได๎
อยํางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกด๎วย ดังนั้นองค์การควรให๎ความส าคัญกับตัวแปรนั้นๆ ที่สํงผลตํอ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นพิเศษ ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ กชามาส ยิ้มเมือง (2558) 
พบวํา คุณลักษณะของงานและการบริหารอารมณ์ของผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 มีอ านาจในการอธิบายได๎ร๎อยละ 
63.5 และ 61.7 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 2  สรุปผลการศึกษาจากการทดสอบสมมติฐาน 
 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ผลการวิจัย งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง สรุปผล 

สภาพแวดล๎อมในการ
ปฏิบัติงาน 

มีผลตํอประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของ
พนักงานอยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และ 0.01 
- บรรยากาศในการ
ปฏิบัติงาน (0.013) 
- ความสัมพันธ์ระหวําง
ผู๎ปฏิบัติงานกับเพ่ือน
รํวมงาน (0.000) 

สอดคคล๎องกับ 
กั ญ ณั ฏ ฐ์  สุ นั น ต า 
(2557) 
จิรวัฒน์ หงอกสิมมา 
(2554) 

สอดคล๎องกับ 
สมมติฐานการวิจัย 

ลักษณะงาน มีผลตํอประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของ
พนักงานอยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และ 0.01 
- ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
(0.015) 
- ความมั่นคงในงาน 
(0.000) 
- การยอมรับนับถือ 
(0.000) 

สอดคคล๎องกับ 
ก ช า ม า ส  ยิ้ ม เ มื อ ง 
(2558) 
บุณริสาก์ สุจันทรา 
(2555) 

สอดคล๎องกับ 
สมมติฐานการวิจัย 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ผู๎บริหารควรให๎ความสนใจกับตัวแปรที่สํงผลตํอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นส าคัญ 
สํวนด๎านความก๎าวหน๎าในงานที่ไมํสํงผลตํอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อาจเป็นเพราะทางองค์การ
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ไมํมีนโยบายที่ชัดเจนหรือแรงจูงใจ ที่แสดงให๎เห็นวําผู๎ปฏิบัติงานมีโอกาสที่จะได๎เลื่อนต าแหนํง หรือได๎
พัฒนาทักษะให๎เพ่ิมสูงขึ้นได๎อีก ดังนั้นทางองค์การและผู๎บริหารควรหาแนวทางที่จะแสดงให๎
ผู๎ปฏิบัติงานรับรู๎วําองค์การมีนโยบายเหลํานี้อยูํ เพื่อสร๎างขวัญและก าลังใจให๎กับผู๎ปฏิบัติงาน อันสํงผล
ให๎เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น และด๎านความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ปฏิบัติงานกับ
ผู๎บังคับบัญชาที่ไมํสํงผลตํอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อาจเกิดจากการปฏิบัติตนของตัว
ผู๎บังคับบัญชาเอง ดังนั้นองค์การควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสานความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ปฏิบัติงานกับ
ผู๎บังคับบัญชา เพ่ือให๎เกิดความใกล๎ชิดสนิทสนมกันมากขึ้น 
 2. เนื่องจากตัวแปรที่ศึกษาในครั้งนี้สามารถอธิบายประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได๎ร๎อยละ 
84.10 จึงอาจท าการศึกษาถึงตัวแปรอิสระตัวอ่ืนๆ ที่อาจจะมีอิทธิพลตํอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมาใช๎ในการวิจัยครั้งตํอไป เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลใหมํๆ เชํน ความผูกพันตํอองค์กร การบริหารผล
การปฏิบัติงาน บุคลิกภาพ ทัศนคติ โครงสร๎างขององค์กร แรงจูงใจในการท างาน วัฒนธรรมองค์กร 
เป็นต๎น รวมทั้งควรเพ่ิมการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลในเชิงลึกมากยิ่ง ขึ้น และอาจจะท าการ
วิจัยกับกลุํมตัวอยํางในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ หรือกลุํมตัวอยํางที่มีสภาพแวดล๎อมแตกตํางกันออกไป 
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บทคัดย่อ 

พระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ.25351 มีเจตนารมณ์ใน
การมุํงรักษาสิ่งแวดล๎อมให๎แกํสังคม โดยมีมาตรการในการปูองกันมลพิษมิให๎กํอความเดือดร๎อนแกํ
ปัจเจกชนและสังคม กฎหมายดังกลําวเน๎นสภาพบังคับทางแพํงในการเยียวยาความเสียหายจาก
ผู๎กระท า มีเพียงบางลักษณะเทํานั้นที่กฎหมายนี้มุํงใช๎มาตรการทางอาญา แตํไมํปรากฏสภาพบังคับ
ทางอาญาในการลงโทษแกํผู๎กํอให๎เกิดมลพิษโดยตรง มีกฎหมายพิเศษเทํานั้นที่มีสภาพบังคับทาง
อาญาเกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อม แตํก็เป็นบางลักษณะความผิดเทํานั้น เชํน กฎหมายวําด๎วยโรงงาน 
กฎหมายวําด๎วยการสาธารณสุข กฎหมายวําด๎วยแรํ หรือกฎหมายวําด๎วยการรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง เนื่องจากการกํอให๎เกิดมลพิษเป็นภัยอันตรายตํอสังคมอยําง
ร๎ายแรง และเพ่ือการรักษาความสงบสุขของสมาชิกในสังคม จึงควรมีกฎหมายที่มีสภาพบังคับทาง
อาญาแกํผู๎กระท าให๎เกิดมลพิษ อันที่จะถือเป็นมาตรการปกปูองสังคมในระดับหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ 
 

Abstract 
The National Environment Quality Promotion and Maintenance Act, B.E. 

2535 (1992)1 has intention to protect the environment to the society. The Act has 
measures to prevent pollution so that pollution will not cause harm to individuals 
and the society. Such law emphasizes Civil enforcement to remedy damage caused 
from offenders. This law has some characteristics to use criminal measures; but there 
is no appearance of criminal enforcement to punish persons causing pollution 
directly. There are special laws only having criminal enforcement relating with 

                                                           
1 ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เลมํ 109 ตอนที่ 37 หน๎า 1 ลงวันท่ี 4 เมษายน 2535 
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environment, but it is in some characteristics of offence only, for example, the 
Factory Act, the Public Health Act, the Mineral Act, or the Cleanliness and 
Orderliness of the Country Act, because things causing pollution are harm and danger 
to the society seriously. In order to keep peace and happiness of members of the 
society, there should be law which has criminal enforcement to persons causing 
pollution. The law will be considered as measure to protect the society in one 
effective level.  
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ตามมาตรา 96 แหํงพระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ.
2535 ก าหนดความผิด ทางแพํงแกํเจ๎าของหรือผู๎ครอบครองแหลํงก าเนิดมลพิษที่กํอให๎เกิดหรือเป็น
แหลํงก าเนิดของการรั่วไหลหรือแพรํกระจายของมลพิษอันเป็นเหตุให๎ผู๎อ่ืนได๎รับอันตรายแกํชีวิต 
รํางกาย หรือสุขภาพอนามัยหรือเป็นเหตุให๎ทรัพย์สินของผู๎อ่ืนหรือของรัฐเสียหายด๎วยประการใดๆ ไมํ
วําการนั้นจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเลํอ เว๎นแตํเป็นกรณีที่พิสูจน์ได๎วําเกิดจากเหตุสุดวิสัย
หรือการสงคราม หรือเป็นการกระท าตามค าสั่งของรัฐหรือเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ หรือการกระท าหรือการ
ละเว๎นการกระท าของผู๎ที่รับอันตรายหรือความเสียหายเองหรือของบุคคลอ่ืนซึ่งมีหน๎าที่รับผิดชอบ
โดยตรงหรือโดยอ๎อมในการรั่วไหลหรือการแพรํกระจายของมลพิษนั้น โดยไมํปรากฏบทก าหนดทาง
ทางอาญาแกํผู๎กระท าผิดดังกลําว ซึ่งหากพิจารณาจากเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับดังกลําวแล๎วจะ
เห็นวํา กฎหมายนี้ต๎องการก าหนดหน๎าที่ความรับผิดชอบของผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับการกํอให๎เกิดมลพิษให๎
เป็นไปโดยชัดเจน และได๎วางมาตรการปูองกันมิให๎เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล๎อมตํอสังคมหรือชุมชน 
 การกํอให๎เกิดมลพิษจากสิ่งแวดล๎อมนี้ แม๎จะเกิดขึ้นจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ตาม แตํได๎
สร๎างความเสียหายหรือความเดือดร๎อนให๎แกํสาธารณะมากกวําความเสียหายหรือความเดือดร๎อนของ
ปัจเจกชนคนใดคนหนึ่ง โดยพระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ. 
2535 มาตรา 4 ได๎ก าหนดนิยามค าวํา “สิ่งแวดล๎อม” วํา สิ่งตํางๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและ
ชีวภาพที่อยูํรอบตัวมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได๎ท าขึ้น และ “มลพิษ” วําเป็นของ
เสียวัตถุอันตรายและมลสารอื่น ๆ รวมทั้งกากตะกอนหรือสิ่งตกค๎างจากสิ่งเหลํานั้น ที่ถูกปลํอยทิ้งจาก
แหลํงก าเนิดมลพิษหรือที่มีอยูํในสิ่งแวดล๎อมตามธรรมชาติซึ่งกํอให๎เกิดหรืออาจกํอให๎เกิดผลกระทบ
ตํอคุณภาพสิ่งแวดล๎อมหรือภาวะที่เป็นพิษภัยอันตรายตํอสุขภาพอนามัยของประชาชนไดและให๎
หมายความรวมถึงรังสีความร๎อน แสง เสียงกลิ่น ความสั่นสะเทือน หรือ เหตุร าคาญอ่ืน ๆ ที่เกิดหรือ
ถูกปลํอยออกจากแหลํงก าเนิดมลพิษด๎วย โดยก าหนดนิยาม “แหลํงก าเนิดมลพิษ” วํา ชุมชน โรงงาน
อุตสาหกรรม อาคาร สิ่งกํอสร๎างยานพาหนะ สถานที่ประกอบกิจการใด ๆ ซึ่งเป็นแหลํงที่มาของ
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มลพิษ และ “ของเสีย” วํา ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสียอากาศเสีย มลสาร หรือวัตถุอันตรายอ่ืนใด 
ซึ่งถูกปลํอยทิ้งหรือมีที่มาจากแหลํงก าเนิดมลพิษ รวมทั้งกากตะกอน หรือสิ่งตกค๎างจากสิ่งเหลํานั้น ที่
อยูํในสภาพของแข็งของเหลวหรือก๏าซ  ซึ่งเห็นวํากฎหมายฉบับดังกลําวพยายามควบคุมพฤติกรรม
ของบุคคลที่เกี่ยวข๎องกับแหลํงมลพิษมิให๎กระท าการใดๆที่เป็นผลให๎เกิดการรั่วไหล แพรํกระจายของ
มลพิษไปยังชุมชนโดยใช๎มาตรการทางแพํงตามหลัก “ผู๎กํอมลพิษเป็นผู๎รับผิดชอบในคําใช๎จําย 
(Polluter Pays Principle)” ในแนวคิดของ strict liability 2 

 ตามหลักอันตรายของสังคมของจอห์น  สจ๏วต  มิลล์  (John  Stuart  Mill) (ค.ศ.1859) ใน
งานเขียน “ความเรียงวําด๎วยเสรีภาพ”  ซึ่งสรุปได๎วํา “วัตถุประสงค์หรือเปูาหมายเดียวส าหรับการค้ า
ประกันมนุษย์ชาติไมํวําเป็นรายบุคคลหรือโดยสํวนรวมให๎ปลอดพ๎นจากการลํวงละเมิดเสรีภาพในการ
กระท าของสมาชิกในสังคม คือการปกปูองตนเอง (self-protection) ในสังคมศิวิไลซ์ความชอบธรรม
ของการใช๎อ านาจรัฐบังคับสมาชิกของชุมชนจะกระท า ได๎ก็ เ พียงวัตถุประสงค์ที่จะปูองกัน
ภยันตราย”3 เงื่อนไขในการตรากฎหมายควบคุมการกระท าหรือใช๎เสรีภาพของบุคคลได๎นั้น   การ
กระท าดังกลําวจะต๎องกํอให๎เกิดความเดือดร๎อนแกํสังคมและผู๎อ่ืน ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตํอบุคคล
อ่ืน เป็นเงื่อนไขในการตรากฎหมายควบคุมการใช๎เสรีภาพของบุคคล เมื่อพิจารณาจากปทัสถานของ
สังคม (norm) แล๎วจะเห็นวํา สังคมต๎องการให๎สมาชิกในสังคมด ารงชีวิตได๎อยํางสงบสุข ไมํมีการ
เบียดเบียนซึ่งกันและกัน เมื่อมีสมาชิกผู๎ใดสร๎างความเสียหายให๎แกํสมาชิกอ่ืนโดยฝุาฝืนตํอ แนวความ
เชื่อดังกลําว สมาชิกอ่ืนจะพยายามให๎สังคมสร๎างมาตรการใดๆ ขึ้นเพ่ือควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกผู๎
นั้นให๎อยูํในขอบเขตของปทัสถาน (norm) นั้น การกระท าของสมาชิกผู๎นั้นเรียกวํา ความเบี่ยงเบน 
(Deviant behaviors )4 และมาตรการที่ใช๎ในการควบคุมพฤติกรรมเบี่ยงเบนดังกลําวได๎พัฒนามาเป็น
กฎหมายอาญา  
 แม๎จากประมวลกฎหมายอาญาจะมีฐานความผิดเกี่ยวกับการกํอให๎เกิดภยันตรายตํอ
ประชาชน ในลักษณะ 6 ของภาค 2 มาตรา 237 ที่บัญญัติวํา “ผู๎ใดเอาของที่มีพิษหรือสิ่งอ่ืนที่นําจะ
เป็นอันตรายแกํสุขภาพเจือลงในอาหาร หรือในน้ าซึ่งอยูํในบํอ สระหรือที่ขังน้ าใดๆ และอาหารหรือน้ า
นั้นได๎มีอยูํหรือจัดไว๎เพื่อประชาชนบริโภค ต๎องระวางโทษ....” ซึ่งเป็นความผิดอาญา และมีบทบัญญัติ
ความรับผิดทางอาญาในกรณีกระท าโดยประมาทและใกล๎จะเป็นอันตรายแกํชีวิตของบุคคลอ่ืนไว๎ ก็

                                                           
2 OECD,Economic Instrument For Environmental Protection( Paris: OECD Publication,1988)p.27 อ๎าง
ใน สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ ,ทางเลือกในการเยียวยาผู๎เสียหายจากปญัหามลพิษ”,ดุลพาหะ,เลํม 1 ปีท่ี 43,(มกราคม-
มีนาคม 2539),หน๎า 104 
3 John Stuart Mill,(1976),On Liberty,(Gertrude Mimmelfarb,ed,Penguin books,) p.68 
4 เสริน ปณุณะหิตานนท์,(2558),การกระท าผิดในสังคม สังคมวิทยาอาชญากรรมและพฤติกรรมเบี่ยงเบน,,กรุงเทพ,
ส านักพิมพ์แหํงจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย,หน๎า 136-138 
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ตาม แตํความหมายของค าวํา “ของที่มีพิษ” และ “สิ่งที่นําจะเป็นอันตรายแกํสุขภาพ” ก็ไมํเป็น
มลพิษตามความหมายในพระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ.2535 
รวมทั้งการท าให๎เสียทรัพย์ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358 ก็ไมํมีบทบัญญัติความผิดทางอาญา
กรณีที่ผู๎กระท าโดยประมาท รวมทั้งบทบัญญัติในภาค 3 ที่เป็นลหุโทษ มาตรา 380 ที่บัญญัติให๎ผู๎ใด
ท าให๎เกิดปฏิกูลแกํน้ าในบํอ สระ หรือที่ขังนั้นอันมีไว๎ส าหรับประชาชนใช๎สอยเป็นความผิดทางอาญา 
ทั้งความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรํางกายในลักษณะ 10 ของภาค 2 ก็บัญญัติเกี่ยวกับความรับผิดทาง
อาญากรณีที่ท าให๎ผู๎อื่นถึงแกํความตาย ได๎รับอันตรายแกํกายหรือจิตใจ ท าให๎ผู๎อ่ืนได๎รับอันตรายสาหัส 
ทั้งโดยเจตนาและประมาท รวมทั้งความผิดลหุโทษที่ก าหนดความรับผิดทางอาญากรณีที่ท าให๎ผู๎อ่ืน
ได๎รับอันตรายแกํกายหรือจิตใจทั้งโดยเจตนาและประมาทก็ตาม และจากบทก าหนดโทษในหมวด 7 
ตั้งแตํมาตรา 98 ถึงมาตรา 111 ของพระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํ งชาติ 
พ.ศ.2535 ก็ไมํปรากฏความผิดหรือโทษทางอาญาโดยตรงที่ใช๎แกํผู๎กํอให๎เกิดมลพิษ และเมื่อพิจารณา
จากกฎหมายพิเศษท่ีมีโทษทางอาญาที่บัญญัติตามชนิดและประเภทของวัตถุประสงค์ของกฎหมายนั้น 
เชํน ในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 25355 มาตรา 45 ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
25356 มาตรา 73 วรรคหนึ่ง และมาตรา 73/1 มาตรา 73/2 หรือตามพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
นํานน้ าไทย พ.ศ. 24567 มาตรา 119 และมาตรา 119 ทวิ มาตรา 204 หรือตามพระราชบัญญัติแรํ 
พ.ศ. 25608  มาตรา 160 หรือมาตรา 170 หรือพระราชบัญญัติปุาสงวนแหํงชาติ พ.ศ. 25079 มาตรา 
31 และตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง พ.ศ. 
253510 มาตรา 54 มาตรา 55 หรือ มาตรา 57 หรือตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 255811 
มาตรา 140 หรือมาตรา 144 ก็มิได๎มีบทบัญญัติก าหนดฐานความผิดเกี่ยวกับผู๎กํอให๎เกิดมลพิษตามนัย
ความหมายของ “ผู๎กํอให๎เกิดมลพิษ”ของพระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
แหํงชาติ พ.ศ.2535 โดยตรง และหากพิจารณาจากเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ. 2535 ที่มุํงคุ๎มครองสิ่งแวดล๎อมและผู๎ที่ได๎รับผลกระทบจากมลพิษ
ของสิ่งแวดล๎อมแล๎ว จะเห็นวํากฎหมายตํางๆ เหลํานี้ตํางมีภาระในการคุ๎มครองประชาชนเฉพาะเรื่อง 
ยังไมํครอบคลุมในการคุ๎มครองสังคมจากมลพิษของสิ่งแวดล๎อม ดังนั้น พระราชบัญญัติสํงเสริมและ

                                                           
5 ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เลมํ 109 ตอนที่ 44 หน๎า 62 ลงวันที่ 9 เมษายน 2535 
6 ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เลมํ 109 ตอนที่ 38 หน๎า 27 ลงวันที่ 5 เมษายน 2535 
7 ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เลมํ 30 หน๎า 74  ลงวันท่ี 5 สิงหาคม 2556 
8 ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เลมํ 132 ตอนที่ 26 ก หน๎า 1 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2560 
9 ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เลมํ 81 ตอนที่ 38 หน๎า 263 ลงวันที่ 128 เมษายน 2507 
10 ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เลมํ 109 ตอนที่ 15 หน๎า 28 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2535 
11 ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เลมํ 132 ตอนที่ 108 ก หน๎า 1 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 
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รักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ.2535 ที่มีภารกิจในการปูองกันสังคมตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย จึงยังไมํอาจบรรลุเปูาหมายในการคุ๎มครองความปลอดภัยของประชาชนรวมทั้งทรัพย์สิน
ของประชาชนให๎พ๎นจากการคุกคามของมลพิษเหลํานั้นได๎ จึงเห็นควรก าหนดฐานความรับผิดทาง
อาญาแกํเจ๎าของหรือผู๎ครอบครองผู๎กระท าให๎เกิดการรั่วไหลหรือการแพรํกระจายของมลพิษนั้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๑. เพ่ือศึกษาปัญหาทางกฎหมายที่เกิดจากการมิได๎มีบทบัญญัติความรับผิดทางอาญาใน
กรณีผู๎กํอให๎เกิดมลพิษตามพระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ.2535 
 ๒. เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการก าหนดฐานความผิดทางอาญากรณีผู๎กํอให๎เกิ ด
มลพิษ 
 ๓. เพ่ือศึกษาข๎อกฎหมายเกี่ยวกับบทบัญญัติความรับผิดทางอาญากรณีผู๎กํอให๎เกิดมลพิษใน
ประเทศไทย ประเทศญี่ปุุน และสาธารณรัฐอินเดีย 
 ๔. เพ่ือวิเคราะห์หามาตรการทางกฎหมายในการก าหนดฐานความผิดทางอาญาในกรณีผู๎
กํอให๎เกิดมลพิษตามพระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ.2535 

๕. เพ่ือได๎ข๎อสรุปและข๎อเสนอแนะ 
 
ขอบเขตการวิจัย 
             ผู๎ศึกษาจะศึกษาเฉพาะในสํวนความรับผิดทางอาญาในกรณีผู๎กํอให๎เกิดมลพิษตาม
กฎหมายของประเทศไทยโดยท าการเปรียบเทียบกับประเทศญี่ปุุน และสาธารณรัฐอินเดีย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
             ศึกษาโดยการค๎นคว๎าและรวบรวมข๎อมูลแบบวิจัยเอกสาร (Documentary Research) 
โดยเมื่อรวบรวมข๎อมูลตํางๆ แล๎วจะท าการวิเคราะห์และเสนอแนะ โดยศึกษาค๎นคว๎าจากต าราเอกสาร
ทางกฎหมายของประเทศไทยและตํางประเทศ ข๎อมูลจากเครือขําย เอกสารหมายสารสนเทศ 
บทความ ตัวบทกฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข๎อง 
 
ผลการวิจัย 
 จากแนวคิดในการปูองกันมลพิษจากสิ่งแวดล๎อมที่เกิดจากการรั่วไหลหรือการแพรํกระจาย
จากแหลํงก าเนิดมลพิษในพระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ.2535 
เป็นการมุํงเน๎นในการเยียวยาความเสียหายทางแพํง แตํหากพิจารณาจากหลักอันตรายของสังคมของ
จอห์น  สจ๏วต  มิลล์ (John Stuart Mill) ที่พยายามปูองกันพฤติกรรมบางประการของสมาชิกใน



 
 

 

402 
การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 

เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

สังคมที่อาจสร๎างความเสียหายให๎แกํสมาชิกอ่ืนในสังคมได๎ โดยวางเงื่อนไขในการควบคุมการกระท า
หรือการใช๎เสรีภาพของบุคคลบางประการได๎กรณีที่การกระท าดังกลําวได๎กํอให๎เกิดความเดือดร๎อนแกํ
สังคมและผู๎อ่ืน และเมื่อพิจารณาจากคุณธรรมทางกฎหมายอาญา (Rechtsgut) ซึ่งเป็นสิ่งที่กฎหมาย
มุํงให๎การคุ๎มครอง โดยกฎหมายอาญาตั้งอยูํบนหลักการคุ๎มครองสิทธิอันได๎แกํทรัพย์สมบัติและสมบัติ
อ่ืนๆของบุคคลชอบที่จะได๎รับคุ๎มครองโดยกฎหมายอาญาแล๎ว12 จะเห็นวํากฎหมายอาญาถูกออกแบบ
เพ่ือให๎มีการควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมเพ่ือมิให๎บุคคลใดใช๎สิทธิของตนในการรุกรานหรือ
รบกวนสมาชิกอ่ืนมากเกินความจ าเป็น ทั้งกฎหมายอาญาได๎ก าหนดโทษทางอาญาในการลงโทษแกํ
ผู๎ฝุาฝืนกฎเกณฑ์ดังกลําวโดยการวางกฎเกณฑ์นี้ต๎องอาศัยปทัสถานของสังคม (norm) มาวางเป็น
มาตรฐานความประพฤติเพ่ือวัดระดับความเบี่ยงเบนของพฤติกรรมนั้นวําสังคมมีระดับความอดทน
เพียงใดกับการกระท าเหลํานั้น หากการกระท าเหลํานั้นเกินเลยไปจากมาตรฐานดังกลําว สังคมก็จะ
ก าหนดให๎พฤติกรรมดังกลําวเป็นความผิดทางอาญา ทั้งนี้สังคมจะใช๎ความอดทนที่เปรียบเที ยบกับ
ปทัสถานของสังคมและความเสียหายที่อาจเกิดจากความประพฤตินั้น โดยสังคมมีความคาดหวังวํา
ระดับโทษทางอาญาที่ออกแบบมานี้จะท าให๎ผู๎ฝุาฝืนต๎องรับความทุกข์โดยอาศัยแนวคิดการลงโทษที่
ระบุวํา การลงโทษเพ่ือการแก๎แค๎น ทดแทน ลงโทษเพ่ือขํมขูํมิให๎ผู๎นั้นหรือบุคคลอ่ืนกระท า เชํนนั้นอีก 
ลงโทษเพ่ือก าจัดบุคคลนั้นออกไปจากสังคมเพ่ือให๎สังคมมีความปลอดภัย และลงโทษเพ่ือการฟ้ืนฟู
ปรับปรุงพฤติกรรมของผู๎นั้นเสียใหมํเพ่ือให๎สามารถใช๎ชีวิตอยูํในสังคมตํอไปได๎ 
 การกํอให๎เกิดมลพิษในสิ่งแวดล๎อมนี้ถือเป็นภัยตํอสังคมอยํางมากด๎วยเหตุไมํเพียงสมาชิกใน
สังคมท่ีไมํมีสํวนเกี่ยวข๎องกับกิจกรรมของผู๎กระท าแล๎ว สิ่งแวดล๎อมที่ปนเปื้อนมลพิษต๎องใช๎ระยะเวลา
ยาวนานในการฟ้ืนตัวของธรรมชาติ ไมํนับถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงกับสุขภาพ รํางกาย ทรัพย์สิน
ของผู๎ที่ต๎องเสียหาย เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข๎องกับความผิดเกี่ยวกับการ
กํอให๎เกิดภยันตรายตํอประชาชน และกฎหมายพิเศษที่มีโทษทางอาญา เชํน พระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. 2535 มาตรา 45 ก าหนดความผิดทางอาญากรณีที่ผู๎ประกอบโรงงานไมํปฏิบัติตามกฎกระทรวง
ในการก าหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปลํอยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใดๆที่ มีผลกระทบตํอ
สิ่งแวดล๎อมซึ่งเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานในมาตรา 8 (5) หรือตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 25 ก าหนดเหตุร าคาญที่เกิดจากห๎าสาเหตุ และมีบทลงโทษตามมาตรา 
73 วรรคหนึ่งที่ผู๎ฝุาฝืนไมํปฏิบัติตามข๎อบัญญัติท๎องถิ่นในการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปูองกันมิ
ให๎เกิดเหตุร าคาญและปูองกันโรคติดตํอตามมาตรา 40 (3) และมาตรา 73/1 ที่ลงโทษผู๎ฝุาฝืน
ข๎อบัญญัติท๎องถิ่นท่ีห๎ามถําย เท ทิ้ง หรือท าไห๎มีขึ้นในที่สาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย นอกจากใน

                                                           
12 คณิต ณ นคร,(2538),ประมวลกฎหมายอาญา หลักกฎหมายและพื้นฐานการเข๎าใจ,กรุงเทพ,ส านักพิมพ์นิติธรรม
,หน๎า 266-272 
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ที่ที่ราชการสํวนท๎องถิ่นจัดไว๎ให๎ในมาตรา 20 (1) และมีบทลงโทษตามมาตรา 73/2 เกี่ยวกับผู๎ที่ได๎รับ
อนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือได๎รับ
ประโยชน์ได๎ฝุาฝืนข๎อบัญญัติท๎องถิ่นตามมาตรา 20 (5) กรณีเก่ียวกับมูลฝอยติดเชื้อ หรือมูลฝอยที่เป็น
พิษหรืออันตรายจากชุมชน หรือตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนํานน้ าไทย พ.ศ. 2456 มาตรา 
119 ก าหนดห๎ามมิให๎ผู๎ใดเท ทิ้ง หรือท าด๎วยประการใด ให๎หิน กรวด ทราย ดิน โคลน อับเฉา สิ่งของ
หรือสิ่งปฏิกูลใด ยกเว๎นน้ ามันและเคมีภัณฑ์ ลงในแมํน้ า ล าคลอง บึง อํางเก็บน้ า ทะเลสาบ อันเป็น
ทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช๎ประโยชน์รํวมกันหรือทะเลภายในนํานน้ าไทย อันจะเป็น
เหตุให๎เกิดการตื้นเขิน ตกตะกอนหรือสกปรก เว๎นแตํได๎รับอนุญาตจากกรมเจ๎าทํา และมาตรา 119 
ทวิ ห๎ามมิให๎ผู๎ใดเท ทิ้ง หรือท าด๎วยประการใดๆ ให๎น้ าทิ้งและเคมีภัณฑ์หรือสิ่งใดๆ ลงในแมํน้ า ล า
คลอง บึง อํางเก็บน้ า หรือทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชน หรือที่ประชาชนใช๎ประโยชน์
รํวมกัน หรือทะเลภายในนํานน้ าไทย อันอาจจะเป็นเหตุให๎เกิดเป็นภัยตํอสิ่งมีชีวิตหรือตํอสิ่งแวดล๎อม
หรือเป็นอันตรายตํอการเดินเรือในแมํน้ า  ล าคลอง บึง อํางเก็บน้ า หรือทะเลสาบ มาตรา 204 
บัญญัติวํา ผู๎ใดเท ทิ้งหรือปลํอยน้ ามันปิโตรเลียมหรือน้ ามันที่ปนกับน้ ารั่วไหลด๎วยประการใดๆลงใน
เขตทํา แมํน้ า ล าคลอง ทะเลสาบ หรือทะเลภายในนํานน้ าไทย  หรือตามพระราชบัญญัติแรํ พ.ศ.
2560  มาตรา 160 ก าหนดโทษทางอาญาแกํผู๎ถือประทานบัตรท าเหมือง แตํแรํ ประกอบโลหะกรรม
ภายในเขตเหมืองแรํ ได๎กระท าการ ละเว๎นกระท าการ อันนําจะเป็นเหตุให๎แรํที่มีพิษหรือสิ่งอ่ืนใดที่มี
พิษกํอให๎เกิดอันตรายแกํบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล๎อมตามมาตรา 68(7) หรือมาตรา 
170 ที่ก าหนดโทษทางอาญากรณีผู๎รับใบอนุญาตกระท าการ ละเว๎นกระท าการใดในการแตํงแรํหรือใน
การประกอบโลหะกรรม อันนําจะเป็นเหตุให๎แรํที่มีพิษหรือสิ่งใดที่มีพิษกํอให๎เกิดอันตรายแกํบุคคล 
สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล๎อมตามมาตรา 109 และมาตรา 114 หรือพระราชบัญญัติปุาสงวน
แหํงชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 31 ที่ลงโทษผู๎ฝุาฝืนมาตรา 14 กรณีท่ีมีการยึดถือครอบครองท าประโยชน์
หรืออยูํอาศัยในที่ดิน กํอสร๎าง แผ๎วถาง เผาปุา ท าไม๎ เก็บหาของปุา หรือกระท าด๎วยประการใดๆอัน
เป็นการเสื่อมเสียแกํสภาพปุาสงวนแหํงชาติ  และตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง พ.ศ.2535 มาตรา 54 ให๎ลงโทษผู๎ที่ที่ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใน
สถานสาธารณะนอกภาชนะหรือที่ที่ราชการสํวนท๎องถิ่นได๎จัดไว๎ตามมาตรา 31 (2) หรือ มาตรา 57 
ให๎ลงโทษผู๎ที่เท ทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้ าโสโครกหรือสิ่งอ่ืนใดลงบนถนนหรือในน้ าตามมาตรา 33 
วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 55 ที่ลงโทษผู๎ที่ขับรถบรรทุกมูลสัตว์ กรวด หิน ดิน เลน ทราย มูลฝอย หรือมี
น้ ามันและวัตถุดังกลําวได๎ตกหลํน ปลิว ฟูุงกระจาย หรือรั่วไหลลงบนถนน หรือตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ.2558 มาตรา 140 ให๎ลงโทษผู๎ที่ปลํอย เท ทิ้ง ระบาย หรือท าให๎วัตถุอันตราย
ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดก าหนดลงสูํที่จับสัตว์น้ า กระท าการใดๆอันท าให๎สัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ า
มึนเมา ปลํอย เท ทิ้ง ระบาย หรือท าให๎สิ่งใดลงสูํที่จับสัตว์น้ าในลักษณะที่เป็นอันตรายแกํสัตว์น้ า หรือ
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ท าให๎ที่จับสัตว์น้ าเกิดมลพิษในลักษณะที่เป็นอันตรายแกํสัตว์น้ า ตามมาตรา 58 วรรคหนึ่ง หรือ
มาตรา 144 ลงโทษผู๎ที่ครอบครองซึ่งสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่อาจกํอให๎เกิดอันตรายตํอรํางกาย
มนุษย์หรือตํอสัตว์น้ าอ่ืน สิ่งแวดล๎อมของสัตว์น้ า ทรัพย์สินของบุคคลหรือสาธารณสมบัติ หรือเป็น
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่อาจกํอให๎เกิดอันตรายตํอสุขภาพของมนุษย์ตามประเภท ชนิด ลักษณะ จ านวน
หรือขนาดที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งกฎหมายพิเศษเหลํานี้ตํางก็มีเจตนารมณ์ในการปกปูองในสิ่งที่
กฎหมายนั้นต๎องการ โดยบทบัญญัติเหลํานั้นมิได๎ครอบคลุมไปถึงพฤติกรรมใดๆที่กํอให๎เกิดมลพิษ
ให๎แกํสิ่งแวดล๎อม 
 ในขณะเดียวกัน หากพิจารณาจากกฎหมายของประเทศญี่ปุุนตามพระราชบัญญัติการ
โต๎ตอบการปนเปื้อนในดิน(Soil Contamination Countermeasures Act,  Act No 53 of May 
29,2002) 13มาตรา 38 ก าหนดวําหากมีผู๎หลีกเลี่ยงค าสั่งตามมาตรา 7(2) อาจถูกลงโทษจ าคุกไมํเกิน 
1 ปี หรือปรับไมํเกิน 1 ล๎านเยน โดยมาตรา 7(2) ก าหนดให๎คณะผู๎ปกครองจังหวัดอาจมีค าสั่งให๎
บุคคลที่กระท าการอันเป็นต๎นเหตุให๎ดินปนเปื้อน อันหมายถึง มีสารตะกั่วไตรคลอโรเอทิลีนและสารที่
คล๎ายคลึงกัน แตํไมํรวมสารกัมมันตรังสีที่สารเหลํานั้นมีผลตํอสุขภาพของมนุษย์ด๎วยเหตุสารเหลํานั้น
ในดิน ต๎องท าการปฏิบัติการขนย๎าย ลอกออกซึ่งดินนั้น ภายในระยะเวลาตามค าสั่งของคณะรัฐมนตรี 
และมาตรา 41 ก าหนดให๎ผู๎แทนนิติบุคคลหรือตัวแทน ลูกจ๎างหรือคนงานของนิติบุคคลหรือของบุคคล
นั้นที่ได๎กระท าผิดตามมาตรา 38 ซึ่งเป็นการกระท าตามที่จ๎างหรือตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ไมํเพียง
ผู๎กระท าต๎องรับโทษตามมาตรา38 แล๎ว นิติบุคคลหรือบุคคลนั้นจะต๎องรับโทษปรับตามที่มาตรา 38 
บัญญัติไว๎ด๎วย และใน พระราชบัญญัติการควบคุมมลพิษจากน้ า (Water Pollution Control Law, 
Law No 138 of 1970 latest amendment by Law No 75 of 1995)14 มาตรา 31 วรรคหนึ่ง 
(1) ก าหนดวําผู๎ใดฝุาฝืนบทบัญญัติในมาตรา 12 (1) กลําวคือ เป็นผู๎ท าให๎กระจายน้ าเสียที่ไมํ เป็นไป
ตามมาตรฐานน้ าทิ้งจากสถานที่พิเศษซึ่งผู๎จัดตั้งโรงงานประเภทนี้ต๎องอยูํในเขตพิเศษที่มีกฎการ
ควบคุมมาตรฐานมลพิษ ต๎องรับโทษจ าคุกไมํเกิน 6 เดือน หรือปรับไมํเกิน 500,000 เยน และใน
มาตรา 31 วรรคหนึ่ง (2)  ก าหนดให๎ผู๎ที่กํอตั้งโรงงานพิเศษนี้ต๎องมีมาตรการปูองกันอุบัติเหตุเพ่ือมิให๎
มลพิษที่มีสารอันตรายลงไปในพ้ืนที่น้ าสาธารณะอันอาจเป็นอันตรายแกํมนุษย์หรือสิ่งแวดล๎อม ตาม
มาตรา 14-2 (3) หรือการฝุาฝืนข๎อก าหนดมาตรการฉุกเฉินของผู๎ปกครองในท๎องถิ่นกรณีการเกิด
มลพิษทางน้ าเป็นเหตุให๎เกิดการ  ขาดแคลนน้ าที่มีผลตํอมนุษย์หรือสิ่งแวดล๎อมทางน้ า ตามมาตรา 18 
ผู๎ฝุาฝืนนั้นต๎องรับโทษจ าคุกไมํเกิน 6 เดือน หรือปรับไมํเกิน 500,000 เยน  และมาตรา 31 วรรคสอง 
ก าหนดให๎รับผิดตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง (1) (2) ด๎วยในกรณีที่เป็นการกระท าโดยประมาท โดยให๎

                                                           
13 https://www.env.go.jp/en/laws/water/sccact.pdf เข๎าถึงวันที่ 8 มีนาคม 2561 
14 https://www.env.go.jp/en/laws/water/wlaw/index.html  เข๎าถึงวันท่ี 9 มีนาคม 2561 

https://www.env.go.jp/en/laws/water/sccact.pdf%20เข้าถึง
https://www.env.go.jp/en/laws/water/wlaw/index.html%20%20เข้าถึง
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ลงโทษจ าคุกไมํเกิน 3 เดือน หรืปรับไมํเกิน 300,000 เยน  มาตรา 34 ก็ก าหนดให๎ผู๎แทนนิติบุคคล
หรือตัวแทน ลูกจ๎างหรือคนงานของนิติบุคคลหรือของบุคคลนั้นที่ได๎กระท าผิดตามมาตรา 38 ซึ่งเป็น
การกระท าตามที่จ๎างหรือตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจซึ่งผู๎กระท าต๎องรับโทษตามมาตรา 31 แล๎ว นิติ
บุคคลหรือบุคคลนั้นจะต๎องรับโทษปรับตามที่มาตรา 31 บัญญัติไว๎ด๎วย ในพระราชบัญญัติการควบคุม
มลพิษทางอากาศ ( Air Pollution Control Law, Law No 97 of 1968 latest amendment by 
Law No 32 of 1996)15 มาตรา 33 ก าหนดลงโทษผู๎ฝุาฝืนกรณีที่ปลํอยเขมําด าหรือควันไฟที่มี
ปริมาณความหนาแนํนสูงกวํามาตรฐานเป็นเหตุให๎เกิดความเสียหายแกํสุขภาพของมนุษย์หรือ
สิ่งแวดล๎อม โดยผู๎ปกครองของจังหวัดได๎แจ๎งให๎ปรับปรุงแล๎วหรือจัดการให๎ให๎อยูํในสภาพปกติแล๎ว ผู๎
นั้นเพิกเฉย ตามมาตรา 14 (1) วรรคหนึ่ง หรือ ผู๎ฝุาฝืนปลํอยเขมําด าหรือควันไฟจนเกินมาตรฐานท า
ให๎เป็นสภาพก๏าซเรือนกระจก เป็นเหตุให๎เกิดความเสียหายแกํสุขภาพของมนุษย์หรือสิ่งแวดล๎อม โดย
ผู๎ปกครองสํวนจังหวัดได๎แจ๎งให๎ผู๎กํอตั้งโรงงานพิเศษที่มีหน๎าที่ในการควบคุมหรือก าจัดสภาวะนั้นแล๎ว 
เชํนวิธีการควบคุม หรือการปลํอยประเภทเชื้อเพลิงที่ให๎ในโรงงานตามมาตรา 14 วรรคสาม ผู๎นั้นต๎อง
รับโทษจ าคุกไมํเกินหนึ่งปีหรือปรับไมํเกิน 1,000,000 เยน หรือมาตรา 33 -2 ที่ก าหนดให๎ลงโทษ
ผู๎ฝุาฝืน โดยให๎จ าคุกไมํเกิน 6 เดือน หรือปรับไมํเกิน 500,000 เยน ในกรณีดังตํอไปนี้ ผู๎ที่ปลํอยควัน
ด าหรือควันในปริมาณหรือความหนาแนํนที่เกินจากระดับมาตรฐานออกไปสูํภายนอกสถานที่ตาม
มาตรา 13 วรรคหนึ่ง หรือ ในกรณีที่ผู๎ปกครองสํวนจังหวัดพบวําสถานพิเศษใดที่ปลํอยเขมําหรือควัน
โดยปราศจากการบ าบัดให๎อยูํในสภาพที่ดีจนมีผลตํอสุขภาพของผู๎อยูํอาศัยในบริเวณโดยรอบ 
ผู๎ปกครองนั้นอาจมีค าสั่งให๎ผู๎นั้นใช๎มาตรการที่จ าเป็นเพ่ือบ าบัดปกปูองผลที่จะเกิดขึ้นหรือที่อาจ
เกิดขึ้นซ้ าโดยอุบัติเหตุ หรือกรณีที่มีการปลํอยปละละเลยค าสั่งของผู๎ปกครองของจังหวัดที่สั่งให๎
ปรับปรุงมาตรฐานของเขมําหรือควันที่ปลํอยออกสูํสาธารณะตามมาตรา 18-4 หรือกรณีที่สถานการณ์
ของสภาพภูมิอากาศของมลพิษทางอากาศที่มีผลตํอสุขภาพของมนุษย์หรือความเป็นอยูํของ
สิ่งแวดล๎อม ผู๎ปกครองของจังหวัดอาจมีข๎อก าหนดมาตรฐานของเขมําหรือควันเพ่ือลดปริมาณหรือ
ความหนาแนํนของเขมําหรือควันลงได๎ตามมาตรา 23 ยํอหน๎าที่ 2 และในกรณีผู๎ที่ปลํอยควันด าหรือ
ควันในปริมาณหรือความหนาแนํนที่เกินจากระดับมาตรฐานออกไปสูํภายนอกสถานที่ตามมาตรา 13 
วรรคหนึ่ง แตํกระท าโดยประมาท ต๎องระวางโทษจ าคุกไมํเกิน 3 เดือนหรือปรับไมํเกิน 300,000 เยน 
และยังมีโทษทางอาญาแกํผู๎ที่ฝุาฝืนค าสั่งทางปกครองที่ผู๎ปกครองของจังหวัดได๎สั่งในหน๎าที่เพ่ือการ
ปูองกันภาวะมลพิษจากอากาศอีก ตามมาตรา 34 ถึงมาตรา 37 ทั้งตาม Waste Management and 

                                                           
15 https://www.ecolex.org/details/legislation/air-pollution-control-law-law-no-97-of-1968-as-
amended-by-law-no-32-of-1996-lex-faoc เข๎าถึงวันท่ี 9 มีนาคม 2561 

https://www.ecolex.org/details/legislation/air-pollution-control-law-law-no-97-of-1968-as-amended-by-law-no-32-of-1996-lex-faoc%20เข้าถึง
https://www.ecolex.org/details/legislation/air-pollution-control-law-law-no-97-of-1968-as-amended-by-law-no-32-of-1996-lex-faoc%20เข้าถึง
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Public Cleansing Law (Law no 137 of 1970)16 ก าหนดโทษทางอาญาแกํผู๎ให๎บริการเป็นธุรกิจใน
การขนถํายของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ไมํปฏิบัติตามกฎหมายวําด๎วยสิ่งแวดล๎อมและมาตรฐาน
ของญี่ปุุนตามมาตรา 25 และมาตรา 26  
          ในสาธารณรัฐอินเดีย มีกฎหมายส าคัญที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมคือ The National 
Environment Tribunal Act 199517, The National Green Tribunal Act 201018,The Public 
Liability Insurance Act 199119 โดยแนวทางในการด าเนินคดีสิ่งแวดล๎อมของสาธารณรัฐอินเดีย มี
การใช๎ระบบคณะผู๎ตัดสินคดีที่แตํงตั้งโดยศาลคดีสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ(National Environment 
Tribunal) โดย The National Environment Tribunal Act 1995 ได๎ก าหนดโทษทางอาญาใน
มาตรา 25 วํากรณีที่ผู๎ฝุาฝืนไมํปฏิบัติตามค าตัดสินของศาล ต๎องระวางโทษจ าคุกไมํเกิน 3 ปี หรือปรับ
ไมํเกินหนึ่งล๎านรูปี หรือทั้งจ าทั้งปรับ และตาม The National Green Tribunal Act 2010 ได๎
ก าหนดในมาตรา 26 วํา ผู๎ที่ฝุาฝืนไมํปฏิบัติตามค าสั่งหรือค าชี้ขาดของศาลต๎องระวางโทษจ าคุกไมํเกิน 
3 ปี หรือปรับไมํเกินสิบโกฏิรูปี หรือทั้งจ าทั้งปรับ และปรับวันละ 25,000 รูปีเป็นต๎นไปจนกวําจะ
ปฏิบัติตามค าสั่งนั้น 
 ดังนั้น จากกฎหมายทั้งในประเทศไทย ญี่ปุุน สาธารณรัฐอินเดียนี้ จะเห็นถึงเจตนารมณ์
ของกฎหมายสิ่งแวดล๎อมวํา มีเพียงการปูองกันมลพิษจากสิ่งแวดล๎อมที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงการ
ปราบปราม ระงับยับยั้งพฤติกรรมที่อาจสํงผลให๎เกิดมลพิษนั้นได๎ และการเยียวยาหลังจากที่
สิ่งแวดล๎อมนั้นเสียไปแล๎ว โดยเมื่อพิจารณาจากพฤติกรรมเบี่ยงเบนของสมาชิกในสังคมที่กํอให๎เกิด
มลพิษจากสิ่งแวดล๎อมอันกํอให๎เกิดภัยอันตรายขึ้นแกํสังคม ประกอบกับเหตุผลของการบัญญัติ
กฎหมายอาญาเพ่ือใช๎ลงโทษแกํผู๎ที่ฝุาฝืนกฎเกณฑ์ตํางๆที่ใช๎ปูองกันมิให๎เกิดภัยอันตรายที่เกิดจาก
มลพิษ แม๎วําฝุายปกครองจะมีอ านาจในการตรากฎเกณฑ์ตํางๆโดยอาศัยเงื่อนไขของ “ใบอนุญาต” 
ในการประกอบกิจกรรมตํางๆ หรือผําน “ค าสั่งทางปกครอง”ก็ตาม แตํหากผู๎ฝุาฝืนได๎กํอให๎เกิดมลพิษ
แล๎ว รัฐก็เพียงเข๎าไปมีบทบาทในการเป็นผู๎ควบคุมกติกาสังคมโดยใช๎ค าสั่งทางปกครองแกํผู๎กํอให๎เกิด
มลพิษ และปลํอยให๎ผู๎เสียหายฟูองผู๎กํอมลพิษเอง โดยหากพิจารณาจากพระราชบัญญัติการโต๎ตอบ
การปนเปื้อนในดิน(Soil Contamination Countermeasures Act) ของประเทศญี่ปุุน มาตรา 38 

                                                           
16 
https://www.env.go.jp/en/recycle/basel_conv/files/Waste_Management_and_Public_Cleansing.pdf 
เข๎าถึงวันท่ี 9 มีนาคม 2561 
17 http://envfor.nic.in/legis/others/tribunal.html เข๎าถึงวันท่ี 9 มีนาคม 2561 
18 http://lawmin.nic.in/ld/P-ACT/2010/A2010-19.pdf เข๎าถึงวันท่ี 9 มีนาคม 2561 
19https://www.google.co.th/search?q=The+Public+Liability+Insurance+Act+1991&oq=The+Public+
Liability+Insurance+Act+1991 เข๎าถึงวันท่ี 9 มีนาคม 2561 

https://www.env.go.jp/en/recycle/basel_conv/files/Waste_Management_and_Public_Cleansing.pdf%20เข้าถึง
https://www.env.go.jp/en/recycle/basel_conv/files/Waste_Management_and_Public_Cleansing.pdf%20เข้าถึง
http://envfor.nic.in/legis/others/tribunal.html%20เข้าถึง
http://lawmin.nic.in/ld/P-ACT/2010/A2010-19.pdf%20เข้าถึง
https://www.google.co.th/search?q=The+Public+Liability+Insurance+Act+1991&oq=The+Public+Liability+Insurance+Act+1991%20เข้าถึง
https://www.google.co.th/search?q=The+Public+Liability+Insurance+Act+1991&oq=The+Public+Liability+Insurance+Act+1991%20เข้าถึง
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และ พระราชบัญญัติการควบคุมมลพิษทางอากาศ ( Air Pollution Control Law) มาตรา 33 ก็เป็น
การกระท าท่ีขัดตํอค าสั่งทางปกครองของรัฐ  แตํในพระราชบัญญัติการควบคุมมลพิษจากน้ า (Water 
Pollution Control Law) มาตรา 31 วรรคหนึ่ง (1) (2) และมาตรา 31 วรรคสอง  หรือ 
พระราชบัญญัติการควบคุมมลพิษทางอากาศ( Air Pollution Control Law) มาตรา 33-2 กลับ
บัญญัติให๎ผู๎กํอมลพิษต๎องรับผิดทางอาญาโดยไมํต๎องมีค าสั่งทางปกครอง และเมื่อเปรียบเทียบกับ
พระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ.2535 ล๎วนเป็นบทบัญญัติที่ต๎อง
อาศัยค าสั่งทางปกครองกํอนทั้งสิ้น เชํน มาตรา 65 ก าหนดให๎ยานพาหนะที่น ามาใช๎ต๎องไมํกํอให๎เกิด
มลพิษเกินกวํามาตรฐาน และผู๎ที่ฝุาฝืนค าสั่งของพนักงานเจ๎าหน๎าที่ที่ห๎ามใช๎ยานพาหนะนั้นมีความผิด
ทางอาญา ทั้งนี้ รัฐมีแนวคิดวําเจ๎าพนักงานจะเป็นผู๎ปกปูองระมัดระวังมิให๎ผู๎ใดกํอให๎เกิดมลพิษแกํ
ชุมชน แตํแนวคิดดังกลําวกลับไมํยอมรับการมีสํวนรํวมของชุมชนในการระมัดระวังปูองกันชุมชนเอง 
ดังนั้นการกํอให๎เกิดมลพิษที่ยังไมํมีค าสั่งทางปกครองจึงยังไมํกํอให๎เกิดความรับผิดทางอาญา ทั้งนี้
แนวคิดในการลงโทษทางอาญาเพ่ือให๎บุคคลเกิดความหวาดกลัวหรือหลาบจ า อันเป็นการขํมขูํมิให๎มี
การกระท าลักษณะเชํนนั้นอีก ไมํวําจากผู๎ฝุาฝืนหรือบุคคลอื่น และหากปลํอยให๎เกิดมลพิษแล๎ว จะเกิด
ภาระหน๎าที่ในการต๎องฟ้ืนฟูสิ่งแวดล๎อมที่เกิดมลพิษไว๎ด๎วยความยากล าบากและเสียคําใชํจํายจ านวน
มากจนมีผลกระทบตํอเศรษฐกิจของชุมชนนั้น จากการกระท าดังกลําวที่กํอให๎เกิดอันตรายตํอสังคม
โดยรวม มาตรการทางอาญาจึงถือเป็นแนวปูองกันสังคมได๎อยํางดีประเภทหนึ่ง 
 ดังนั้น พฤติกรรมของการกํอให๎เกิดมลพิษจึงควรถูกก าหนดให๎เป็นโทษทางอาญา เพ่ือใช๎
คุ๎มครองปูองกันสาธารณชนจากความเสียหายดังกลําวตามแนวคิดของการนิติบัญญัติทางอาญาสาร
บัญญัติ แตํเพ่ือให๎กฎหมายดังกลําวสามารถบรรลุผลได๎ กฎหมายนี้จ าต๎องก าหนดเงื่อนไขของ
มาตรฐานของสิ่งแวดล๎อมดังกลําวออกอยํางชัดเจน และประชาชนสามารถเข๎าถึงมาตรฐานดังกลําวได๎ 
เชํน การวัดระดับคําของเสียงที่เป็นมลพิษ คําของน้ าเสียที่เป็นมลพิษ คําของควันและเขมํา คําของ
ความร๎อนที่ออกมาจากแหลํงมลพิษ คําของกลิ่นเหม็นของขยะเนําเสีย รวมทั้งอุปกรณ์เครื่อง วัด
มาตรฐานดังกลําวที่ประชาชนสามารถเข๎าถึงได๎งําย เพ่ือจะได๎เป็นไปตามแนวคิดของเบคคาเรีย 
เบนธัมและมิลล์ ในหลักเกณฑ์วําด๎วยความเป็นไปได๎ในทางปฏิบัติที่ก าหนดวํากฎหมายอาญาไมํควร
รวมเอาไว๎ซึ่งข๎อห๎ามที่บังคับใช๎ไมํได๎ โดยลักษณะการกระท าผิดทางอาญานี้ควรรวมเอาการกระท าโดย
เจตนาและโดยประมาทเลินเลํออยํางร๎ายแรงไว๎ด๎วย20 
 
 
 

                                                           
20 อภิรัตน์ เพ็ชรศริิ,รศ.ดร.(2548),ทฤษฎีอาญา,กรุงเทพ,ส านักพิมพ์วิญญูชน,หน๎า 64-66 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากกฎหมายตํางๆ ในประเทศไทยที่บัญญัติลักษณะความรับผิดทางอาญาตามแนว
เจตนารมณ์ของกฎหมายนั้น ยํอมถือเป็นความรับผิดทางอาญาในบทเฉพาะ แตํเพ่ือให๎การรักษา
สิ่งแวดล๎อมถือเป็นภาระหน๎าที่ของประชาชนทั่วไป ดังนั้น  จึงควรก าหนดฐานความผิดทางอาญาไว๎ใน
พระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ. 2535    มาตรา 98/1 วํา  
            “ผู๎ใดกํอให๎เกิดมลพิษแกํสิ่งแวดล๎อมที่เกินกวํามาตรฐานที่กฎหมายก าหนด จนอาจเป็นเหตุ
ให๎ผู๎อื่นเสียชีวิต หรือได๎รับอันตรายแกํกาย สุขภาพอนามัย หรือท าให๎ทรัพย์สินของผู๎อ่ืนเสียหาย ผู๎นั้น
ต๎องระวางโทษจ าคุกไมํเกิน 2 ปี และปรับตั้งแตํ 40,000 บาท แตํไมํเกิน 200,000 บาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ” 
           “ผู๎กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง หากเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเลํออยํางร๎ายแรง ผู๎นั้น
ต๎องรับโทษกึ่งหนึ่งของความผิดในวรรคหนึ่ง” 
          “กรณีที่ศาลมีค าพิพากษาลงโทษผู๎กระท าผิดตามวรรคหนึ่ง ศาลอาจใช๎มาตรการเพ่ือความ
ปลอดภัยแกํผู๎นั้นได๎ แตํต๎องมีระยะเวลาไมํเกิน 5 ปี” 
ในสํวนนี้อธิบายได๎ดังนี้ 
 1. กรณีที่มีผู๎กํอให๎เกิดมลพิษ อันหมายถึง ของเสียวัตถุอันตรายและมลสารอ่ืน ๆ รวมทั้ง
กากตะกอนหรือสิ่งตกค๎างจากสิ่งเหลํานั้นที่ถูกปลํอยทิ้งจากแหลํงก าเนิดมลพิษ หรือที่มีอยูํ ใน
สิ่งแวดล๎อมตามธรรมชาติซึ่งกํอให๎เกิดหรืออาจกํอให๎เกิดผลกระทบตํอคุณภาพสิ่งแวดล๎อมหรือภาวะที่
เป็นพิษภัยอันตรายตํอสุขภาพอนามัยของประชาชนได๎และให๎หมายความรวมถึงรังสีความร๎อน แสง 
เสียง กลิ่น ความสั่นสะเทือน หรือเหตุร าคาญอ่ืน ๆ ที่เกิดหรือถูกปลํอยออกจากแหลํงก าเนิดมลพิษ
ด๎วย และการกระท านั้นมีผลไปถึงสิ่งแวดล๎อมที่หมายถึงสิ่งตําง ๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพ
ที่อยูํรอบตัวมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ไดท๎ าข้ึน 
 2. การกระท าตามข๎อ 1 มีผลที่อาจกํอให๎ผู๎อ่ืนถึงแกํความตาย หรือได๎รับอันตรายแกํกาย  
สุขภาพอนามัย หรือท าให๎ทรัพย์สินของผู๎อ่ืนเสียหาย ที่ไมํรวมถึงผู๎กระท าเองหรือผู๎รํวมกระท าผิด  ซึ่ง
หมายความวํา ผู๎อื่นนี้ต๎องไมํเป็นผู๎กระท าหรือ     ผู๎รํวมกระท าผิด 
 3. ความผิดลักษณะนี้เป็นความมุํงหมายในการลงโทษผู๎กระท าผิด แม๎ผลแหํงการกระท ายัง
ไมํเกิดขึ้นก็ตาม       อันถือเป็นมาตรการในการปูองปราบการกระท าผิดนี้ 
 4. มีข๎อสังเกตวํา  

ก. หากการกระท าความผิดนี้เป็นความผิดตามกฎหมายอ่ืนด๎วย ศาลก็จะพิจารณาโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 หรือ มาตรา 92 แล๎วแตํกรณี 
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ข. ค าวํ า  “เกินกวํ ามาตรฐานที่ กฎหมายก าหนด ” นี้  ให๎ ใช๎มาตรฐานตามที่
พระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ. 2535 ก าหนด 
ซึ่งอยูํในรูปของกฎกระทรวง 

ค. ความผิดที่เกิดข้ึนนี้ ไมํตอ๎งมีค าสั่งทางปกครองมารองรับ 
 5. กรณีที่ไมํมีกฎหมายใดบัญญัติวําการกระท านี้เป็นความผิดโดยเฉพาะ ก็ให๎ใช๎ฐาน
ความผิดนี้ปรับกับข๎อเท็จจริงที่เกิดข้ึน 
 6. กรณีท่ีกระท าโดยประมาทเลินเลํออยํางร๎ายแรง ผู๎กระท าต๎องรับผิดในสํวนนี้ด๎วย โดยค า
วํา “ประมาทเลินเลํออยํางร๎ายแรง” หมายถึง ผู๎กระท าผิดมิได๎ใช๎ความระมัดระวังในการกระท า ใน
ฐานะที่ต๎องใช๎ความระมัดระวังนั้นเชํนวิญญูชนต๎องกระท าและหากผู๎นั้นใช๎ความระมัดระวังเล็กน๎อย 
เหตุร๎ายนี้ก็จะไมํเกิดขึ้น 
 7. แนวคิดตามกฎหมายนี้ ให๎ศาลใช๎มาตรการเพ่ือความปลอดภัยมาใช๎แกํผู๎กระท าผิดทั้งที่
เป็นความผิดโดยเจตนาและโดยประมาทเลินเลํออยํางร๎ายแรง 
 
เอกสารอ้างอิง 
คณิต ณ นคร, (2538),ประมวลกฎหมายอาญา หลักกฎหมายและพ้ืนฐานการเข๎าใจ , กรุงเทพ,

ส านักพิมพ์นิติธรรม 
สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ ,ทางเลือกในการเยียวยาผู๎เสียหายจากปัญหามลพิษ”, ดุลพาหะ,เลํม 1 ปีที่ 43 

(มกราคม-มีนาคม 2539) 
เสริน ปุณณะหิตานนท์,(2558),การกระท าผิดในสังคม สังคมวิทยาอาชญากรรมและพฤติกรรม

เบี่ยงเบน,,กรุงเทพ,ส านักพิมพ์แหํงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ,รศ.ดร.(2548),ทฤษฎีอาญา,กรุงเทพ,ส านักพิมพ์วิญญูชน 
John Stuart Mill, (1976), On Liberty, (Gertrude Mimmelfarb, ed, Penguin books,) 
Soil Contamination Countermeasures Act (Act No. 53 of May 29, 2002). Available at 

https://www.env.go.jp/en/laws/water/sccact.pdf เข๎าถึงวันที่ 8 มีนาคม 2561 
Ministry of the Environment Government of Japan.  Laws :Water & Soil & Ground 

Environment  Water Pollution Control Law.  Available at 
https://www.env.go.jp/en/laws/water/wlaw/index.html  เข๎าถึง วันที่ 9 มีนาคม 
2561                       

Ministry of the Environment Government of Japan. Japan's regulations and 
environmental law. Available at https://www.ecolex.org/details/legislation/air-

https://www.env.go.jp/en/laws/water/sccact.pdf%20เข้าถึงวันที่%208%20มีนาคม%202561
https://www.env.go.jp/en/laws/water/wlaw/index.html%20%20เข้าถึง
https://www.ecolex.org/details/legislation/air-pollution-control-law-law-no-97-of-1968-as-%20amended-by-law-no-32-of-1996-lex-faoc%20เข้าถึง


 
 

 

410 
การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 

เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

pollution-control-law-law-no-97-of-1968-as- amended-by-law-no-32-of-1996-
lex-faoc เข๎าถึง วันที่ 9 มีนาคม 2561 

WASTE MANAGEMENT AND PUBLIC CLEANSING LAW. Available at 
 https://www.env.go.jp/en/recycle/basel_conv/files/Waste_Management_and_

Public_Cleansing.pdf เข๎าถึง วันที่ 9 มีนาคม 2561 
The National Environment Tribunal Act 1995. Available at                  

http://envfor.nic.in/legis/others/tribunal.html เข๎าถึงวันที่ 9 มีนาคม 2561 
The National Green Tribunal Act 2010. Available at http://lawmin.nic.in/ld/P-

ACT/2010/A2010-19.pdf เข๎าถึงวันที่ 9 มีนาคม 2561 
The Public Liability Insurance Act 1991. Available at 

https://www.google.co.th/search?q=The+Public+Liability+Insurance+Act+1991
&oq=The+Public+Liability+Insurance+Act+1991 เข๎าถึง วันที่ 9 มีนาคม 2561 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ecolex.org/details/legislation/air-pollution-control-law-law-no-97-of-1968-as-%20amended-by-law-no-32-of-1996-lex-faoc%20เข้าถึง
https://www.ecolex.org/details/legislation/air-pollution-control-law-law-no-97-of-1968-as-%20amended-by-law-no-32-of-1996-lex-faoc%20เข้าถึง
https://www.env.go.jp/en/recycle/basel_conv/files/Waste_Management_and_Public_Cleansing.pdf%20เข้าถึง
https://www.env.go.jp/en/recycle/basel_conv/files/Waste_Management_and_Public_Cleansing.pdf%20เข้าถึง
http://envfor.nic.in/legis/others/tribunal.html%20เข้าถึง
http://lawmin.nic.in/ld/P-ACT/2010/A2010-19.pdf%20เข้าถึงวันที่%209%20มีนาคม%202561
http://lawmin.nic.in/ld/P-ACT/2010/A2010-19.pdf%20เข้าถึงวันที่%209%20มีนาคม%202561
https://www.google.co.th/search?q=The+Public+Liability+Insurance+Act+1991&oq=The+Public+Liability+Insurance+Act+1991%20เข้าถึง
https://www.google.co.th/search?q=The+Public+Liability+Insurance+Act+1991&oq=The+Public+Liability+Insurance+Act+1991%20เข้าถึง


 
 

 

411 
การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 

เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ : การก่อตัวของสงครามเย็นครั้งใหม่ 
Shanghai Cooperation Organization : the formation of a New cold war 

ณัฏฐพล บุณยพิพัฒน์(NATTAPON Boonyapipat)  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฎับ๎านสมเดจ็เจา๎พระยา 

 
บทคัดย่อ 

 “องค์การความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎ : การกํอตัวของสงครามเย็นครั้งใหมํ” เป็นการศึกษาค๎นคว๎า
ของผู๎เขียน   โดยมุํงความสนใจไปที่ระบบความสัมพันธ์ระหวํางประเทศในศตวรรษที่ 21 หลังจากการ
ลํมสลายของสหภาพโซเวียตในปี พ.ศ. 1991 จนน าไปสูํการยุติสงครามเย็น การประกาศระเบียบโลก
ใหมํของสหรัฐอเมริกา และการที่สาธารณรัฐประชาชนจีนผงาดขึ้นมาเป็นคูํแขํงขันทางทหารกับสหรัฐ 
โดยเฉพาะความรํวมมือกับรัสเซียในการกํอตั้ง “องค์การความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎” 
 วัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ1) พัฒนาการความสัมพันธ์ระหวํางจีน รัสเซีย  และ
สหรัฐอเมริกา 2) ก าเนิดพัฒนาการและโครงสร๎างขององค์การความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎ 3) เพ่ือวิเคราะห์
ถึงบทบาทขององค์การความรํวมมือ เซี่ยงไฮ๎ในการตํอต๎านการคุกคามของตะวันตก โดยมีสมมติฐาน
ในการศึกษาอยูํวํา  อ านาจของโลกมีการกระจายตัวคล๎ายกระดานหมากรุกแบบ 3 มิติอันซับซ๎อน 
บนสุดเป็นอ านาจทางการทหารของสหรัฐ ฯ กระดานตรงกลางคือจีน กระดานลํางสุดเป็นบริษัทข๎าม
ชาติ กลุํมกํอการร๎าย เกิดการย๎ายสนามดุลอ านาจมาสูํเอเชีย จีนกับรัสเซียกํอตั้งองค์การความรํวมมือ
เซี่ยงไฮ๎ ในขณะที่สหรัฐต๎องการรักษาฐานะเจ๎าโลก  จะท าให๎เกิดสงครามเย็นครั้งใหมํ 
 ผลการศึกษาพบวําพัฒนาการความสัมพันธ์ระหวํางจีน รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา จีนกับ
รัสเซียจะกลับมาเป็นมิตรตํอกันโดยโดดเดี่ยวสหรัฐ แตํทั้ง 3 ประเทศก็มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
รํวมกัน การขยายอ านาจขององค์การนาโต๎เข๎าสูํยุโรปตะวันออก และเอเชียกลาง เป็นปัจจัยส าคัญที่
ท าให๎ จีนและรัสเซียรํวมมือกันจัดตั้งองค์การรํวมมือเซี่ยงไฮ๎ เมื่อผนวกเข๎ากับความได๎เปรียบทางภูมิ
รัฐศาสตร์ของจีนและรัสเซีย “องค์การความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎จึงเป็นตัวแปรส าคัญที่จะท าให๎เกิดสงคราม
เย็นครั้งใหมํขึ้นมา” 
ค าส าคัญ  สงครามเย็น องค์การความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎ ระเบียบโลกใหมํ ดุลอ านาจ นาโต๎ 
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ABSTRACT 
The study of the author’s attention to International Relations System in the 

21st Century. “After the fall of the Soviet conditions in 1991. leading to the end of 
the Cold War. Ner World Order announcement of The United State of America And 
the People’s Republic of China emerged as a military rival to the United States. In 
particular, cooperation with Russia in the founding “Shanghai Cooperation 
Organization” 
 The opjectives of the stude are 

1) To develop the relationship between China, Russia and the Unted States. 
2) Origin, development and structure of the Shanghai Cooperation 

Organization 
 3) To analyze the role of the Shangthai Coopetation Organization in 
combating the threat of the West.  
 There are assumptions in the study  that the power of the world is 
scattered like a complex 3D chess board The top is the Us military authority. The 
central board is China The battom is a multinational company 
 Terrorist group Moving the balance of power to Asia. China and Russia 
establish Shanghai Cooperation Organiztion while the US wants to maintain the 
status. Will cause a new Cold War. 
 The study found that the development of relations between China, Russia 
snd the United States, China vs. Russia to return friendly by US isolation but all three 
countries have economic benefits. Expanding the power of  NATO into Eastern 
Europe And Central Asia It is the key foctor. China and Russia Collaborate to Extabish 
Shanghai Cooperation Organization 
 When combined with the geopolitical advantage of China and Russia. 
“The Shanghai Coopernation Organization is an important variable that will bring 
about a new Cold War.” 
Keywords : Cold War Cooperation Organization Shanghai New World Order Balanced 
of Power NATO 
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ความเป็นมา 
 ปัจจุบันได๎ก๎าวเข๎าสูํศตวรรษที่ 21 นับได๎วําเป็นศตวรรษของบรรดาองค์การระหวําง
ประเทศท้ังหลาย  ซึ่งจะเข๎ามาแก๎ไขปัญหาใหญํทั้งด๎านเศรษฐกิจ การทูต การทหาร อาจกลําวได๎วําไมํ
มีประเทศใดอีกแล๎ว ที่จะอยูํได๎ในโลกโดยไมํมีความเกี่ยวข๎องกับองค์การระหวํางประเทศ ทั้งในระดับ
โลกและระดับภูมิภาค (ขจิต จิตตเสวี, 2553) 
 อาจกลําวในเบื้องต๎นได๎วํา การถือก าเนิดขึ้นขององค์การความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎นั้นมีเหตุ
ปัจจัยพื้นฐานมาจากความพยายามแขํงขันทางอ านาจและอิทธิพลระหวํางสาธารณรัฐประชาชนจีนกับ
สหรัฐอเมริกาตามแนวทางสัจนิยมทางการเมือง แตํการแขํงขันทางอ านาจดังกลําวนั้นก็มีองค์ประกอบ
ส าคัญสํวนหนึ่งเป็นความมุํงหวังที่จะสร๎างดุลแหํงอ านาจเพ่ือน ามาซึ่งสันติภาพและความสงบเรียบร๎อย
ในเวทีการเมืองโลก โดยให๎สาธารณรัฐประชาชนจีนพัฒนาขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งอภิมหาอ านาจที่จะ
สามารถคานอ านาจของสหรัฐอเมริกาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  และการจะบรรลุเปูาประสงค์อั น
ยิ่งใหญํในการสถาปนาระเบียบโลกใหมํที่มีขั้วอภิมหาอ านาจ 2 ขั้วดังกลําวนี้ได๎ สาธารณประชาชนจีน
ก็จ าเป็นจะต๎องอาศัยหลักการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันเพ่ือสถาปนาระบอบความมั่นคงที่จะชํวย
สนับสนุนสถานภาพของตนในฐานะอีกหนึ่งอภิมหาอ านาจของโลก และระบอบความมั่นคงดังกลําว
นั้นก็ถูกพัฒนาขึ้นมาในรูปขององค์การความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎ นั่นเอง เพ่ือสร๎างสาระสนเทศในการศึกษา
ด๎านการเมืองและความสัมพันธ์ระหวํางประเทศจึงศึกษาบทบาทขององค์กรความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎ตํอ
การกํอตัวของสงครามครั้งใหมํ 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 ส าหรับวัตถุประสงค์ในการศึกษาในครั้งนี ้1.เพิ่อศึกษาพัฒนาการความสัมพันธ์ระหวํางจีน 
รัสเซียและสหรัฐอเมริกา 2.เพ่ือศึกษาก าเนิด พัฒนาการและโครงสร๎างขององค์กรความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎  
3.เพ่ือวิเคราะห์ถึงบทบาทขององค์การความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎ในการตํอต๎านการคุกคามของตะวันตก  
โดยที่มีสมมติฐานในการศึกษาอยูํวํา  จีนกับรัสเซียรํวมกันกํอตั้งองค์กรความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎  ในขณะที่
สหรัฐต๎องการคงความเป็นเจ๎าโลก  จะท าให๎เกิดภาวะสงครามเย็นครั้งใหมํข้ึนมา 
 
สรุปและอภิปรายผลความสัมพันธ์ระหว่าง จีน  รัสเซีย  และสหรัฐอเมริกา 
 ความสัมพันธ์ระหวํางจีน  รัสเซีย  และสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะอยํางยิ่งภายหลังสงคราม
เย็นนั้น  แม๎สหรัฐอเมริกาจะวางต าแหนํงของตัวเองให๎เป็นชาติมหาอ านาจที่ไมํมีใครท๎าทายได๎  และ
พร๎อมที่จะตอบโต๎กับทุกฝุายที่ไมํเห็นด๎วยกับตน  ซึ่งทําทีเชํนนี้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกภายหลัง
เหตุการณ์  11 กันยายน พ.ศ. 2544  และสหรัฐอเมริกาก็มีทําทีที่หวาดระแวงมาเป็นเวลานานวําทั้งคูํ
จะกลายมาเป็นประเทศคูํแขํงทางการทหารของตนในอนาคต  แตํเมื่อในปัจจุบันทั้งสามประเทศยัง
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ต๎องสัมพันธ์กันเพ่ือสร๎างผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจท าให๎มีความพยายามในการรักษาท าทีที่
สร๎างสรรค์ระหวํางกันเองไว๎  (โกวิท  วงศ์สุรวัฒน์, 2557) สหรัฐอเมริกาซึ่งอยูํในฐานะที่สามารถครอง
ความเป็นเจ๎าในปัจจุบันก็ดูประหนึ่งวําจะมีความรู๎สึกไปในทิศทางเชํนนี้ด๎วยเหมือนกัน  แตํก็ต๎อง
พยายามหาทางบอนไซอ านาจของประเทศที่ตนคาดวําจะเติบโตขึ้นมาเป็นหอกข๎างแครํของตน  จึงได๎
ด าเนินการในลักษณะที่เป็นทวิลักษณ์กับจีนและรัสเซีย กลําวคือ แม๎ในฉากหน๎าจะมีความพยายาม
แสดงออกในเชิงสร๎างสรรค์ มีความรํวมมือกันในทางเศรษฐกิจ  หรือกระทั่งแม๎นแตํในทางการทหาร 
เชํน การเชิญให๎รัสเซียมาเป็นพันธมิตรในนาโต๎ก็ตาม แตํในอีกทางหนึ่งก็ได๎ด าเนินการปิดล๎อมทั้งจีน
และรัสเซียเอาไว๎ด๎วยวิธีการตําง ๆ เพ่ือผนึกไมํให๎ชาติทั้งสองสามารถด าเนินการแผํอิทธิพลได๎สะดวก
นัก  แตํการด าเนินการของสหรัฐบํอยครั้งก็เกินเลยไปจะกลายเป็นลักษณะคุกคามอยํางชัดเจน  ซึ่งสิ่ง
นี้เองเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ท าให๎จีนและรัสเซียต๎องหาวิธีการตอบโต๎สหรัฐอเมริกาในทางใด
ทางหนึ่ง  ซึ่งการด าเนินการที่เป็นรูปธรรมประการหนึ่งก็ต๎องการสร๎างความรํวมมือระหวํางประเทศใน
ระดับท่ีแนํนแฟูนเป็นอยํางยิ่ง ภายในชื่อองค์การความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎ 
 
 องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ : ก าเนิด พัฒนาการ โครงสร้าง 
 องค์การรํวมมือเซี่ยงไฮ๎ เป็นองค์การสร๎างความรํวมมือของรัฐบาลระหวํางประเทศที่กํอตั้ง
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในเบื้องต๎นเพ่ือมุํงรักษาความมั่นคงรํวมกัน ประเทศแกนหลักในการกํอตั้ง
องค์การความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎ก็คือ จีน และรัสเซีย 
 ดังนั้น อาจกลําวได๎วําการประชุมในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2544  นี้ถือเป็นการประชุม
สุดยอดผู๎น าองค์การความรํวมมือแหํงเซี่ยงไฮ๎ครั้งแรก จากนั้นในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2544  
ประเทศสมาชิกองค์การความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎ได๎ด าเนินการรํางกฎบัตรองค์การความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎ขึ้น 
ที่กรุงอัลบาต์ (Almatarg) ประเทศคาซัคสถาน  โดยหลักการส าคัญในกฎบัตรดังกลําว ได๎แกํ (โกวิท  
วงศ์สุรวัตน์, 2554) 

- ความไว๎เนื้อเชื่อใจกัน 

- การมีผลประโยชน์รํวมกัน 

- การมีความเทําเทียมกัน 

- การปรึกษาหารือรํวมกัน 

- การเคารพในอารยธรรมที่แตกตํางกัน 

- การมีความม่ังคั่งรํวมกัน 
 กฎบัตรดังกลําวได๎รับการลงนามรับรองในการประชุมสุดยอดผู๎น าองค์การความรํวมมือ
แหํงเซี่ยงไฮ๎ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2545 ณ นครเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก (Saint Peterburg) 
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ประเทศรัสเซีย กฎบัตรนี้ระบุถึงวัตถุประสงค์ขององค์การ โครงสร๎างองค์การ และรูปแบบของกา ร
ด าเนินงาน และตามกฎบัตรนี้องค์การความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎ก็ได๎รับการกํอตั้งขึ้นอยํางเป็นทางการตาม
หลักกฎหมายระหวํางประเทศ 
 โดยมีสมาชิก 8 ประเทศ คือ  จีน  รัสเซีย  ดาซัดสถาน  ก็ร์ก็ซสถาน  ทาวิกิสถาน  อุทบ
สถาน  อินเดีย  และปากีสถาน 
 โครงสร๎างองค์การความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎  ที่ประชุมสภาประมุขแหํงรัฐ (Council of 
Heads of state) เป็นหนํวยงานที่มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดในโครงสร๎างขององค์การความรํวมมือเซี่ยง
ไฮ๎  สภาประชุมแหํงรัฐนี้จะมีการประชุมกันในชํวงของการประชุมสุดยอดประจ าปี ซึ่งผู๎เข๎ารํวมในการ
ประชุมสภาประมุขแหํงรัฐในปัจจุบัน ประกอบด๎วยผู๎น าสูงสุดของประเทศสมาชิก 
 หนํวยงานที่มีอ านาจรองลงมาจากท่ีประชุมสภาประมุขแหํงรัฐ ก็คือ ที่ประชุมสภาหัวหน๎า
รัฐบาล (Council of Heads of Government) สภาแหํงนี้ถือเอาการประชุมสุดยอดประจ าปี เป็น
เวลาในการประชุมเพ่ือหารือเกี่ยวกับประเด็นความรํวมมือตําง ๆ ในระดับพหุพาคี ทั้งนี้ สภาหัวหน๎า
รัฐบาลนี้ยังเป็นหนํวยงานที่มีอ านาจในการอนุมัติงบประมาณให๎แกํองค์การความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎ด๎วย 
 ที่ประชุมรัฐมนตรีตํางประเทศ มีรอบการประชุมปกติในการประชุมสุดยอดประจ าปี โดย
จะประชุมเพ่ือหารือเก่ียวกับสถานการณ์ระหวํางประเทศในปัจจุบัน และจะเปิดประชุมอีกเมื่อองค์การ
ความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎จะต๎องมีปฏิสัมพันธ์กับองค์การระหวํางประเทศอ่ืน ๆ 
 อีกหนํวยงานหนึ่งที่มีความส าคัญ  ได๎แกํ ที่ประชุมผู๎ประสานงานระหวํางชาติ ท าหน๎าที่
ประสานงานในโครงการความรํวมมือตําง ๆ ของประเทศสมาชิกภายใต๎กรอบความรํวมมือตามกฎ
บัตรองค์การความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎ (โกวิท  วงศ์สุรวัตน์, 2554) 
 เลขาธิการองค์การความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎เป็นผู๎บริหารหลักขององค์การมีหน๎าที่หลักในการ
ตัดสินใจทางด๎านธุรการขององค์การ ก าหนดกฎระเบียบภายในองค์การ  ด าเนินการด๎านเอกสารของ
องค์การ เชํน รํางประกาศขององค์การความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎ จัดท าวาระการประชุม เป็นต๎น จัดท า
กิจกรรมพิเศษให๎แกํบุคลากรภายในองค์การ  สํงเสริมภาพลักษณ์และเผยแพรํข๎อมูลเกี่ยวกับองค์การ
ความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎ ทั้งนี้ ส านักงานเลขาธิการองค์การรํวมมือเซี่ยงไฮ๎ตั้งอยูํ ณ กรุงปักกิ่ง 
 
 บทบาทขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ 
 องค์การความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎นี้ มีการเติบโตขึ้นทั้งในเชิงกว๎างและในเชิงลึก ในเชิงกว๎าง 
คือ การที่องค์การความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎  ได๎แสวงหาพันธมิตรเพ่ือเติมในรูปของประเทศผู๎สังเกตการณ์
ในองค์การความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎  และประเทศคํูเจรจา 
 สํวนการขยายในเชิงลึกขององค์การความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎ คือ การขยายตัวด๎านการกิจของ
องค์การออกไป จากเดิมที่เป็นการแก๎ปัญหาข๎อพิพาทด๎านพรมแดนของประเทศสมาชิกรํวมกัน การ
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แก๎ปัญหากลุํมหัวรุนแรง กลุํมแบํงแยกดินแดน  กลุํมกํอการร๎ายสากล  ตลอดจนขบวนการค๎ายาเสพ
ติดข๎ามชาติ ไปสูํความรํวมมือทางด๎านเศรษฐกิจ  และความรํวมมือด๎านความมั่นคง  กระทั่งมีการซ๎อม
รบรํวมกันของประเทศสมาชิก  องค์การความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎ภายใต๎รหัส  “ภารกิจเพ่ือสันติภาพ”  
(Peace Mission) จนกระทั่งการซ๎อมรบทางทะเลรํวมกันภายใต๎กรอบองค์การความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎
ของจีนและรัสเซีย 
 ส าหรับการตํอต๎านการคุกคามจากชาติตะวันตกนั้น หากพิจารณาจากประวัติศาสตร์
นับตั้งแตํยุคสงครามเย็นนั้น ชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกามีปฏิสัมพันธ์กับจีนและรัสเซียทั้งใน
ฐานะที่เป็นมิตร และในฐานะที่เป็นภัยคุกคาม สลับไปมาตามแตํผลประโยชน์ของชาติ จะเป็น
ตัวก าหนด แตํอยํางไรก็ตาม แม๎จะสิ้นยุคสงครามเย็นไปแล๎ว สหรัฐอเมริกาก็ยังหวาดระแวงทั้งจีนและ
รัสเซีย พร๎อมกับความพยายามในการสร๎างแนวปิดล๎อมจีนและรัสเซียมาโดยตลอด ทางฝุายของจีน
และรัสเซียเองก็เชํนเดียวกัน ในยุคสงครามเย็นความสัมพันธ์ระหวํางกันอาจจะเปลี่ยนกลับไปมา
ระหวํางการเป็นมิตรและการเป็นศัตรู แตํเมื่อสิ้นสุดสงครามเย็นแล๎ว และโดยเฉพาะอยํางยิ่ง เมื่อมาถึง
ยุคปัจจุบันนี้ ทั้งจีนและรัสเซียตํางก็ตระหนักดีวําการเป็นมิตรและการรํวมมือกันเป็นหนทางที่ดีกวํา 
เพราะอยํางไรเสียทั้งสองประเทศก็ล๎วนถูกปิดล๎อมและกดดันจากชาติตะวันตกที่มีสหรัฐอเมริกาเป็น
ผู๎น าเชํนเดียวกัน กระบวนการคุกคามและกดดันจากชาติตะวันตกนั้น ท าให๎จีนและรัสเซียต๎อง
ด าเนินการการตอบโต๎ตํอการคุกคามนั้น 
 ทวําในกรอบขององค์การความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎นั้น ท าให๎ทั้งจีนและรัสเซียได๎มีโอกาส
กระชับความรํวมมือในการตอบโต๎ภัยคุกคามดังกลําวได๎มากขึ้น รวมทั้งมีเวทีระหวํางประเทศในการ
แสดงทําทีของตนตํอการด าเนินการของชาติตะวันตกด๎วย 
 นอกจากนี้ การที่องค์การความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎มีประเทศในภูมิภาคเอเชียกลางเป็นสมาชิก
และมีแนวโน๎มจะขยายประเทศสมาชิกในภูมิภาคนี้ออกไปอีก  ก็เป็นการกดดันกลับทางฝุาย
สหรัฐอเมริกาที่ได๎สํงก าลังทหารเข๎ามาในเอเซียกลางนับตั้งแตํมีการท าสงครามกับกลุํมกํอการร๎ายใน
อัฟกานิสถาน 
 อยํางไรก็ตามเมื่อประมวลปัจจัยตําง ๆ แล๎วจะเห็นได๎วําในปัจจุบันองค์การความรํวมมือ
เซี่ยงไฮ๎นั้นมีพลานุภาพเพียงพอที่จะยืนหยัดต๎านทานการแผํอ านาจอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาและชาติ
พันธมิตรตะวันตกเข๎ามาในภูมิภาคเอเชียกลางและภูมิภาคใกล๎เคียงได๎ดีพอควร รวมทั้งการผนึกก าลัง
กันของชาติ สมาชิกองค์การความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎ โดยเฉพาะชาติแกนน าได๎แกํจีนและรัสเซีย กํอให๎เกิด
อ านาจตํอรองในภูมิภาคท่ีสูงขึ้นมาก แตํอยํางไรก็ตาม หากไมํนับปัจจัยด๎านอาวุธนิวเคลียร์แล๎ว  ยังไมํ
อาจกลําวได๎อยํางเต็มปากนักวําองค์การความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎เป็นอภิมหาอ านาจที่พอฟัดพอเหวี่ยงกับ
สหรัฐอเมริกา แตํก็เป็นมหาอ านาจที่มีอัตราการพัฒนาขีดความสามารถทางการทหารหรือก าลังรบ
ของชาติเพ่ิมสูงขึ้นอยํางรวดเร็ว ดังนั้น จึงอาจกลําวได๎วําองค์การความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎มีศักยภาพ
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พอที่จะก๎าวขึ้นเป็นอภิมหาอ านาจในทางภูมิรัฐศาสตร์ได๎ในอนาคต ทั้งนี้ เพราะต๎องอาศัยระยะเวลาใน
การพัฒนาขัดความสามารถของกลุํมให๎มีความพร๎อมในด๎านก าลังรบเทคโนโลยี และเศรษฐกิจ 
 แม๎วําสหรัฐอเมริกาจะยังเป็นอภิมหาอ านาจขั้วเดียวในปัจจุบันแตํก็ยังไมํสามารถใช๎
ยุทธศาสตร์เชิงรุกในภูมิภาคเอเชียได๎อยํางงํายดายเหมือนดังชํวงทศวรรษแรกหลังสิ้นสุดสงครามเย็น  
เพราะยุทธศาสตร์เชิงรับ และความเป็นอภิมหาอ านาจระดับภูมิภาคขององค์การความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎  
กลายเป็นเสมอืนหนึ่งก าแพงเหล็ก  ที่คอยต๎านทางอ านาจจากชาติตะวันตกและค้ าจุนเสถึยรภาพและ
ความมั่นคงของภูมิภาคอยํางมั่นคงขึ้นเรื่อย ๆ 
 นอกจากนี้ ที่ตั้งขององค์การความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎ ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่จ านวนมาก ก็จะเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ท าให๎มหาอ านาจตะวันตกต๎องกังวลกับ “ศักยภาพในการสร๎างอ านาจ” และ “ศักยภาพ
ของจุดยุทธศาสตร์”  ขององค์การความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎ไมํน๎อยเลยทีเดียว 
 ดังนั้น  แม๎องค์การความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎ในปัจจุบันจะยังอยูํในฐานะก้ ากึ่งของความเป็น
อภิมหาอ านาจแตํก็มีความชัดเจนแล๎ววําองค์การแหํงนี้ก าลังกํอตัวขึ้นสูํความเป็นอภิมหาอ านาจใน
อนาคตโดยสามารถยกระดับจาก  “อภิมหาอ านาจระดับภูมิภาค” ไปสูํ “อภิมหาอ านาจโลก” ที่
ถํวงดุลอ านาจกับสหรัฐอเมริกาได๎อยํางเทําเทียมกัน และหากเวลานั้นมาถึงยุทธศาสตร์อ านาจของ
องค์การความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎ก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนทาง  โดยก๎าวจากยุทธศาสตร์ตั้งรับดั งเชํนใน
ปัจจุบันไปสูํยุทธศาสตร์ในเชิงรุกตํอไปได๎  โดยเฉพาะเพ่ือแขํงขันและถํวงดุลกับนาโต๎ (สมบูรณ์  
เสงี่ยมบุตร, 2558) 
 การตํอสู๎ระหวํางจีนกับสหรัฐเพ่ือดุลแหํงอ านาจนี้จะต๎องด าเนินตํอไปอีกนาน เพราะสหรัฐ
มีโครงสร๎าง     ที่แข็งแรงมากทั้งทางทหารและทางเศรษฐกิจ สหรัฐยังคงน าจีนทางด๎านเทคโนโลยีไป
อีกนาน เทคโนโลยีนี้จะชํวยสหรัฐพัฒนาทางด๎านอาวุธและทางด๎านเศรษฐกิจให๎ก๎าวหน๎าตํอไปและ
รักษาสถานะเป็นอภิมหาอ านาจไว๎ได๎ตํอไปอีกนาน การตํอสู๎เชํนนี้จะด าเนินตํอไปจนกวําฝุายหนึ่งจะ
เสื่อมก าลังเองเพราะเหตุภายในประเทศซึ่งอาจจะเกิดจากความแตกแยกภายในประเทศ ระบบสังคม
เสื่อม ผู๎น าอํอนแอ ท าให๎ประเทศอํอนแอ หรืออาจจะมีสงครามเย็น     ครั้งที่สอง 
 หากรัสเซียสามารถสร๎างเศรษฐกิจให๎เข๎มแข็งพอที่จะแบกภาระทางด๎านทหารไว๎ได๎ หรือ
หากสหรัฐต๎องย๎ายศูนย์ก าลังจากเอเชียกลับไปยุโรปใหมํก็จะแสดงวํารัสเซียได๎กลับเป็นอภิมหาอ านาจ
อีกครั้งหนึ่ง โดยจะมีอภิมหาอ านาจ 3 ประเทศ สหรัฐ จีน และรัสเซีย และกลายเป็นสนามดุลแหํง
อ านาจสามขั้ว จีนจะกลายเป็นประเทศที่มีก าลังอ านาจมากที่สุดในสามอภิมหาอ านาจเพราะจีนเป็น
ประเทศท่ีมีขนาดใหญํที่สุดในด๎านพลเมือง (Kissingcr, 2011)  และจีนมีก าลังทางเศรษฐกิจ ที่แท๎จริง
เหนือกวําสหรัฐ (สุรเกียรติ เสถียรไทย, 2553) และจากทั้งหมดที่กลําวมาคือ สาเหตุปัจจัยของ
สงครามเย็น ครั้งใหมํท่ีอาจจะเกิดขึ้นมาอีกครั้ง 
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 ข๎อเสนอแนะตํอประเทศไทย เราอาจต๎องวางตัวเป็นกลางให๎ได๎สมดุล ระหวํางสหรัฐกับจีน
และรัสเซียเนื่องจากไทยเป็นประเทศเล็ก 
  ตํอโลก การด าเนินนโยบายของสหรัฐและนาโต๎จะถูกถํวงดุลโดยองค์การความ
รํวมมือเซี่ยงไฮ๎ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยด๎านประสิทธิภาพ เจตคติ และระดับ
การยอมรับระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานโรงแยกก๏าซธรรมชาติ 
จังหวัดระยอง 2) เพ่ือเปรียบเทียบระดับการยอมรับระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานโรงแยกก๏าซธรรมชาติ จังหวัดระยองที่มีปัจจัยสํวนบุคคลที่แตกตํางกัน 3) 
วิเคราะห์อิทธิพลของประสิทธิภาพและเจตคติท่ีมีตํอระดับการยอมรับระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎าง
แบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยประชากรที่ใช๎ในการวิจัยคือ พนักงานโรงแยกก๏าซธรรมชาติ จังหวัดระยองที่
เกี่ยวข๎องกับระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้นจ านวน 264 คน เครื่องมือที่ใช๎
เก็บรวบรวมเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล ประกอบด๎วย คําความถี่ คําร๎อยละ 
คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คํา t-test, One way ANOVA และการวิเคราะห์ถดถอยแบบพห ุ
 ผลการวิจัยพบวํา 1) ระดับความคิดเห็นด๎านประสิทธิภาพ เจตคติ และระดับการยอมรับ
ระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานโรงแยกก๏าซธรรมชาติ จังหวัดระยอง
โดยรวมอยูํในระดับมาก 2) เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และต าแหนํงงานที่แตกตํางกันมีระดับการยอมรับ
ที่แตกตํางกัน 3) ปัจจัยด๎านประสิทธิภาพและเจตคติสามารถอธิบายระดับการยอมรับระบบประมูล
ราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ได๎ร๎อยละ 50.30 (R2 = 0.514) โดยประสิทธิภาพด๎านความ
โปรํงใส ด๎านความสะดวกรวดเร็ว และการลดต๎นทุน เจตคติด๎านการรับรู๎ประโยชน์  ด๎านการรับรู๎
ความงํายในการใช๎งานมีอิทธิพลตํอระดับการยอมรับระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบ
อิเล็กทรอนิกส์อยํางมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.01  
ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพ,  เจตคติ,  ระดับการยอมรับ, ระบบประมูลราคาจัดซื้อจั ดจ๎างแบบ
อิเล็กทรอนิกส์, โรงแยกก๏าซธรรมชาติ 
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Abstract 
 The objectives of this research were: 1) study to the levels of efficiency 
attitude and acceptance to electronic auction system. 2) compare acceptance level 
by personal characteristics. and 3) analysis the influence of efficiency and attitude on 
acceptance level to electronic auction system. Samples were 264 employees at gas 
separation plant operation at rayong province. the data were collected by 
questionnaires. the statistics used for analyzing the data were frequency, percentage, 
mean, standard deviation t-test, One Way ANOVA and multiple regression.  
 The analysis result showed: 1) employees in gas separation plant operation at 
rayong province have a high level of efficiency attitude and acceptance electronic 
auction system. 2) differences in sex, age, educational level and department among 
the employees rendered a difference on acceptance level to electronic auction 
system with a statistical significance level of 0.05 and 3) the analysis results also 
showed that efficiency and attitude had influenced on acceptance level to 
electronic auction system of employees in gas separation plant operation at rayong 
province. These factors together explicate for 50.30 percent (R2 = 0.514). Therefore, 
the efficiency of Transparency, timeless and cost. The attitude of perceived 
usefulness and perceived ease of use. these had influenced on acceptance level to 
electronic auction system with a statistical significance level of 0.01 
keyword: efficiency, attitude, acceptance level, electronic auction, gas separation 
plant operation 
 
บทน า 
 การเปลี่ยนแปลงในยุคกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ท าให๎โลกอยูํในยุคที่มีการพัฒนา
เทคโนโลยีอยํางตํอเนื่อง หลายประเทศตํางมีกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนประเทศให๎ก๎าวทันเทคโนโลยีตําง 
ๆ การด าเนินการจึงมีความจ าเป็นต๎องค านึงถึงสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงในแงํของบริบทของสังคมที่
เน๎นการบริหารและจัดการงานในองค์การสมัยใหมํ มีการน าเทคโนโลยีเข๎ามามีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนองค์การให๎ด าเนินไปสูํเปูาหมาย ประเทศไทยก็เชํนกันที่มีการตื่นตัวในด๎านการเปลี่ยนแปลง
ในกระแสโลกาภิวัตน์ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 11 มีการน าเทคโนโลยีเข๎า
มามีสํวนรํวมในระบบการท างานภาครัฐ โดยรัฐบาลได๎มีนโยบายพัฒนาการบริหารงานให๎ก๎าวสูํ
แนวทางของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) เพ่ือให๎รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เป็นกลไกส าคัญใน



 
 

 

421 
การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 

เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

การพัฒนากลยุทธ์และเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการปฏิรูประบบราชการไทย เน๎นให๎น าเทคโนโลยี
สารสนเทศเข๎ามามีบทบาทสนับสนุนการท างานของภาครัฐให๎มีความรวดเร็ว โปรํงใสและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งการบริหารทรัพยากรที่มีอยูํอยํางจ ากัดให๎เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้เหตุ
อันเนื่องมาจากหนํวยงานราชการเป็นหนํวยงานขนาดใหญํมีระเบียบแบบแผนในการบริหารจัดการ
งานโดยการแบํงงานกันท าตามความช านาญ และความถนัดเฉพาะด๎าน มีสายการบังคับบัญชาลดหลั่น
ตามล าดับขั้น ลักษณะงานที่ปฏิบัติเป็นแบบกิจวัตร (Routine) ปฏิบัติตามเกณฑ์อยํางเครํงครัด การ
ติดตํอสัมพันธ์เป็นแบบทางการระบบการบรรจุแตํงตั้ง การเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหนํงใช๎ระบบการสอบ
และการบริหารงานใช๎หลักเหตุผลและความรอบคอบ การตรวจสอบงานต๎องผํานหลายระดับจึงได๎รับ
การวิพากษ์วิจารณ์วําท าให๎งานลําช๎า (Red Tape) (สมพงศ์ เกษมสิน, 2521: 13) ดังนั้นองค์การ
ราชการจึงมีความพยายามในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการท างาน วิธีการท างานตลอดจน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในองค์การทุกระดับให๎มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นโดยการน าเทคโนโลยีเข๎ามา
ปรับใช๎ในการด าเนินงาน เพื่อเป็นการตอบสนองความต๎องการของประชาชน หรือผู๎รับบริการได๎อยําง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลประกอบกับการพัฒนาการบริหารให๎ประสบความส าเร็จ การบริหาร
และจัดการงานในองค์การสมัยใหมํที่มีเทคโนโลยีเข๎ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนองค์การให๎ด าเนินสูํ
เปูาหมายองค์การของรัฐต๎องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหารให๎สอดคล๎องกับบริบทของสังคม และ
ภาครัฐต๎องหันมาสนใจในการสร๎างข๎อได๎เปรียบในเชิงแขํงขันความก๎าวหน๎าทางด๎านวิทยาการความรู๎
ทางด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และแนวคิดใหมํๆ เพ่ือน าพาองค์การไปสูํความเป็นเลิศ (วรัชยา เชื้อ
จันทึก, 2551: 9) การพัฒนาการบริหารปฏิรูปโครงสร๎างกระบวนการและพฤติกรรมการบริหารให๎มี
สมรรถนะ (Capability) เพ่ือที่จะรองรับนโยบาย แผนงาน โครงการ ตลอดจนกิจกรรมในการพัฒนา
ประเทศโดยมีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการพร๎อมกับการลงทุนทางด๎านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
รวมถึงการปรับใช๎เครื่องมือทางเทคโนโลยีและกลยุทธ์ตําง ๆ เข๎าไปรองรับการแขํงขันและการพัฒนา
ขององค์การเพือ่ให๎บรรลุเปูาหมายขององค์การตามที่ตั้งไว๎ ส าหรับการบริหารงานด๎านการคลังรัฐบาล
มีนโยบายด าเนินการปรับปรุงการบริหารงานด๎านการคลังของภาครัฐให๎มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้นโดยมุํงเน๎นที่เปูาหมายและผลลัพธ์การด าเนินงาน เพ่ือให๎สามารถแปลงนโยบาย
และวิสัยทัศน์ของรัฐไปสูํการปฏิบัติจริง รวมถึงสามารถเปิดเผยข๎อมูลตํอสาธารณะเพ่ือความโปรํงใสใน
การด าเนินงาน จากแนวนโยบายดังกลําวรัฐบาลจึงได๎เรํงปฏิรูประบบการบริหารและการปฏิบัติงาน
ทางด๎านการเงินการคลังให๎มุํงสูํระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรของ
ประเทศอยํางมีประสิทธิภาพ โดยได๎ริเริ่มให๎มี “ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์” เพ่ือให๎สอดคล๎องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ ตํอมาเมื่อวันที่ 
24 กันยายน 2555 การพัสดุ กรมการคลังได๎มีหนังสือไปยังหนํวยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่รับ
จัดสรรเงินงบประมาณให๎ด าเนินการเชื่อมโยงข๎อมูลระหวํางรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) 
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และระบบบริหารการเงินการคัลงภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เพ่ือความโปรํงใสในการจัดซื้อ
จัดจ๎าง การวิเคราะห์ข๎อมูลการจัดซื้อจัดจ๎าง และการติดตามการจํายเงินภาครัฐ 
 รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) เป็นโครงการพัฒนากระบวนการจัดซื้ออจัดจ๎าง
แบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นยโนบายที่ทางคณะรัฐมนตรีได๎ก าหนดให๎ทุกสํวนงานราชการต๎องมีการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ๎างในรูปแบบการประมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ผํานเครือขํายอินเตอร์เน็ตอยํางน๎อง
หนึ่งรายการ และให๎มีเว็บไซต์ในการท าระบบจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยสํวนงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหนํวยงานอ่ืน ๆ ของรัฐด าเนินการจัดซื้อจัดจ๎างตามระบบจัดซื้อจัดจ๎างแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการคลังส าหรับการจัดซื้อจัดจ๎างในกรณีที่มีราคาสูงมากหรือหรือประมูล
แขํงขันราคา เริ่มการประมูลที่จัดโดยผู๎ซื้อโดยการแจ๎งข๎อก าหนดและรายละเอียดของสินค๎าและ
บริการ (TOR) ให๎ผู๎ขายที่อยูํในบัญชีรายชื่อรับทราบ แล๎วให๎ผู๎ขายแตํละรายเสนอราคากันจนกวําจะไมํ
มีผู๎สนใจเสนอราคาต่ ากวําอีกแล๎ว การประมูลแบบนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะจัดซื้อสินค๎าและบริการใน
ราคาที่ต่ าที่สุดเทําที่จะเป็นไปได๎ และเรียกวําเป็นการประมูลแบบ Reverse Auction หลังจากใช๎
ระบบนี้แล๎วอาจกลําวได๎วําระบบจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์มีประโยชน์ทั้งตํอผู๎ค๎าและหนํวยงาน
เอง หนํวยงานได๎รับประโยชน์เพราะสามารถจัดหาสินค๎า และบริการได๎อยํางรวดเร็วกวําวิธีการจัดหา
แบบเดิม การจัดหามีความโปรํงใสและตรวจสอบรายละเอียดได๎ คูํค๎ารู๎รายละเอียดการเสนอข๎อเสนอ
ของผู๎อ่ืนได๎ตลอดเวลา สามารถเชิญชวนให๎ผู๎ค๎ารายใหมํๆ เข๎ารํวมเสนอราคา และข๎อเสนอได๎และที่
ส าคัญก็คือสามารถเลือกจัดหาสินค๎าและบริการได๎ในราคาท่ีต่ าสุด  
 โรงแยกก๏าซธรรมชาติถือวําเป็นองค์กรที่อยูํภายใต๎การดูแลของกระทรวงพลังงาน โดย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให๎ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 
2544 โดยการแปลงสภาพจากการปิโตรเลียมแหํงประเทศไทย เป็นบริษัทมหาชน (จ ากัด) ภายใต๎
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 โดยกระทรวงการคลังเป็นผู๎ถือหุ๎นรายใหญํ ปตท.เป็นผู๎
ประกอบธุรกิจโรงแยกก๏าซธรรมชาติรายใหญํในประเทศไทย ซึ่งมีโรงแยกก๏าซธรรมชาติทั้งสิ้น 6 
หนํวย โดยโรงแยกก๏าซธรรมชาติ หนํวยที่ 1-3, 5 และ 6 ตั้งอยูํที่ ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง และโรงแยกก๏าซธรรมชาติ หนํวยที่ 4 ตั้งอยูํที่ อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(โรงแยกก๏าซธรรมชาติระยอง, 2560) โรงแยกก๏าซธรรมชาติของ ปตท. เป็นหนึ่งในองค์การที่มีการน า
ระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช๎ในการจัดหาพัสดุ จัดจ๎างผู๎รับเหมา เป็นต๎น 
จากการเชื่อมโยงทางด๎านการเงินของหนํวยงานรัฐวิสาหกิจซึ่งอยูํภายใต๎การดูแลของรัฐบาลจึงมีความ
เกี่ยวข๎องโดยตรงในด๎านของการน าระบบการประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการ
จัดซื้อจัดจ๎างในระบบ GFMIS มาใช๎ในการบริหารจัดการงานในด๎านการเงิน ระบบจัดซื้อจัดจ๎างแบบ
อิเล็กทรอนิกส์เกิดจากความต๎องการซื้อพัสดุในจ านวนมาก และมีมูลคําสูงจึงต๎องมีการจัดประมูลราคา
ขึ้น แตํบางครั้งก็ไมํสามารถใช๎ประโยชน์จากระบบได๎เต็มที่เนื่องจากบางครั้งครั้งผู๎ใช๎สารสนเทศ
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ทางการบัญชีไมํสามารถท างานได๎อยํางมีประสิทธิภาพได๎ซึ่งอาจมาจากหลายสาเหตุและอาจเกิดจาก
ปัญหาความรู๎ความเข๎าใจเรื่องระบบสารสนเทศในระบบจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์และการ
ปรับตัวของผู๎ใช๎งาน (พัชราภรณ์ ตัณฑพาทย์, 2552: 1) ประกอบกับผู๎ปฏิบัติหน๎าที่ขาดการฝึกอบรม
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติของผู๎ปฏิบัติงาน เครื่องมือวัสดุ
อุปกรณ์ที่ไมํเพียงพอตํอการปฏิบัติหน๎าที่ ท าให๎งานไมํเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎ รวมทั้งงานที่
ปฏิบัติการล๎าช๎าไมํทันตํอสถานการณ์ (วีรยุทธ ชาตะกาญจน์, 2553: 1) ซึ่งเป็นสาเหตุให๎ผู๎ใช๎งานระบบ
จัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์มีเจตคติและพฤติกรรมการใช๎งานในด๎านตําง ๆ แตกตํางกัน  
 ดังนั้นจากความส าคัญของระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์และปัญหาดังที่
กลําวมาแล๎วในข๎างต๎นจึงท าให๎ผู๎ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาในเรื่องอิทธิพลของประสิทธิภาพและ
เจตคติที่มีตํอพฤติกรรมการใช๎งานระบบระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให๎
ทราบวําปัจจัยจากประสิทธิภาพและเจตคติมีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการใช๎งานระบบประมูลราคาจัดซื้อ
จัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานโรงแยกก๏าซธรรมชาติจังหวัดระยองหรือไมํ มากน๎อยเพียงใด 
ตลอดจนลักษณะการใช๎งานของระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งด๎านการ
บริหารจัดการการเงินงบประมาณวําเป็นระบบที่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ ชํวยลดความซ้ าซ๎อนใน
การบันทึกข๎อมูล และลดขั้นตอนภาระงานในการจัดท าเอกสาร ผลของการพิจารณาถึงทักษะ
ความสามารถในการใช๎งานระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ของเจ๎าหน๎าที่สามารถ
ใช๎เป็นเครื่องมือในการติดตามบริหารงบประมาณภายในหนํวยงาน และได๎รับความสะดวกรวดเร็วใน
การเบิกจํายงบประมาณ ลดภาระการจํายเงินได๎มากหรือน๎อยซึ่งสามารถติดตามสถานการณ์เบิกจําย
งบประมาณในระบบได๎อยํางคุ๎มคําเพ่ือรองรับการบริหารต๎นทุนโดยเฉพาะต๎นทุนกิจกรรมที่มี
ความส าคัญตํอระบบการประเมินผลส าเร็จของผลผลิตและผลลัพธ์ ตลอดจนสามารถเรียกดูข๎อมูล
รายงานในระบบที่เกี่ยวข๎องได๎ถูกต๎องทันที และเพ่ือการตรวจสอบ ด๎วยเหตุนี้ผู๎ที่เกี่ยวข๎องโดยเฉพาะ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะหนํวยงาน
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และหนํวยงานรัฐอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งเป็นหนํวยงานที่จัดตั้งเพ่ือเป็นกลไกของ
รัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศ  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยด๎านประสิทธิภาพ เจตคติ และระดับการยอมรับระบบประมูลราคาจัดซื้อ
จัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานโรงแยกก๏าซธรรมชาติ จังหวัดระยอง 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับการยอมรับระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
พนักงานโรงแยกก๏าซธรรมชาติ จังหวัดระยองที่มีปัจจัยสํวนบุคคลที่แตกตํางกัน 
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 3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด๎านประสิทธิภาพและเจตคติที่มีตํอระดับการยอมรับระบบ
ประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานโรงแยกก๏าซธรรมชาติ จังหวัดระยอง 
  
การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการวิจัย 
 ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีถูกน ามาใช๎กันอยํางแพรํหลายเพ่ือน ามาพยากรณ์กระบวนการ
ยอมรับเทคโนโลยีของบุคคล โดยทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีนั้นได๎ถูกพัฒนาจากพ้ืนฐานที่
หลากหลาย เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช๎ที่ได๎รับแรงขับเคลื่อนจากความตั้งใจแสดงพฤติกรรม  
 1. เจตคติต่อการใช้งาน (Attitude toward using) 
 (Davis, 1989) ได๎กลําวถึงตัวแปรสองตัวซึ่งเป็นรากฐานของการศึกษาถึงปัจจัยที่อิทธิพลตํอ
การยอมรับการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ นั่นคือการรับรู๎ประโยชน์จากการใช๎งาน (Perceived 
Usefulness) และการรับรู๎ความงํายในการใช๎งาน (Perceived Ease of Use) นอกจากนี้ 
(Venkatesh and Davis, 2000) ได๎ศึกษาเพ่ิมเติมจากทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีแบบดั้งเดิม โดยใช๎
ปัจจัยด๎านอิทธิพลจากสังคม (บรรทัดฐานทางสังคม, ความสมัครใจ, ภาพลักษณ์ และประสบการณ์
การใช๎งาน) เพ่ือท านายเจตคติของบุคคลที่มีตํอเทคโนโลยีนั้น ๆ จากผลการทดสอบทฤษฎีดังกลําว
พบวํา เจตคติเป็นตัวแปรที่มี อิทธิพลตํอพฤติกรรมการตั้งใจใช๎เทคโนโลยีตลอดจนสํงผลให๎เกิด
พฤติกรรมการใช๎งานจริง ซึ่งสามารถน ามาพยากรณ์การยอมรับเทคโนโลยีของบุคคลนั้นได๎ 
 2. ประสิทธิภาพ 
 (Venkatesh et al., 2003) ได๎ศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการยอมรับ
เทคโนโลยี ผลการศึกษาพบวํา ความคาดหวังประสิทธิภาพมีอิทธิพลตํอการยอมรับเทคโนโลยี โดย
ความคาดหวังประสิทธิภาพ คือระดับท่ีผู๎ใช๎เชื่อวําการใช๎ระบบจะชํวยปรับปรุงสมรรถนะการท างานให๎
ดียิ่งขึ้น 
 ปัจจัยที่ใช๎ชี้วัดประสิทธิภาพด๎านการปฏิบัติงานของระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด๎วย ความ
โปรํงใส ความรวดเร็ว และการลดต๎นทุน (ส านักงานโครงการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูํระบบ
อิเล็กทรอนิกส์, 2560)  
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กรอบแนวคิดการวิจัย    
 
 
 
 
 
 
 
 1  +๐+ 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยเป็นแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
 ประชากร การวิจัยครั้งนี้  ลักษณะประชากรเป็นประชากรที่มีจ านวนจ ากัด (Finite 
Population) เนื่องจากผู๎วิจัยท าการเก็บข๎อมูลจากประชากรที่เป็นผู๎ใช๎งานและผู๎ที่มีสํวนรํวมในการใช๎
งานระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์เทํานั้น โดยผู๎ใช๎งานและผู๎มีสํวนในการใช๎งาน
ระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์โรงแยกก๏าซธรรมชาติจังหวัดระยอง มีจ านวน
ทั้งสิ้น 264 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล
โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง รวมทั้งกรอบแนวคิดการวิจัย โดยแบสอบถามแบํง
ออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข๎อมูลคุณลักษณะสํวนบุคคล ได๎แกํ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา 
และต าแหนํงงาน  
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามด๎านประสิทธิภาพการใช๎งานระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ได๎แกํ ความโปรํงใส ความสะดวกรวดเร็ว และการลดต๎นทุน 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามด๎านเจตคติที่มีตํอระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ได๎แกํ การรับรู๎ประโชน์ การรับรู๎ความงําย และประสบการณ์การใช๎งาน  
 ตอนที่ 4 แบบสอบถามด๎านการยอมรับระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ได๎แกํ พฤติกรรมการตั้งใจใช๎ และพฤติกรรมการยอมรับ  

เจตคติต่อระบบจดัซื้อจัดจ้างแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

1. การรับรู๎ประโยชน ์
2. การรับรู๎ความงําย 
3. ประสบการณ์ในการใช๎งาน 
 

ระดับการยอมรับระบบจดัซื้อจัดจ้าง

แบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

ประสิทธภิาพระบบจัดซื้อจัดจา้ง
แบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 

1. ความโปรํงใส 
2. ความสะดวกรวดเร็ว 
3. การลดต๎นทุน 
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 หลังจากได๎รวบรวมแบบสอบถามสํวนที่ 2, 3 และ 4 และท าการแจกแจงความถี่แล๎ว จะใช๎
คะแนนเฉลี่ยของกลุํมตัวอยําง เพื่อแบํงระดับความคิดเห็นของพนักงานโรงแยกก๏าซธรรมชาติ จังหวัด
ระยองที่มีตํอประสิทธิภาพ เจตคติ และการยอมรับ ออกเป็น 5 ระดับ โดยอาศัยเกณฑ์การหาอันตร
ภาคชั้น (Class Interval) จากเกณฑ์การวัดเป็นรายข๎อในการหาคําคะแนนเฉลี่ยและความหมายตาม
แนวคิดของ (Best and Kahn, 2014)  
 การทดสอบเครื่องมือ ทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยการน าแบบสอบถามเสนอตํอ
ผู๎ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาและตรวจสอบความเที่ยงตรงหรือครอบคลุมของเนื้อหา (Content 
Validity) และน าไปปรับปรุงเนื้อหาให๎ครอบคลุมและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จากนั้นท าการทดสอบความ
เชื่อมั่น (Reliability) โดยการน าแบบสอบถามไปทดลองใช๎ (Try-out) กับพนักงานฝุายจัดซื้อ ในเขต
นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี จ านวน 40 คน และน ามาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม

โดยการหาคําสัมประสิทธิ์อัลฟุา (α-Coefficient) ของครอนบาด และท าการแก๎ไขข๎อบกพรํองให๎
เหมาะสม กํอนน าแบบสอบถามที่แก๎ไขเรียบร๎อยแล๎วไปให๎กลุํมตัวอยํางจริงเพ่ือเก็บรวบรวมข๎อมูล 
โดยมีคําสัมประสิทธิ์แอลฟุาครอนบาดเทํากับ 0.860 0.844 และ 0.827 ตามล าดับ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล ประกอบด๎วย คําความถี่ (frequency), 
คําร๎อยละ (percentage), คําเฉลี่ย (mean), สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation), t-test 
One way ANOVA และการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุ (multiple regression) 
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง อิทธิพลของประสิทธิภาพและเจตคติท่ีมีตํอระดับการยอมรับระบบประมูลราคา
จัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานโรงแยกก๏าซธรรมชาติ จังหวัด ผู๎วิจัยขอน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข๎อมูลดังนี้ 
 
 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบวํา พนักงานโรงแยกก๏าซธรรมชาติ 
จังหวัดระยองที่เป็นกลุํมตัวอยําง จ านวน 264 คน สํวนใหญํเป็นเพศชาย จ านวน 218 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 82.58 และเป็นเพศหญิง จ านวน 46 คน คิดเป็นร๎อยละ 17.42 มีอายุอยูํในชํวง 26-35 ปีมากที่สุด 
จ านวน 123 คน คิดเป็นร๎อยละ 46.59 รองลงมาคือ มีอายุต่ ากวํา 25 ปี จ านวน 76 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 28.79 และอายุ 36 ปีขึ้นไป จ านวน 65 คน คิดเป็นร๎อยละ 24.62 ด๎านวุฒิการศึกษาพบวําสํวน
ใหญํจบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทํา จ านวน 120 คน คิดเป็นร๎อยละ 45.45 รองมา
คือต่ ากวําอนุปริญญาหรือเทียบเทํา จ านวน 86 คน คิดเป็นร๎อยละ 32.58 และจ านวนน๎อยสุดคือ
ระดับสูงกวําปริญญาตรี จ านวน 58 คิดเป็นร๎อยละ 21.97 โดยระดับต าแหนํงงานปัจจุบันสํวนใหญํคือ 
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ระดับปฏิบัติการ จ านวน 180 คน คิดเป็นร๎อยละ 68.18 และระดับช านาญการ จ านวน 84 คน คิด
เป็นร๎อยละ 31.81 
 
 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพ เจตคติ และการยอมรับระบบประมูลราคาจัดซื้อ
จัดจ้างแบบอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานโรงแยกก๊าซธรรมชาติ จังหวัดระยอง  
 การวิเคราะห์ข๎อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานโรงแยกก๏าซธรรมชาติ จังหวัดระยอง พบวําพนักงานที่ตอบแบบสอบถาม
จ านวน 264 คน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบ
อิเล็กทรอนิกส์อยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.94 (S.D. = 0.422) โดยด๎านความโปรํงใสมีความ
คิดเห็นอยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.96 (S.D. = 0.486) ด๎านความสะดวกรวดเร็วมีความ
คิดเห็นอยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.13 (S.D. = 0.551) และด๎านการลดต๎นทุนมีความคิดเห็น
อยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.68 (S.D. = 0.665)  
 การวิเคราะห์ข๎อมูลเกี่ยวกับเจตคติตํอระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
พนักงานโรงแยกก๏าซธรรมชาติ จังหวัดระยอง พบวําพนักงานที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 264 คน มี
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับเจตคติตํอระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์อยูํในระดับ
มาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.55 (S.D. = 0.372) โดยด๎านการรับรู๎ประโยชน์มีความคิดเห็นอยูํในระดับมาก 
มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.00 (S.D. = 0.406) ด๎านการรับรู๎ความงํายในการใช๎งานมีความคิดเห็นอยูํในระดับ
มาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.90 (S.D. = 427) และด๎านประสบกาณ์การใช๎งานมีความคิดเห็นอยูํในระดับ
มาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.93 (S.D. = 0.681) 
 พนักงานโรงแยกก๏าซธรรมชาติ จังหวัดระยอง มีระดับการยอมรับระบบประมูลราคาจัดซื้อจัด
จ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยรวมอยูํในระดับสูง มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.99 (S.D. = 0.396) และเมื่อ
พิจารณาในแตํละประเด็นค าถาม พบวํา พนักงานโรงแยกก๏าซธรรมชาติ จังหวัดระยองมีระดับการ
ยอมรับสูง 3 อันดับแรกในประเด็นค าถามทํานมีความสมัครใจที่จะใช๎ระบบในการคัดเลือกสินค๎า/
บริการหรืองานที่เกี่ยวข๎องกับทําน, ต าแหนํงที่ทํานรับผิดชอบมีความจ าเป็นตํอการใช๎งานระบบ และ
ทํานคิดวําควรใช๎ระบบตํอไปในอนาคต มีคําเฉลี่ย 4.28 (S.D. = 0.608), 4.13 (S.D. = 0.911) และ 
4.09 (S.D. = 0.396) ตามล าดับ 
 
 เปรียบเทียบระดับการยอมรับระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ้างแบบอิเล็กทรอนิกส์ จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน 
 ด๎านเพศ พบวําเพศชายและเพศหญิงมีระดับการยอมรับแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 (Sig. เทํากับ 0.03) โดยพนักงานหญิงมีระดับการยอมรับระบบประมูลราคาจัดซื้อจัด
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จ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์มากกวําพนักงานชาย โดยพนักงานหญิงมีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.13 คําสํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.399 และพนักงานชายคําเฉลี่ยเทํากับ 3.96 คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทํากับ 0.390 
 ด๎านอายุ พบวําพนักงานที่มีอายุที่แตกตํางกันมีระดับการยอมรับโดยรวมแตกตํางกันอยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (คํา Sig. เทํากับ 0.00) เมื่อท าการทดสอบความแตกตํางระหวําง
คําเฉลี่ยเป็นรายคูํ พบวํา กลุํมพนักงานที่มีอายุ 36 ปีขึ้นไป มีระดับการยอมรับระบบประมูลราคา
จัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์มากกวํากลุํมพนักงานอายุต่ ากวํา 25 ปี และกลุํมพนักงานที่มีอายุ
ระหวําง 26-35 ปี 
 วุฒิการศึกษา พบวําพนักงานที่มีวุฒิการศึกษาที่แตกตํางกันมีระดับการยอมรับโดยรวม
แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (คํา Sig. เทํากับ 0.04) พบวํา กลุํมพนักงานที่มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทํามีระดับการยอมรับระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบ
อิเล็กทรอนิกส์มากกวําพนักงานที่มีวุฒิการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเทํา 
 ต าแหนํงงาน พบวําระดับปฏิบัติการและระดับช านาญการมีระดับการยอมรับของพนักงาน
แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig. เทํากับ 0.04) โดยพนักงานระดับช านาญมี
ระดับการยอมรับระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์มากกวําพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ ซึ่งพนักงานระดับปฏิบัติการมีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.96 คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 
0.392 และพนักงานระดับช านาญมีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.06 คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.396 
 
 ผลของประสิทธิภาพและเจตคติที่มีต่อระดับการยอมรับระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ้าง
แบบอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานโรงแยกก๊าซธรรมชาติ จังหวัดระยอง  
 จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ พบวํามีตัวแปรอิสระอยํางน๎อย 1 ตัวมีผลตํอระดับการ
ยอมรับระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F 
= 45.356, Sig. = 0.00) และสามารถอธิบายปัจจัยที่สํงผลตํอระดับการยอมรับระบบประมูลราคา
จัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ได๎วํา มีตัวแปรอิสระ 5 ตัวแปร คือ ความโปรํงใส ความสะดวก
รวดเร็ว การลดต๎นทุน การรับรู๎ประโยชน์ และการรับรู๎ความงํายจากการใช๎งาน มีอิทธิพลตํอระดับการ
ยอมรับระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานโรงแยกก๏าซธรรมชาติ จังหวัด
ระยอง อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งตัวแปรทั้ง 5 ด๎าน สามารถรํวมกันพยากรณ์ระดับ
การยอมรับระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ได๎ร๎อยละ 50.30 (R2 = 0.514) มีคํา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุ (R) เทํากับ 0.717 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานการพยากรณ์เทํากับ 
0.342 
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 เมื่อพิจารณาขนาดของอิทธิพลตัวแปรอิสระที่มีผลตํอระดับการยอมรับระบบประมูลราคา
จัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานพบวํา ประสิทธิภาพของระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎าง
แบบอิเล็กทรอนิกส์ด๎านความโปรํงใส (Beta = 0.308) และเจตคติด๎านการรับรู๎ความงํายในการใช๎งาน 
(Beta = 0.334) มีอิทธิพลตํอระดับการยอมรับมากที่สุด รองลงมาคือเจตคติด๎านการรับรู๎ประโยชน์ 
(Beta = 0.210) ประสิทธิภาพด๎านการลดต๎นทุน (Beta = 0.188) และด๎านความสะดวกรวดเร็ว 
(Beta = 0.131) ตามล าดับ ซึ่งคําสัมประสิทธิ์ของตัวแปรทั้ง 5 ตัวมีคําเป็นบวก ดังนั้นตัวแปรทั้ง 5 ตัว
มีความสัมพันธ์ในการเกิดระดับการยอมรับอยูํในทิศทางเดียวกัน จึงสามารถอธิบายระดับการยอมรับ
ที่เพ่ิมขึ้นนั้นเป็นผลมาจากประสิทธิภาพของระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ด๎าน
ความโปรํงใส ด๎านความสะดวกรวดเร็ว และด๎านการลดต๎นทุน เจตคติด๎านการรับรู๎ประโยชน์ และ
ด๎านการรับรู๎ความงํายในการใช๎งานที่เพ่ิมข้ึน 
 
ตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของประสิทธิภาพที่มีตํอระดับการยอมรับระบบ
ประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานโรงแยกก๏าซธรรมชาติ จังหวัดระยอง 

ตัวแปร b β t Sig. 

ค่าคงท่ี (Constant) 0.529 
 

2.325 0.02* 
ประสิทธิภาพ 

 
 

  
     คามโปรํงใส (Tran) 0.296 0.308 5.332 0.00** 
     ความสะดวกรวดเร็ว (Time) 0.124 0.131 2.196 0.03* 
     การลดต๎นทุน (Cost) 0.137 0.188 3.525 0.00** 
เจตคต ิ

 
 

  
     การรับรู๎ประโยชน์ (PU) 0.215 0.210 3.835 0.00** 
     การรับรู๎ความงํายในการใช๎งาน (PEU) 0.346 0.334 4.996 0.00** 
     ประสบการณ์การใช๎งาน (Exp) 0.012 0.020 0.412 0.68 
R = 0.717   R2 = 0.514   R2

adj = 0.503   S.E.e = 0.342   F = 45.356   Sig = 0.00 

หมายเหตุ  * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05, ** หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 
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สรุปและอภิปรายผล  
 1. ข๎อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นด๎านประสิทธิภาพ เจตคติ ระดับการยอมรับระบบ
ประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยรวมอยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.95 3.95 
และ 4.00 ตามล าดับ 
 2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการยอมรับของพนักงานโรงแยกก๏าซธรรมชาติ จังหวัด
ระยอง ที่มีปัจจัยสํวนบุคคลแตกตํางกัน พบวําพนักงานที่มีปัจจัยสํวนบุคคลด๎านเพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา และต าแหนํงงานแตกตํางกันมีระดับการยอมรับระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่แตกตํางกัน 
 ผลการวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตํางของระดับการยอมรับระบบประมูลราคา
จัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์และปัจจัยสํวนบุคคลประกอบด๎วย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และ
ต าแหนํงงาน พบวําปัจจัยสํวนบุคคลด๎านเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และต าแหนํงงานที่แตกตํางกันสํงผล
ให๎ระดับการยอมรับระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานโรงแยกก๏าซ
ธรรมชาติ จังหวัดระยองแตกตํางกัน สอดคล๎องกับ อภิรา นิลรัตน ณ อยุธยา (2550) ได๎ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยที่มีผลตํอการยอมรับระบบสารสนเทศของข๎าราชการสังกัดกองบัญชาการทหารสูงสุด โดยผล
การศึกษาพบวําระดับการยอมรับระบบสารสนเทศปัจจัยที่สํงผลตํอการยอมรับระบบสารสนเทศของ
ข๎าราชการสังกัดกองบัญชาการทหารสูงสุดอยูํในระดับมาก นอกจากนั้นยังพบอีกวํา ปัจจัยสํวนบุคคล
ด๎านยศ วุฒิการศึกษา สาขาที่เรียน และระดับที่แตกตํางกันมีผลท าให๎ระดับการยอมรับแตกตํางกัน 
และยังสอดคล๎องกับ อรทัย เลื่อนวัน (2555) ได๎ศึกษาเรื่อง ปัจจัยสํวนบุคคลและปัจจัยที่เกี่ยวกับงาน
ที่มีผลตํอการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน โดยศึกษาด๎านการรับรู๎ความงํายตํอการ
ใช๎งานและด๎านการรับรู๎ประโยชน์ พบวําการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศอยูํ ในระดับมาก 
นอกจากนั้นปัจจัยสํวนบุคคลด๎าน เพศ รายได๎ และวุฒิการศึกษาที่แตกตํางกันมีผลให๎ระดับการ
ยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตํางกัน 
 3. จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ สามารถอธิบายปัจจัยที่สํงผลตํอระดับการยอมรับ
ระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ได๎วํา มีตัวแปรอิสระ 5 ตัวแปร คือ ความโปรํงใส 
ความสะดวกรวดเร็ว การลดต๎นทุน การรับรู๎ประโยชน์ และการรับรู๎ความงํายจากการใช๎งาน มีอิทธิพล
ตํอระดับการยอมรับระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานโรงแยกก๏าซ
ธรรมชาติ จังหวัดระยอง ซึ่งตัวแปรทั้ง 5 ด๎าน สามารถรํวมกันพยากรณ์ระดับการยอมรับระบบ
ประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ได๎ร๎อยละ 50.30 ซึ่งคําสัมประสิทธิ์ของตัวแปรทั้ง 5 ตัวมี
คําเป็นบวก ดังนั้นตัวแปรทั้ง 5 ตัวมีความสัมพันธ์ในการเกิดระดับการยอมรับอยูํในทิศทางเดียวกัน จึง
สามารถอธิบายระดับการยอมรับที่เพ่ิมข้ึนนั้นเป็นผลมาจากประสิทธิภาพของระบบประมูลราคาจัดซื้อ
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จัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ด๎านความโปรํงใส ด๎านความสะดวกรวดเร็ว และด๎านการลดต๎นทุน เจตคติ
ด๎านการรับรู๎ประโยชน์ และด๎านการรับรู๎ความงํายในการใช๎งานที่เพ่ิมข้ึน 
 ประสิทธิภาพของระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 3 ด๎านคือ ความ
โปรํงใส ความสะดวกรวดเร็ว และการลดต๎นทุนมีผลตํอการยอมรับของพนักงานโรงก๏าซธรรมชาติ 
จังหวัดระยอง อาจเกิดจากระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์มีความเที่ยงตรงของ
ข๎อมูลที่แสดงผล และสามารถตรวจสอบที่มาของข๎อมูลได๎ ท าให๎เมื่อเกิดข๎อผิดพลาดสามารถซักถาม
จากผู๎รับผิดชอบได๎โดยตรง อีกท้ังด๎านความสะดวกรวดเร็วในเรื่องของการแสดงผลข๎อมูลในระบบ ลด
ขั้นตอนในการค๎นหาข๎อมูลท าให๎ปฏิบัติงานได๎รวดเร็วขึ้น อีกทั้ งข๎อมูลที่แสดงยังเป็นข๎อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน และด๎านการลดต๎นทุน อาจเกิดจากระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์
นอกจากชํวยให๎หนํวยงานลดต๎นทุนอันเนื่องมาจากผลการก าหนดราคากลางแล๎ว นอกจากนั้นยังชํวย
ลดการใช๎ทรัพยากรภายในหนํวยงานอีกด๎วย ซึ่งสอดคล๎องกับ รุํ ง แก๎วแดง (2540) เกี่ยวกับค านิยาม
ของการวัดประสิทธิภาพวําคือ การได๎ผลก าไรสูงสุด ในสํวนของความรวดเร็วนั้น คือเวลาอันสั้น มี
ขั้นตอนการด าเนินงานน๎อย และไมํสลับซับซ๎อน ซึ่ งถือวําเป็นปัจจัยที่ ใช๎ชี้วัดประสิทธิภาพ 
นอกจากนั้นยังสอดคล๎องกับส านักงานโครงการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูํระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(2548) ที่ได๎กลําวถึงตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการบริหารการเงินการคลังภาครัฐทั้งด๎านของ ความ
ถูกต๎องแมํนย า ความโปรํงใส ความสะดวกรวดเร็วและทันตํอเหตุการณ์ และการลดต๎นทุน และยัง
สอดคล๎องกับงานวิจัยของ ศศิจันทร์ ปัญจทวี (2560) ได๎ศึกษาเรื่องปัจจัยที่สํงผลตํอการยอมรับการใช๎
งานระบบสารสนเทศ พบวํา ปัจจัยด๎านประสิทธิภาพสํงผลตํอการยอมรับระบบสารสนเทศ อยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในมิติของความโปรํงใส และความสะดวกรวดเร็ว ซึ่งมีคําสัมประสิทธิ์
เป็นบวกทั้งหมด และความสัมพันธ์ในการเกิดการยอมรับคงอยูํในทิศทางเดียวกัน เชํนเดียวกับ
งานวิจัยของ บังอรรัตน์ ส าเนียงเพราะ (2554) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลตํอการยอมรับและ
พฤติกรรมการใช๎งานเทคโนโลยีส านักงานเสมือน พบวํา ประสิทธิภาพเป็นหนึ่งปัจจัยที่มีผลตํอการ
ยอมรับการใช๎งานเทคโนโลยีส านักงานเสมือนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของเจตคติตํอระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ พบวํา มีตัวแปรอิสระ 2 ตัว คือ การรับรู๎ประโยชน์ และการรับรู๎ความงํายในการใช๎งาน
มีอิทธิพลตํอระดับการยอมรับระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานโรงแยก
ก๏าซธรรมชาติ จังหวัดระยองอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 เจตคติตํอระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 2 ด๎านคือ การรับรู๎
ประโยชน์ และการรับรู๎ความงํายในการใช๎งาน มีผลตํอระดับการยอมรับของพนักงานโรงก๏าซ
ธรรมชาติ จังหวัดระยอง อาจเกิดจากระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถชํวย
ให๎การด าเนินงานรวดเร็ว และถูกต๎องมากขึ้น ด๎วยขั้นตอนการใช๎ไมํยุํงยาก ไมํต๎องใช๎เวลานานที่จะ
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เรียนรู๎การใช๎งานระบบ ซึ้งทั้งนี้อาจมาจากความคุ๎นชินในการใช๎ระบบ หรือได๎รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
การใช๎ระบบเพ่ือให๎สามารถใช๎งานได๎อยํางคลํองแคลํวมากยิ่งขึ้น สอดคล๎องกับแนวคิดของ Ajzen 
and Fishbein (1980) ที่ได๎กลําวถึงเจตคติตํอพฤติกรรมในทฤษฎีการกระท าด๎วยเหตุผล (Theory of 
Reasoned Action: TRA) แสดงให๎เห็นถึงเจตคติของแตํละบุคคลตํอสิ่งใดสิ่งหนึ่งสามารถคาดการณ์
ได๎จากการรับรู๎ที่เกี่ยวข๎องกับสิ่งนั้น ๆ เชํนเดียวกับแนวคิดของ Davis (1989) ที่ได๎เสนอเกี่ยวกับ
แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) เพ่ือท านายการ
ยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยีนี้แสดงให๎เห็นถึงการรับรู๎ความงําย
ในการใช๎งาน และการรับรู๎ประโยชน์จะเป็นตัวท านายเจตคติของแตํละบุคคลที่มีตํอการใช๎งาน
เทคโนโลยี และเจตคติของบุคคลที่มีตํอเทคโนโลยีนั้นยังมีอิทธิพลตํอการยอมรับเทคโนโลยีอีกด๎วย ซึ่ง
สอดคล๎องกับงานวิจัยของ Ugyen Dendup (2013) ได๎ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลตํอทัศนคติของ
ลูกค๎าตํอการยอมรับธุรกรรมทางอิเทอร์เน็ตในประเทศภูฏาน พบวํา ทัศนคติของลูกค๎ามีอิทธิพลตํอ
การยอมรับการใช๎งานธุรกรรมทางอิเทอร์เน็ตอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในมิติของการ
รับรู๎ประโยชน์จากการใช๎งาน และยังสอดคล๎องกับงานวิจัยของ กัลยาณี สุขวานิชย์ศิลป์ (2558) ได๎
ศึกษาเรื่อง ทัศนคติตํอการยอมรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ FMS บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด 
(มหาชน) พบวํา ทัศนคติมีผลการยอมรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ FMS อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยมีระดับการยอมรับในระดับปานกลาง และสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ในมิติของ
การรับรู๎ประโยชน์ และการรับรู๎ความงํายจากการใช๎งาน นอกจากนั้นยังสอดคล๎องกับ ภัทราวดี ทอง
มาลา (2558) ที่ได๎ศึกษาเกี่ยวกับ การยอมรับระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ของ
เจ๎าหน๎าที่พัสดุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พบวํา เจตคติมีผลเชิงบวกตํอการยอมรับระบบ
ประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างด๎วยอิเล็กทรอนิกส์อยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 ในมิติของการรับรู๎
ประโยชน์ การรับรู๎ความงํายจากการใช๎งาน ซึ่งมีคําสัมประสิทธิ์เป็นบวกทั้งหมด และความสัมพันธ์ใน
การเกิดการยอมรับคงอยูํในทิศทางเดียวกัน  
 เนื่องจากประสิทธิภาพ (ด๎านความโปรํงใส ด๎านความสะดกวรวดเร็ว ด๎านการลดต๎นทุน) และ
เจตคติ (ด๎านการรับรู๎ประโยชน์ ด๎านการรับรู๎ความงํายในการใช๎งาน) สามารถรํวมกันพยากรณ์ระดับ
การยอมรับระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างได๎เพียงร๎อยละ 50.30 ทั้งนี้อาจเกิดจากปัจจัยอ่ืนที่สํงผล
ตํอระดับการยอมรับระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังงานวิจัยของ ณัฐพล ธน
เชวงสกุล (2558) ได๎ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่สํงผลตํอการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
ของกรมการเงินทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ผลการศึกษาพบวํา ปัจจัยด๎านแรงจูงใจ ด๎านการ
สนับสนุนของผู๎บริหาร ด๎านประสบการณ์การท างาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการยอมรับอยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสามารถรํวมกันพยากรณ์การยอมรับได๎ร๎อยละ 60.70 นอกจากนี้ 
สุกรัณย์ ระงับพาล (2554) ได๎ศึกษาเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของข๎าราชการ ด๎านการ
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สืบค๎นงานวิจัยจากเว็บไซต์ vijai.net ผลการศึกษาพบวํา ปัจจัยการรับรู๎คุณลักษณะ และการรับรู๎การ
สนับสนุนของหนํวยงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศอยํางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และสามารถรํวมกันพยากรณ์การยอมรับได๎ร๎อยละ 30 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่อง อิทธิพลของประสิทธิภาพและเจตคติที่มีตํอระดับการยอมรับระบบประมูล
ราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานโรงแยกก๏าซธรรมชาติ จังหวัดระยอง พบวํา 
ประสิทธิภาพและเจตคติมีผลตํอระดับการยอมรับระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
จากการวิจัยนี้ ผู๎วิจัยจึงขอน าเนอข๎อเสนอแนะที่อาจเป็นประโยชน์ส าหรับองค์กรในการน าไปพิจารณา
เพ่ือเพ่ิมระดับการยอมรับของพนักงานผู๎ใช๎งานให๎เพ่ิมขึ้นตํอไป ดังนี้ 
 1. องค์การควรมีการพัฒนาระบบอยูํเสมอทั้งในด๎านความเที่ยงตรง และแมํนย าของข๎อมูลที่
ใช๎แสดงในระบบ ข๎อมูลนั้น ๆ จ าเป็นต๎องสามารถตรวบสอบแหลํงที่มาได๎ชัดเจน และมีหนํวยงานหรือ
ทีมงานที่มีความพร๎อมแก๎ไขปัญหาหรือตอบปัญหาข๎อสงสัย เมื่อผู๎ใช๎งานเกิดปัญหา หรือข๎อสงสัยขึ้น
ระหวํางปฏิบัติงาน 
 2. องค์การควรพัฒนาระบบให๎มีความทันสมัย และพร๎อมใช๎งานอยูํเสมอ ทั้งทางด๎านข๎อมูลที่
มีในระบบและการแสดงผล ทั้งทางด๎านหน๎าจอที่แสดงผล การเก็บข๎อมูลเป็นหมวดหมูํ ชัดเจน ค๎นหา
งําย และมีข้ันตอนไมํยุํงยากและไมํมากจนเกินไป เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการใช๎งานมากยิ่งขึ้น 
 3. องค์การควรมีการฝึกอบรมกํอนน าระบบมาใช๎งาน เพ่ือให๎ผู๎ใช๎งานได๎รับรู๎วิธีใช๎งาน และ
รับรู๎ประโยชน์จากการน าระบบมาใช๎ รวมถึงข๎อดีของระบบเมื่อน ามาปรับใช๎ในองค์การ อาทิเชํน รับบ
สามารถชํวยให๎ขั้นตอนการท างานลดลง สามารถปฏิบัติงานได๎ถูฏต๎องมากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถ
เชื่อมโยงข๎อมมูลของแตํละหนํวยงานตําง ๆ ได๎ดี เป็นต๎น 
 4. องค์การควรมีการฝึกอบรมและพัฒนาความรู๎ด๎านการใช๎งานยํางตํอเนื่องให๎แกํบุคคลที่มี
สํวนรํวมในการใช๎ระบบ ทั้งในด๎านการเข๎าถึงระบบด๎วยค าสั่งการใช๎งานแบบตําง ๆ และขั้นตอนการใช๎
งานระบบ นอกจากนี้องค์การยังสามารถสํงเสริมในด๎านความรู๎ด๎านการใช๎งานระบบอกกมาในรูปแบบ
ของสื่อตําง ๆ ได๎อีกด๎วย 
 5. องค์การควรค านึงถึงผู๎ใช๎งานเป็นส าคัญ โดยผู๎ใช๎งานนั้นต๎องผํานการฝึกอบรมส าหรับการ
ใช๎งานระบบมาโดยตรง เพ่ือให๎เกิดความรู๎และความเข๎าใจในการใช๎ระบบอยํางคลํองแคลํว 
นอกจากนั้นควรมีการติดตามและประเมินผลจากประสบการณ์ในการใช๎งานของผู๎ใช๎งาน เพ่ือสามารถ
น าผลไปพัฒนาระบบตํอไป 
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งต่อไป 
 จากผลการวิจัยเรื่อง อิทธิพลของประสิทธิภาพและเจตคติที่มีตํอระดับการยอมรับระบบ
ประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานโรงแยกก๏าซธรรมชาติ จังหวัดระยอง เพ่ือ
สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ให๎เกิดประโยชน์ตํอไป และเพ่ือน าไปเป็นข๎อมูลในงานวิจัยด๎านอ่ืน ๆ ผู๎วิจัย
ขอเสนอแนะข๎อแนะน าดังตํอไปนี้ 
 1. การวิจัยในครั้งนี้ ผลการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพและเจตคติที่มีตํอระดับการยอมรับ
ระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ พบวําตัวแปรสามารถอธิบายอิทธิพลของตัวแปร
อิสระที่มีผลตํอการยอมรับระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์มีทั้งสิ้น 5 ตัวแปร ได๎แกํ 
ประสิทธิภาพด๎านความโปรํงใส ความสะดวกรวดเร็ว และการลดต๎นทุน เจตคติด๎านการรับรู๎ประโยชน์ 
และการรับรู๎ความงํายในการใช๎งําย โดยตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัวนี้สามารถรํวมกันพยากรณ์ระดับการ
ยอมรับได๎เพียงร๎อยละ 50.30 ดังนั้นงานวิจัยครั้งตํอไปควรพิจารณาหรือวิเคราะห์ถึงปัจจัยอ่ืน ๆ ที่
อาจมีอิทธิพลตํอระดับการยอมรับ 
 3. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยที่ศึกษาจากกลุํมตัวอยํางที่เป็นหนํวยงานรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น
ผู๎วิจัยที่สนใจท าการศึกษาเรื่องการยอมรับระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ อาจมุํง
ศึกษาหนํวยงานเอกชน หนํวยงานราชการ หรือหนํวยงานอ่ืน ๆ เพ่ือทราบถึงปัจจัยในการยอมรับใน
แงํมุมตําง ๆ ได๎มากยิ่งข้ึน 
 4. การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยแบบเชิงปริมาณ ใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข๎อมูล 
ซึ่งอาจท าให๎ได๎ข๎อมูลไมํครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด ดังนั้นในการวิจัยใรครั้งตํอไป ผู๎วิจัยอาจขยาย
ขอบเขตการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ หรือเก็บข๎อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู๎ใช๎งานโดยตรง เพ่ือให๎ได๎
ข๎อมูลเชิงลึกและครอบคลุมเนื้อหามากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 

บทความวิชาการฉบับนี้ มุํงศึกษาเรื่องปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ๎มครองรักษาและใช๎
ประโยชน์จากพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลโดยแบํงขอบเขตการศึกษาออกเป็น 2 ชํวงเวลาคือ ปัญหาทาง
กฎหมายที่เกิดขึ้นกํอนและหลังมีพระราชบัญญัติสํงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง พ.ศ. 2558 โดยศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรมและวิเคราะห์เอกสารตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง  ผล
จากการศึกษาพบวํา การประกาศใช๎กฎหมายฉบับนี้ท าให๎มีมาตรการทางกฎหมายเพ่ือคุ๎มครองรักษา
และใช๎ประโยชน์จากการชายฝั่งทะเลโดยเฉพาะเป็นครั้งแรกในประเทศไทย แตํถึงกระนั้นยังมีชํองวําง
ทางกฎหมายซึ่งท าให๎การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไมํอาจเกิดขึ้นได๎อยํางบูรณา
การและมีประสิทธิภาพ จึงสมควรแก๎ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสํงเสริมการบริหารจัดการฯ โดย
ก าหนดนิยามและขอบเขตของพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลให๎ชัดเจน และรับรองให๎ชุมชนชายฝั่งรวมถึงองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นมีอ านาจตัดสินใจเกี่ยวกับการก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ๎มครองทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งด๎วยตนเอง ตลอดจนก าหนดเรื่องระยะถอยรํนส าหรับชายฝั่งทะเลไว๎ในกฎหมาย
ฉบับนี้ในฐานะเป็นมาตรการขั้นต่ าที่จ าเป็นตํอการคุ๎มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งนี้เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให๎มากยิ่งข้ึน 
ค าส าคัญ :  ปัญหาทางกฎหมาย การคุ๎มครอง การใช๎ประโยชน์ พ้ืนที่ชายฝั่งทะเล  
 

Abstract 
This academic article was aimed to study the legal problems concerning the 

protection and utilization of the coastal zone in Thailand which was divided into 2 
periods, before and after adoption to the Act on the promotion of Marine and 
Coastal Resources Management, B.E. 2558 (2015). This article applies the method by 
reviewing literatures and analyzing relating materials. The study revealed that the 
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promulgation of this law establish the legal measures to protect and use of the 
coastal zone in Thailand for the first time. Notwithstanding, there are some legal gaps 
which cause the management of marine and coastal resources cannot be integrated 
and effective. Therefore, the law should be amended by explicitly prescribed the 
definition and boundary of coastal zone, as well as ensure coastal communities 
including local administration organizations got the authority to decide on the zoning 
and protection measures of marine and coastal resources. In addition, by establishing 
the coastal setback lines as a minimum standard for coastal protection, the legal 
measures in this act will be more capable. 
Keywords: Legal Problems, Protection, Utilization, Coastal Zone  
 
1. บทน า 

ปัจจุบันการกัดเซาะชายฝั่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยบริเวณพ้ืนที่ทะเลฝั่งตะวันตกและทะเลฝั่ง
อําวไทยได๎เกิดขึ้นอยํางตํอเนื่องและทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นโดยมีระดับความรุนแรงและสาเหตุแตกตําง
กันออกไปรวมระยะทางกัดเซาะประมาณ 830 กิโลเมตร (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2557, 
น.1) ผลจากการศึกษาปัญหาดังกลําว พบวําสํวนหนึ่งมีสาเหตุจากการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล
ที่ด าเนินไปโดยขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากขาดบทบัญญัติของกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพ่ือ
การคุ๎มครองรักษาและใช๎ประโยชน์จากชายฝั่งทะเลอยํางเป็นระบบ สํงผลให๎การแก๎ไขปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่งตกอยูํภายใต๎ความรับผิดชอบของหลายองค์กรทั้งในระดับสํวนกลาง สํวนภูมิภาค และ
สํวนท๎องถิ่นตามบทบัญญัติของกฎหมายหลายฉบับจนท าให๎การบริหารจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลขาด
ความเป็นเอกภาพและขาดบูรณาการในการแก๎ปัญหา นอกจากนั้นบทบัญญัติของกฎหมายที่มีอยูํก็
ล๎าสมัยมีเนื้อหาไมํครอบคลุมเรื่องที่จ าเป็นและมิได๎เกี่ยวข๎องกับการคุ๎มครองรักษาและใช๎ประโยชน์
จากพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลโดยตรง ทั้งยังให๎อ านาจแกํหนํวยงานของรัฐผูกขาดการบริหารจัดการพ้ืนที่
ชายฝั่งทะเลแตํฝุายเดียว ผลที่ตามมาคือการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลทั้งในสํวนที่อยูํในสภาพ
ปกติตามธรรมชาติและสํวนที่ถูกกัดเซาะท าลายไมํมีประสิทธิภาพ ซ้ าซ๎อนและสิ้นเปลืองงบประมาณ 
(จันทจิรา เอ่ียมมยุรา และ อารยา สุขสม, 2556, น. 215-218) 

ตํอมาประเทศไทยได๎มีการประกาศใช๎พระราชบัญญัติสํงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ซึ่งนับวําเป็นกฎหมายฉบับแรกท่ีเกี่ยวข๎องกับการบริหารจัดการพ้ืนที่
ชายฝั่งทะเลโดยตรง โดยกฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การบริหาร
จัดการพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการโดยการมีสํวนรํวมของประชาชนและชุมชนในท๎องถิ่น รวมถึง
รับรองให๎องค์กรของรัฐมีอ านาจประกาศเขตพ้ืนที่คุ๎มครองประเภทตํางๆ พร๎อมทั้งก าหนดมาตรการ
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คุ๎มครองทั้งในเชิงปูองกันและแก๎ไขเพ่ือใช๎ในการจัดการและคุ๎มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง   
(อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์, 2560, น. 155-161) ซึ่งหากพิจารณาในแงํเนื้อหาสาระส าคัญจะพบวํากฎหมาย
ฉบับนี้ยังมีข๎อบกพรํองอยูํหลายประการซึ่งกํอให๎เกิดปัญหาในทางปฏิบัติและไมํสอดคล๎องกับพันธกรณี
ระหวํางประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี (มานิตา มัตนาวี และ ชัชชม อรรฆภิญญ์, 2560, น. 520-
521) อยํางไรก็ตาม ปัญหาส าคัญที่ต๎องพิจารณาเพ่ิมเติมคือการบังคับใช๎กลไกในการคุ๎มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามกฎหมายฉบับนี้อาจเกิดขึ้นจากการผูกขาดโดยภาครัฐซึ่งขาดการมี
สํวนรํวมจากภาคประชาชน ชุมชนชายฝั่ง และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอยํางแท๎จริง อีกทั้ง
กฎหมายฉบับนี้ยังขาดมาตรการหรือหลักเกณฑ์ขั้นต่ าที่จ าเป็นตํอการค๎ุมครองทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งอันเป็นวัตถุประสงค์ส าคัญของกฎหมาย บทความฉบับนี้จึงมุํงศึกษานิยามและขอบเขตของ
พ้ืนที่ชายฝั่งทะเล รวมถึงชํองวํางทางกฎหมายของการคุ๎มครองรักษาและใช๎ประโยชน์จากชายฝั่งทะเล
ในประเทศไทยที่เกิดขึ้นในอดีตและในปัจจุบันซึ่งยังไมํได๎รับการแก๎ไข โดยก าหนดขอบเขตการศึกษา
แบํงออกเป็น 2 ชํวงคือ ปัญหาทางกฎหมายที่เกิดขึ้นกํอนและหลังมีพระราชบัญญัติสํงเสริมการ
บริหารจัดการฯ ทั้งนี้เพ่ือเสนอแนะแนวทางปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้ให๎มีผลใช๎บังคับได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
2. นิยามและขอบเขตของพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล 

ชายฝั่งทะเล (Coast) หมายถึง แถบแผํนดินนับจากแนวชายฝั่งทะเลขึ้นไปบนบกจนถึงบริเวณที่มี
ลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงอยํางเดํนชัด มีความกว๎างก าหนดไมํได๎แนํนอน โดยทั่วไปแล๎วลักษณะภูมิ
ประเทศของชายฝั่งทะเลแตํละแหํงนั้นจะมีความแตกตํางกันไปตามลักษณะทางธรณีวิทยาของหิน
เปลือกโลกท่ีประกอบเป็นชายฝั่งและอิทธิพลจากการกระท าของคลื่น ลม และกระแสน้ าในบริเวณนั้น
ท าให๎เกิดเป็นลักษณะภูมิประเทศชายฝั่งที่แตกตํางกัน (กรมทรัพยากรน้ า, 2561) พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลจึง
เป็นพ้ืนที่รอยตํอระหวํางระบบนิเวศบนบกและน้ าจืดในแผํนดินกับระบบนิเวศทางทะเลซึ่ง
ประกอบด๎วยพ้ืนที่ส าคัญสองสํวน ได๎แกํ พ้ืนที่บก (Terrestrial area) และพ้ืนที่น้ าทะเล (Marine 
area) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2557, น. 19) อยํางไรก็ดี การก าหนดค านิยามและ
ขอบเขตของพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลนับวําเป็นเรื่องที่มีความยุํงยากและไมํงํายนักที่จะก าหนดให๎เกิดความ
ชัดเจนและแนํนอน เนื่องจากพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลเป็นแหลํงรวมผลประโยชน์ของผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องหลาย
ฝุายไมํวําจะเป็นภาครัฐ เอกชน หรือประชาชนผู๎อยูํอาศัยอยูํในบริเวณพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล ปัจจุบันการ
ก าหนดค านิยามและขอบเขตของพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลจึงกระท าได๎อยูํ 2 ลักษณะ (Dauvin et al., 2004, 
p. 465) ได๎แกํ 

ลักษณะที่หนึ่ง การพิจารณาจากลักษณะทางชีวภาพและกายภาพของพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล 
(Biophysical definition) โดยทั่วไปมักอธิบายให๎พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลหมายความถึงสํวนหนึ่งของผืน
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แผํนดินซึ่งมีความสัมพันธ์กับระดับน้ าทะเล (Tides) ความเค็ม (Salinity) กระแสลม (Winds) และ
สิ่งมีชีวิต (Biota) ที่อาศัยอยูํบนพ้ืนผิวของผืนแผํนดินที่เชื่อมตํอกับทะเลโดยพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลและมี
องค์ประกอบทางกายภาพที่ส าคัญ ได๎แกํ พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลซึ่งอยูํระหวํางระดับน้ าขึ้นและน้ าลง 
(Intertidal zone) หรือเป็นพ้ืนที่ซึ่งน้ าทะเลทํวมถึง (Floodplains) พ้ืนที่ปุาชายเลน (Mangrove 
swamps) พ้ืนที่ปากแมํน้ า (Estuaries) พ้ืนที่ซึ่งเป็นดินโปุง (Salt marshes) พ้ืนที่ชายหาด (Beach) 
สันทราย (dunes) พ้ืนที่ชุํมน้ า (Wetlands) พ้ืนที่ซึ่งเป็นเกาะ (Barrier islands) พ้ืนที่ซึ่งเป็นแนวปะ
การรัง (Coral reefs) หรือพ้ืนที่ซึ่งเป็นที่ราบน้ าทํวมถึง (Tidal flats) 

ลักษณะที่สอง การก าหนดจากแนวนโยบายของรัฐ (Policy-oriented definition) ซึ่งเกิด
จากการวางแผนเพ่ือบริหารจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลของรัฐและน ามารับรองในรูปของบทบัญญัติแหํง
กฎหมาย  โดยทั่วไปแล๎วผู๎รํางกฎหมายจะก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ชายฝั่งโดยอาศัยข๎อความคิดวําเรื่อง 
“พ้ืนที่ชายฝั่งในฐานะเป็นสาธารณะสมบัติของแผํนดิน (Marine public domain)” มาใช๎เป็น
หลักเกณฑ์ส าคัญในการก าหนดค านิยามและขอบเขตพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล (Duxbury & Dickinson, 
2007, pp. 319-320) ผลจากการศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายที่มีการก าหนดค านิยามและขอบเขต
ของพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลในตํางประเทศพบวํามีการบัญญัติอยูํ 2 รูปแบบ (อารยา สุขสม, 2556, น.8-9) 
ได๎แกํ 

1) การบัญญัติค านิยามและขอบเขตพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลโดยอาศัยการวัดระยะทางจากสิ่งอ๎างอิง
เข๎ามาสูํแนวชายฝั่งทะเลของรัฐ เชํน การก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลโดยการวัดจากระดับน้ าขึ้น
สูงสุดเฉลี่ยดังที่เกิดข้ึนในกรณีของประเทศศรีลังกาและประเทศอินเดีย  

การก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลของประเทศศรีลังกา เป็นไปตามกฎหมายวําด๎วยการ
อนุรักษ์ชายฝั่ง ค.ศ. 1981 (The Coast Conservation Act 1981 : CCA) โดยมาตรา 42 ของ
กฎหมายฉบับนี้ก าหนดค านิยามของค าวํา “พ้ืนที่ชายฝั่ง (Coastal zone)” วําหมายถึงพ้ืนที่ซึ่งตั้งอยูํ
ภายในระยะ 300 เมตรจากระดับน้ าขึ้นสูงสุดเฉลี่ย (Mean High Water Line: MHWL) เข๎ามาสูํ
ชายฝั่ง และอยูํภายในระยะ 2 กิโลเมตรนับจากระดับน้ าต่ าสุดเฉลี่ย (Mean Low Water Line: 
MLWL) ออกไปนอกชายฝั่ง ในกรณีที่เป็นแมํน้ า ล าธาร และทะเลสาบ หรือพ้ืนที่ซึ่งมีอาณาเขต
เชื่อมตํอกับทะเลทั้งถาวรหรือเป็นชํวงเวลาให๎ลากเส๎นเขตพ้ืนที่ชายฝั่งขยายออกไป 2 กิโลเมตรซึ่งวัด
จากทางออกของแหลํงน้ าตามธรรมชาติโดยตั้งฉากกับเส๎นฐาน ในที่นี้หมายความรวมถึงแมํน้ า ล าธาร 
และทะเลสาบ หรือพ้ืนที่ซึ่งมีอาณาเขตเชื่อมตํอกับทะเลอยูํแล๎วด๎วย ซึ่งจะเห็นได๎จากภาพท่ี 1 ดังนี้ 
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ภาพที่ 1 ขอบเขตพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตามกฎหมายวําด๎วยการอนุรักษ์ชายฝั่งของประเทศศรี
ลังกา ค.ศ.1981 

ที่มา : Samaranayake, R.A.D.B., 2005 

 
สํวนการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลของประเทศอินเดีย เป็นไปตามประกาศกระทรวง

วําด๎วยการวางกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการพ้ืนที่ชายฝั่ง ค.ศ. 2011 (The Coastal Regulation 
Zone (CRZ) Notification 2011) ซึ่งรัฐมนตรีวําการกระทรวงสิ่งแวดล๎อมและปุาไม๎ (The Ministry 
of Environment and Forests : MoEF) ได๎ตราขึ้นโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายคุ๎มครอง
สิ่งแวดล๎อม ค.ศ. 1986 (The Environment (Protect) Act 1986) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนด
มาตรการในการปกปูองคุ๎มครองตลอดจนสงวนรักษาไว๎ซึ่งทรัพยากรชายฝั่งของประเทศ  ส าหรับ
ขอบเขตของพ้ืนที่ชายฝั่งซึ่งอยูํภายใต๎กฎหมายฉบับนี้ประกอบด๎วยพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่ส าคัญ 3 สํวนซึ่ง 
ได๎แกํ 1) พ้ืนที่ชายฝั่งซึ่งตั้งอยูํระหวํางระดับน้ าลงต่ าสุด (Low Tide Line : LTL) และระดับน้ าขึ้น
สูงสุด (High Tide Line : HTL) ซึ่งเรียกวําพ้ืนที่ชายฝั่งซึ่งอยูํระหวํางระดับน้ าขึ้นและน้ าลง (inter-
tidal zone) 2) พ้ืนที่ชายฝั่งซึ่งอยูํภายในระยะถอยรํน 500 เมตรจากระดับน้ าขึ้นสูงสุดเข๎ามาใน
แผํนดิน และ 3) พ้ืนน้ าทะเลระหวํางระดับน้ าลงต่ าสุดออกไปนอกชายฝั่งทะเลเป็นระยะทาง 12 ไมล์
ทะเล และรวมถึงพ้ืนน้ าบริเวณปากแมํน้ าซึ่งไหลลงสูํทะเลด๎วย โดยกฎหมายฉบับนี้ได๎มีการจัดสรร
พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลโดยแบํงออกเป็นเขตพ้ืนที่ตํางๆ อีกทั้งยังมีการก าหนดหลักเกณฑ์การใช๎ประโยชน์
จากพ้ืนที่และวิธีการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งในแตํละเขตพ้ืนที่ (Coastal Regulation Zone : 
CRZ) ไว๎เป็นการเฉพาะด๎วย 
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2) การบัญญัติค านิยามและขอบเขตพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลโดยการจ าแนกรายการ  เชํน การ
ก าหนดขอบเขตของพ้ืนที่ชายฝั่งในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายฉบับลงวันที่ 28 
พฤศจิกายน ค.ศ.1963 โดยกฎหมายฉบับนี้ก าหนดให๎ความคุ๎มครองแกํพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลและชายหาด
ในประเทศฝรั่งเศสในฐานะเป็นพ้ืนที่สาธารณะทางทะเลเพ่ือประโยชน์รํวมกันของประชาชนที่เรียกวํา 
“สาธารณะสมบัติทางทะเล” (Domaine Public Maritime : DPM) ซึ่งประกอบด๎วย ดินผิวท๎อง
ทะเลและดินใต๎ผิวท๎องทะเลในบริเวณทะเลอาณาเขต ที่ชายตลิ่ง สันดอนทรายที่น้ าทํวมถึง กลําวได๎วํา 
ในกฎหมายฝรั่งเศส ค าวํา “ชายฝั่งทะเล” (Littoral หรือ Espace côtier) มีความหมายอยํางกว๎าง 
หมายถึงพ้ืนที่ที่เชื่อมตํอระหวํางผืนแผํนดินริมฝั่งกับทะเลและมหาสมุทร ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 สํวน
ด๎วยกัน ได๎แกํพ้ืนน้ า (l’avant-pays marin)  พ้ืนที่ริมฝั่ง (La côte) ซึ่งเป็นพ้ืนที่ระหวํางแนวน้ าทะเล
ลงต่ าสุดและแนวน้ าทะเลขึ้นสูงสุดที่ขนานไปกับชายฝั่งทะเล (l’estran) และพ้ืนดินที่ติดตํอกับพ้ืนที่ริม
ฝั่งเข๎าไปในแผํนดินใหญํ (l’arrière-pays continental) (จันทจิรา เอ่ียมมยุรา และ อารยา สุขสม, 2556, 
147,153) 

อยํางไรก็ตาม ในบางประเทศซึ่งมิได๎มีการตรากฎหมายเพ่ือก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล
ภายในรัฐของตนไว๎อยํางชัดเจน หากมีความประสงค์ที่จะก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลแล๎ว อยําง
น๎อยที่สุดประเทศเหลํานั้นควรก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลครอบคลุมถึงพ้ืนที่ดังตํอไปนี้ 1) พ้ืนที่
ริมชายฝั่งที่อาจเกิดภัยพิบัติจากพายุและน้ าทํวมจากทะเลได๎ 2) บริเวณชายฝั่งที่มีน้ าขึ้นลงของปุาชาย
เลน บึง สามเหลี่ยมปากแมํน้ า 3) แนวชายฝั่งน้ าตื้น เชํน อําว ทะเลสาบ สามเหลี่ยมปากแมํน้ า หรือ
พ้ืนที่ใกล๎ชายฝั่งที่มีทุํงหญ๎าทะเลแนวปะการัง สัตว์น้ าที่มีเปลือก เชํน หอย กุ๎ง ปู และ 4) เกาะขนาด
เล็กตามชายฝั่งและองค์ประกอบอ่ืนๆ ที่อยูํใกล๎ชายฝั่ง (Clark, 1996, pp. 82-85 อ๎างถึงใน พรภัทร อธิ
วิทวัส, 2548, น. 234) 

 
3. ปัญหาการคุ้มครองรักษาและใช้ประโยชน์จากชายฝั่งทะเลในระบบกฎหมายไทย 

3.1 ปัญหาการคุ้มครองรักษาและใช้ประโยชน์จากชายฝั่งทะเลก่อนปี พ.ศ. 2558 
จากการศึกษากลุํมกฎหมายเก่ียวกับการคุ๎มครองรักษาและใช๎ประโยชน์จากชายฝั่งทะเล

ในประเทศไทย พบวําอาจแบํงกลุํมตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายได๎เป็น 2 กลุํมใหญํ (จันทจิรา เอ่ียม
มยุรา และ อารยา สุขสม, 2556, น. 55) ดังนี้ 

กลุ่มที่หนึ่ง กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ คุ้มครองรักษา และใช้ประโยชน์จาก
ชายหาด โดยกฎหมายกลุํมนี้จะมีบทบัญญัติให๎รัฐมีอ านาจในการก าหนดให๎พ้ืนที่ชายหาดแหํงใดแหํง
หนึ่งเป็นเขตพ้ืนที่คุ๎มครองพิเศษหรือใช๎ประโยชน์เฉพาะ ตลอดจนก าหนดมาตรการเพ่ือ ให๎ความ
คุ๎มครองและก าหนดลักษณะการใช๎ประโยชน์จากชายหาดในรูปแบบตํางๆ ไว๎ ได๎แกํ การก าหนดให๎
พ้ืนที่ชายหาดเป็นเขตอนุรักษ์และเป็นพื้นท่ีคุ๎มครองสิ่งแวดล๎อมตามพระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษา
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คุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ.2535 การก าหนดให๎พ้ืนที่บริเวณชายทะเลแหํงใดแหํงหนึ่งเป็น
อุทยานแหํงชาติตามพระราชบัญญัติอุทยานแหํงชาติ พ.ศ.2504 การก าหนดพ้ืนที่ชายทะเลเป็นเขตปุา
สงวนแหํงชาติตามพระราชบัญญัติปุาสงวนแหํงชาติ พ.ศ. 2507 การวางและจัดท าผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะเพ่ือก าหนดให๎ชายฝั่งทะเลเป็นเขตรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมตามพระราชบัญญัติการผัง
เมือง พ.ศ.2522 และการสร๎างสิ่งกํอสร๎าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย๎าย และใช๎หรือเปลี่ยนการใช๎
อาคารชนิดใดหรือประเภทใดในบริเวณชายหาดและการก าหนดระยะถอยรํนของสิ่งกํอสร๎างจากแนว
ชายฝั่งตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

กลุ่มที่สอง กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากชายฝั่งและชายหาดในทาง
เศรษฐกิจ การปกป้องคุ้มครองความปลอดภัย และการสาธารณสุข สุขอนามัยและความสะอาดของที่
สาธารณะ โดยกฎหมายกลุํมนี้เป็นเรื่องเกี่ยวข๎องกับกิจกรรมที่กระท าบนพ้ืนที่ชายหาดหรือใช๎
ประโยชน์จากพ้ืนที่ชายหาดในมิติตํางๆ และกฎหมายที่ดูแลรักษาความปลอดภัย สุขอนามัยและความ
สะอาดบนชายฝั่งทะเลและชายหาด ได๎แกํ  

1) กฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรการใช๎ประโยชน์จากพ้ืนที่บริเวณชายหาดในเชิงเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว เชํน การก าหนดให๎ พ้ืนที่บริ เวณหาดเป็นที่จับสัตว์น้ าตาม
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 การก าหนดเขตพ้ืนที่ของนิคมอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติ
การนิคมอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย พ.ศ.2521 การก าหนดเขตอาณาบริเวณเพ่ือความสะดวกและ
ความปลอดภัยแกํการเดินเรือและการสินค๎าที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพ้ืนที่บริเวณชายหาดตาม
พระราชบัญญัติการทําเรือแหํงประเทศไทย พ.ศ.2494 และการก าหนดนโยบายหรือมาตรการเพ่ือ
ปูองกันการท าลายสิ่งแวดล๎อมในแหลํงทํองเที่ยวบริเวณชายหาดตามพระราชบัญญัตินโยบายการทํองเที่ยว
แหํงชาติ พ.ศ.2551  

2) กฎหมายเกี่ยวกับการดูแลรักษาความปลอดภัยจากกิจกรรมที่กระท าบนชายฝั่งทะเล
และชายหาด เชํน การสร๎างสิ่งลํวงล้ าล าน้ า หรือท าการขุดลอก แก๎ไข หรือมีการกระท าอันเป็นการ
เปลี่ยนแปลงรํองน้ า ทางเดินเรือ แมํน้ าล าคลอง ทะเลสาบหรือทะเลภายในนํานน้ าไทยตาม
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนํานน้ าไทย พระพุทธศักราช 2456การก าหนดให๎พ้ืนที่บริเวณชายหาด
แหํงใดแหํงหนึ่งเป็นเขตบริเวณห๎ามขุดดินหรือถมดินตามพระราชบัญญัติการขุดดินและการถมดิน 
พ.ศ.2543 และการท ากิจการค๎าขายอันเป็นสาธารณูปโภคบริเวณชายหาดตามประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ 58 พ.ศ.2515  

3) กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุข สุขอนามัยและความสะอาดของที่สาธารณะ ซึ่ง
กฎหมายเหลํานี้ได๎ก าหนดข๎อห๎ามและมาตรการทางกฎหมายเพ่ือคุ๎มครองและรักษาชายฝั่งทะเลและ
ชายหาดไว๎ดังนี้ เชํน การก าหนดห๎ามมิให๎บุคคลทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะซึ่ง
รวมถึงพ้ืนที่บริเวณชายหาด ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และการก าหนดให๎
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บุคคลมีหน๎าที่รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยในที่สาธารณะตามพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง พ.ศ. 2535 

เมื่อได๎วิเคราะห์ระบบกฎหมายไทยข๎างต๎นพบวํามีปัญหาทั้งในเชิงโครงสร๎างและเนื้อหาสาระ
ของกฎหมาย    (จันทจิรา เอ่ียมมยุรา และอารยา สุขสม, 2556, น. 215-218) ดังนี้ 

ปัญหาในเชิงโครงสร้างของระบบกฎหมายไทย ในเชิงโครงสร๎างของระบบกฎหมาย 
พบวํามีปัญหาการขาดกฎหมายวําด๎วยการคุ๎มครองรักษาชายฝั่งทะเลโดยเฉพาะ เนื่องจากกฎหมาย
ไทยที่เกี่ยวข๎องกับการคุ๎มครอง รักษา และใช๎ประโยชน์จากชายฝั่งทะเลมีอยูํหลายฉบับแตํกลับไมํมี
กฎหมายฉบับใดเลยที่มีวัตถุประสงค์และวางมาตรการเพ่ือการคุ๎มครองรักษาและใช๎ประโยชน์บน
ชายฝั่ งทะเลโดยตรง ชายฝั่ งทะเลคงเป็นเพียงทรัพยากรธรรมชาติที่ พํวงหรือแฝงอยูํกับ
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ เชํนอยูํในความหมายของดิน หรือปุาสงวนหรืออุทยาน หรือแรํธาตุ ดังนั้น 
ชายฝั่งทะเลจึงอาจอยูํภายใต๎บังคับของกฎหมายหลายฉบับควบคูํกันไป การใช๎บังคับกฎหมายจึงต๎อง
พิจารณาแยกขอบเขตการบังคับใช๎จากวัตถุประสงค์เฉพาะของกฎหมายแตํละฉบับซึ่งมิได๎วาง
มาตรการที่ เหมาะสมส าหรับชายฝั่งทะเลโดยเฉพาะ เชํนการก าหนดระยะถอยรํนจากแนว
ระดับน้ าทะเลขึ้นสูงสุด ก าหนดพ้ืนที่ควบคุมการปลูกสร๎างอาคาร การพิจารณาถึงศักยภาพของชายฝั่ง
ทะเลในการรองรับการใช๎ประโยชน์ การวางผังเมืองชายทะเล การควบคุมการขยายตัวของเมืองไป
ตลอดแนวชายฝั่งทะเล ฯลฯ เป็นต๎น  

นอกจากนั้น การขาดองค์กรของรัฐที่ท าหน๎าที่เป็น “หนํวยงานกลาง” ในการดูแลรักษา
เยียวยาชายฝั่งทะเลและชายหาดให๎เป็นเอกภาพท าให๎การดูแล รักษา และการใช๎ประโยชน์จากชายฝั่ง
ทะเลอยูํภายใต๎อ านาจและความรับผิดชอบของหนํวยงานของรัฐที่เกี่ยวข๎องหลายหนํวยงานซึ่งมี
อ านาจหน๎าที่แยกเป็นอิสระจากกันจึงกํอให๎เกิดความยุํงยากสับสน และบางกรณีเกิดความขัดแย๎งกัน
ในการปฏิบัติการให๎เป็นไปตามอ านาจหน๎าที่ตามกฎหมาย ปัญหาการขาดความเป็นเอกภาพและ
การบูรณาการในการแก๎ปัญหาเชํนนี้สํงผลให๎การบริหารจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทยทั้ง
ในสํวนที่ยังอยูํในสภาพปกติตามธรรมชาติและสํวนที่ถูกกัดเซาะท าลายไปแล๎วไมํมีประสิทธิภาพ
ซ้ าซ๎อนและสิ้นเปลืองงบประมาณ 

ปัญหาในเชิงเนื้อหาสาระของกฎหมาย หากพิจารณาถึงสาระส าคัญของกลุํมกฎหมายที่
เกี่ยวข๎องกับการคุ๎มครอง รักษา และใช๎ประโยชน์จากชายฝั่งทะเล พบวํายังมีปัญหาในเชิงเนื้อหาที่
นําสนใจคือกฎหมายสํวนใหญํมีบทบัญญัติที่ผูกขาดอ านาจในการบริหารจัดการชายฝั่งทะเลไว๎ที่
หนํวยงานของรัฐสํวนกลาง การบริหารจัดการชายฝั่งทะเลและการตัดสินใจในเรื่องส าคัญ ๆ เป็นต๎นวํา 
การจัดสรรการใช๎ประโยชน์บนพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล การประกาศเขตพ้ืนที่คุ๎มครองสิ่งแวดล๎อม และการ
วางมาตรการคุ๎มครองรักษาชายฝั่งทะเล มีลักษณะรวมศูนย์อยูํภายใต๎อ านาจของหนํวยงานราชการ
สํวนกลางและสํวนภูมิภาคโดยขาดการมีสํวนรํวมตลอดจนการตรวจสอบถํวงดุลอ านาจจากชุมชน
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ท๎องถิ่นและองค์การปกครองสํวนท๎องถิ่นซึ่งเป็นผู๎ได๎รับผลกระทบหรือมีสํวนได๎เสียโดยตรงกับการ
คุ๎มครองรักษาและการใช๎ประโยชน์จากชายฝั่งทะเล  

นอกจากนั้น การใช๎อ านาจตามกฎหมายที่มีผลกระทบตํอบุคคล ภาคธุรกิจ ชุมชนท๎องถิ่น
และองค์การปกครองสํวนท๎องถิ่นสํวนใหญํขาดกระบวนการการมีสํวนรํวมของประชาชนและผู๎มีสํวน
ได๎เสียอยํางแท๎จริงท าให๎การบริหารจัดการ และการบ ารุงรักษาหรือการฟ้ืนฟูเยียวยาสภาพของชายฝั่ง
ทะเลขาดการมีสํวนรํวมจากผู๎มีสํวนได๎เสียทุกฝุาย เป็นเหตุให๎รัฐไมํได๎รับความรํวมมือจากทุกฝุายที่
เกี่ยวข๎องกับพื้นท่ีชายฝั่งทะเล ในขณะที่รัฐเองก็ไมํมีทรัพยากรและความสามารถดูแลรักษาชายหาดได๎
อยํางมีประสิทธิภาพและทันทํวงทีกับปัญหา การแก๎ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลขาดความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันระหวํางสํวนกลางกับท๎องถิ่นและภาคเอกชน บางครั้งการแก๎ไขปัญหาของรัฐไมํ
สอดคล๎องกับแนวทางในการอนุรักษ์สภาพแวดล๎อมและวิถีชีวิตความเป็นอยูํและการประกอบอาชีพ
ของชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่ แสดงให๎เห็นถึงการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการชายฝั่ง
ทะเลของประเทศไทย 

3.2 ปัญหาการคุ้มครองรักษาและใช้ประโยชน์จากชายฝั่งทะเลนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558 
ปัญหาการขาดบทบัญญัติของกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพ่ือการคุ๎มครองรักษาและ

ใช๎ประโยชน์จากชายฝั่งทะเลและชายหาดอยํางเป็นระบบที่เกิดขึ้นในอดีต สํงผลท าให๎การแก๎ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งและชายหาดตกอยูํภายใต๎ความรับผิดชอบของหลายองค์กรทั้งในระดับสํวนกลาง 
สํวนภูมิภาค และสํวนท๎องถิ่นตามบทบัญญัติของกฎหมายหลายฉบับ ผลที่ตามมาคือการบริหาร
จัดการพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทยทั้งในสํวนที่อยูํในสภาพปกติตามธรรมชาติและสํวนที่ถูกกัด
เซาะท าลายไมํมีประสิทธิภาพ ซ้ าซ๎อนและสิ้นเปลืองงบประมาณ นอกจากนั้ นยังมีสาเหตุจากการที่
กฎหมายสํวนใหญํมีบทบัญญัติที่กระจายอ านาจเกี่ยวกับการจัดการ บ ารุงรักษาและใช๎ประโยชน์จาก
ชายฝั่งและชายหาดให๎แกํองค์การปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ไมํเพียงพอ สํงผลท าให๎องค์การปกครองสํวน
ท๎องถิ่นซึ่งเป็นผู๎ได๎รับผลกระทบหรือมีสํวนได๎เสียโดยตรงจากการคุ๎มครองรักษาและใช๎ประโยชน์จาก
ชายฝั่งทะเลไมํสามารถเข๎าไปมีสํวนในการบริหารจัดการชายฝั่งทะเลรํวมกับรัฐในเรื่องที่มีความส าคัญ
ได๎อยํางแท๎จริง ด๎วยเหตุนี้ รัฐสภาจึงได๎ตราพระราชบัญญัติสํงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 (ซึ่งตํอไปขอใช๎ค าวํา “พระราชบัญญัติสํงเสริมการบริหารจัดการฯ”) เพ่ือ
แก๎ไขปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ยังไมํมีความเป็นเอกภาพขาดการบูร
ณาการและการมีสํวนรํวมของประชาชนและชุมชนในท๎องถิ่น  

ประเด็นส าคัญที่ต๎องพิจารณาในเบื้องต๎นคือ การบริหารจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลแบบบูรณา
การนั้นคืออะไร ในเรื่องนี้จะเห็นวําการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการ (Integrated 
Coastal Zone Management : ICZM) คือ วิธีการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลอยํางหนึ่ง
น ามาใช๎จัดการแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท าประมงชายฝั่งทะเล ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
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และปัญหาเก่ียวกับการใช๎ประโยชน์จากที่ดินและแหลํงแรํในทะเล โดยการอธิบายความหมายของการ
บริหารจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการในทางวิชาการนั้นพบวํายังไมํมีความหมายที่ยอมรับ
ตรงกันเป็นการทั่วไป (จันทจิรา เอ่ียมมยุรา, 2557, น. 267; Portman, Esteves, Le, & Khan, 2012, p. 
195.; Department of Environmental Affairs & SSI Engineers and Environmental 
Consultants, 2009, p. 6.) แตํจากการศึกษาเอกสารตํางๆ ในทางระหวํางประเทศได๎อธิบายถึงการ
บริหารจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งแบบบูรณาการไว๎วําเป็นแนวทางในการบริหารจัดการภายในพ้ืนที่ชายฝั่ง
ทะเลซึ่งมีการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ไว๎เป็นเฉพาะ (Defined area or zone) บนพ้ืนฐานของความ
รํวมมือระหวํางผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องทุกฝุายเพ่ือก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล
รํวมกันโดยมีหลักส าคัญคือ การท าความเข๎าใจและเคารพบทบาทหน๎าที่ของกระบวนการชายฝั่งใน
ภาพรวมทั้งระบบกลําวคือต๎องมีการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งแบบบูรณาการและเป็นหนึ่งเดียว
มากกวําเป็นการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งแบบแยกสํวนโดยการวางแผนและการตัดสินใจในเรื่องที่
เกี่ยวกับข๎องกับพื้นท่ีชายฝั่งทะเลต๎องสอดคล๎องกับระบบของการด าเนินกิจกรรมบนพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล
ของมนุษย์ทั้งหมดตามความเป็นจริง (Food and Agriculture Organization of the United 
Nation, 2006, p.10) การบริหารจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการเป็นแนวทางในบริหาร
จัดการพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอยํางหนึ่งซึ่งเกิดจากการอาศัยความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับระบบของพ้ืนที่
ชายฝั่งทะเลที่มีความซับซ๎อนและมีลักษณะเป็นพลวัตรทํามกลางบริบทความสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์
กับสิ่งแวดล๎อมที่ตํางมีอิทธิพลในการด ารงอยูํซึ่งกันและกัน โดยมีเปูาหมายส าคัญคือเพ่ือให๎เกิดการ
บริหารจัดการแบบบูรณาการรํวมกันเป็นหนึ่งเดียว (อารยา สุขสม, 2560, น. 123) 

ในการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการ บทบัญญัติของกฎหมายถือเป็น
กลไกส าคัญที่จะท าให๎นโยบายและแผนบริหารจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลของรัฐมีผลในทางปฏิบัติได๎
อยํางแท๎จริง อยํางไรก็ดี การใช๎กลไกทางกฎหมายด าเนินการเพ่ือให๎บรรลุซึ่งเปูาหมายของการบริหาร
จัดการพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการนั้น กฎหมายดังกลําวต๎องประกอบด๎วยสาระส าคัญ ดังนี้ 
ประการที่หนึ่ง มีกฎเกณฑ์ซึ่งใช๎บังคับกับพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลเป็นการเฉพาะรวมถึงหลักการและกลไก
ทางกฎหมายเพ่ือบังคับการให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย ประการที่สอง สาระส าคัญของ
บทบัญญัติในกฎหมายต๎องเกี่ยวข๎องกับการใช๎ประโยชน์และการปกปูองคุ๎มครองสิ่งแวดล๎อมในเขต
พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลซึ่งอาจก าหนดให๎ครอบคลุมทั้งทะเลและตลอดแนวชายฝั่ง  และ ประการที่สาม 
บทบัญญัติของกฎหมายต๎องก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการการใช๎ทรัพยากรชายฝั่งของมนุษย์
บนพ้ืนฐานของการพิจารณาถึงระบบนิเวศน์ชายฝั่งทะเลทั้งระบบ อีกทั้งแนวทางดังกลําวต๎อง
กํอให๎เกิดการจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอยํางเป็นหนึ่งเดียวทั้งระบบโดยที่มิได๎เป็นเพียงแคํการก าหนด
แนวทางการใช๎ประโยชน์จากพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลแบบแยกสํวนหรือเป็นไปเพ่ือประโยชน์เฉพาะเรื่อง 
ทั้งนี้บทบัญญัติของกฎหมายซึ่งประกอบด๎วยสาระส าคัญดังที่ได๎กลําวมาในข๎างต๎น ต๎องมีวัตถุประสงค์
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ส าคัญคือเพ่ือกํอให๎เกิดระบบการบริหารจัดการที่อ านวยความสะดวกและสนับสนุนให๎เกิดการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับการใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในเขตพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลของมนุษย์แบบบูรณา
การได๎ (Food and Agriculture Organization of the United Nation, 2006, pp. 8-9)  ตัวอยําง 
เชํน กฎหมายวําด๎วยการจัดการพ้ืนที่ชายฝั่ง ค.ศ. 1972 ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Federal 
Coastal Zone Management Act : CZMA) กฎหมายวําด๎วยชายฝั่งทะเล ค.ศ. 1988 ของประเทศ
สเปน (Ley de Costas, Shore Act) กฎหมายวําด๎วยการจัดการชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการ ค.ศ. 
2008 ของประเทศแอฟริกาใต๎ (Integrated Coastal Management Act : ICMA) กฎหมายวําด๎วย
การอนุรักษ์ชายฝั่ง ค.ศ. 1981 ของประเทศศรีลังกา (The Coast Conservation Act 1981 : CCA) 
และกฎหมายแมํบทวําด๎วยชายฝั่งทะเลและชายหาด ค.ศ. 1986 ของประเทศฝรั่งเศส (Loi littoral) 
เป็นต๎น  

เมื่อพิจารณาถึงพระราชบัญญัติสํงเสริมการบริหารจัดการฯ จะพบวํากฎหมายฉบับนี้ได๎
วางหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการ การบ ารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง และการปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง รวมทั้งให๎ประชาชนและชุมชนในท๎องถิ่นได๎มีสํวนรํวมใน
การปลูก การบ ารุงรักษา การอนุรักษ์ และการฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอยํางสมดุลและ
ยั่งยืนภายใต๎การประสานของหลักการที่ส าคัญ 3 ประการคือ ประการที่หนึ่ง การประสานความ
รํวมมือเพ่ือบูรณาการกฎหมายและแผนงานนโยบายของแตํหนํวยงานตํางๆ เข๎าด๎วยกัน  ประการที่
สอง การก าหนดพื้นที่โดยแบํงออกเป็นพ้ืนที่ปุาชายเลนอนุรักษ์ พ้ืนที่คุ๎มครองทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง และพ้ืนที่เพ่ือจัดการเกี่ยวกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และ ประการที่สาม การเสริมสร๎างให๎
ชุมชนชายฝั่งมีโอกาสเข๎าถึงข๎อมูลขําวสาร เปิดโอกาสให๎ผู๎แทนภาคประชาชนและชุมชนมีสํวนรํวมเป็น
คณะกรรมการทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัดเพ่ือให๎สอดรับกับการบริหารจัดการทรัพยากรรํวมกัน
ทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติ จึงเห็นได๎วําพระราชบัญญัติสํงเสริมการบริหารจัดการฯ เป็น
กฎหมายฉบับแรกของประเทศไทยที่ได๎ก าหนดมาตรการทางกฎหมายเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งในลักษณะของการบูรณาการความรํวมมือจากทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องรวมทั้งเปิด
โอกาสให๎ชุมชนชายฝั่งรวมถึงท๎องถิ่นได๎เข๎ามามีสํวนรํวมกับรัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ปัญหาในเชิงโครงสร๎างที่เกิดข้ึนในอดีตจึงได๎รับการแก๎ไขโดยผลของการตรากฎหมายฉบับ
นี้ อยํางไรก็ดี หากพิจารณาในแงํเนื้อหาสาระส าคัญจะพบวําบทบัญญัติของกฎหมายยังคงผูกขาด
อ านาจในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบางเรื่องไว๎กับราชการสํวนกลาง ทั้งยังขาด
นิยามความหมายของชายฝั่งทะเลที่ชัดเจนและหลักเกณฑ์ขั้นต่ าที่จ าเป็นในการคุ๎มครองทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งอันเป็นหัวใจส าคัญของกฎหมายฉบับนี้ กลําวคือ  
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1) ปัญหาการผูกขาดอ านาจในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ตามพระราชบัญญัติสํงเสริมการบริหารจัดการฯ ได๎ก าหนดมาตรการคุ๎มครอง

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไว๎ในหมวดที่ 3 ตั้งแตํมาตรา 17 ถึงมาตรา 23 โดยในสํวนของการ
ก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ๎มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนั้นกฎหมายฉบับนี้ได๎
มอบหมายให๎เป็นอ านาจของรัฐมนตรีวําการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แหํงชาติออกกฎกระทรวงก าหนดเขตพ้ืนที่ปุาชายเลนอนุรักษ์ (มาตรา 18) หรือพ้ืนที่คุ๎มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (มาตรา 20)  หรือพ้ืนที่เพ่ือจัดการเกี่ยวกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
(มาตรา 21) พร๎อมทั้งก าหนดมาตรการคุ๎มครองที่จะใช๎บังคับในพ้ืนที่บริเวณดังกลําวและแผนที่แสดง
แนวเขตแนบท๎ายกฎกระทรวง นอกจากนั้นยังให๎อ านาจแกํรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีประกาศใช๎มาตรการคุ๎มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพ้ืนที่ซึ่งได๎รับความ
เสียหายที่ร๎ายแรงเข๎าขั้นวิกฤติ (มาตรา 22) 

ประเด็นที่นําสนใจในเรื่องนี้คือ เหตุผลของการตราพระราชบัญญัติสํงเสริมการบริหาร
จัดการฯ นั้นสํวนหนึ่งเป็นผลมาจากความพยายามในการแก๎ไขปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที่ผูกขาดอ านาจไว๎ที่หนํวยงานของรัฐสํวนกลางโดยขาดการมีสํวนรํวมตลอดจนการ
ตรวจสอบถํวงดุลอ านาจจากชุมชนท๎องถิ่นและองค์การปกครองสํวนท๎องถิ่น กฎหมายฉบับนี้จึงได๎
จัดตั้งองค์กรเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัด 
ได๎แกํ คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแหํงชาติ ซึ่ง
ตํอไปขอใช๎ค าวํา “คณะกรรมการระดับชาติ” (มาตรา 5) และคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งจังหวัด ซึ่งตํอไปขอใช๎ค าวํา“คณะกรรมการระดับจังหวัด” โดยท างานรํวมกับภาคประชาชน 
ชุมชนชายฝั่ง และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (มาตรา 12) เพ่ือท างานรํวมกันทั้งในระดับนโยบาย
และการปฏิบัติ ดังนั้น หากภาคประชาชน ชุมชนชายฝั่งหรือองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีความ
ประสงค์จะก าหนดให๎ชายฝั่งทะเลหรือชายหาดพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งของตนเป็นเขตพ้ืนที่คุ๎มครองหรือ
ก าหนดมาตรการปูองกันการกัดเซาะในพ้ืนที่ของตนเองตามกฎหมายฉบับนี้ก็สามารถเข๎ามามีสํวน
รํวมกับคณะกรรมการระดับจังหวัดเพ่ือจัดท าความเห็นเสนอตํอคณะกรรมการระดับชาติในการออก
กฎกระทรวง หรือพิจารณาให๎ความเห็นชอบพ้ืนที่ที่จะใช๎มาตรการปูองกันการกัดเซาะชายฝั่งตํอไป 
(มาตรา 13(2)-(3)) อยํางไรก็ตาม อ านาจของคณะกรรมการระดับจังหวัดเป็นเพียงอ านาจในการเสนอ
ความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับการคุ๎มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเทํานั้น ทั้งกฎหมาย
ฉบับนี้ก็ไมํได๎มีบทบัญญัติให๎คณะกรรมการระดับชาติต๎องผูกพันตํอข๎อเสนอซึ่งเกิดจากความคิดริเริ่ม
ของคณะกรรมการระดับจังหวัดแตํอยํางใด ซึ่งหมายความวํา คณะกรรมการระดับชาติยํอมมีอ านาจ
อิสระที่จะตัดสินใจเสนอให๎พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลแหํงใดแหํงหนึ่งเป็นเขตพ้ืนที่คุ๎มครองตามความคิดเห็น
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ของคณะกรรมการระดับจังหวัดหรือไมํก็ได๎ คณะกรรมการระดับจังหวัดจึงไมํมีอ านาจตัดสินใจก าหนด
เขตพ้ืนที่คุ๎มครองหรือก าหนดมาตรการปูองกันการกัดเซาะในพ้ืนที่ของตนเอง ดังนั้น อ านาจในการ
ตัดสินใจเสนอให๎ชายฝั่งทะเลพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งเป็นเขตพ้ืนที่คุ๎มครองและก าหนดมาตรการคุ๎มครองจึง
เป็นอ านาจที่แท๎จริงของคณะกรรมการระดับชาติ 

นอกจากนั้นแล๎ว แม๎วําอ านาจการตัดสินใจของรัฐมนตรีจะต๎องได๎รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการระดับชาติที่มีตัวแทนชุมชนชายฝั่งเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการแล๎วก็ตาม 
(มาตรา 5 วรรคท๎าย) แตํหากพิจารณาสัดสํวนของตัวแทนชุมชนชายฝั่งแล๎วพบวํามีสัดสํวนน๎อยมาก
เมื่อเทียบกับตัวแทนที่มาจากราชการสํวนกลางจึงเห็นได๎วําอ านาจในการคุ๎มครองทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งยังเป็นอ านาจผูกขาดไว๎กับราชการสํวนกลาง สภาพการณ์เชํนนี้ไมํมีความแตกตํางไปจาก
การผูกขาดอ านาจในการออกกฎกระทรวงของรัฐมนตรีเพ่ือประกาศพ้ืนที่ชายหาดให๎เป็นพ้ืนที่
คุ๎มครองตามมาตรา 43 และมาตรา 45 ของพระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อม 
พ.ศ.2535 ดังที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งแม๎วําการออกกฎกระทรวงในเวลานั้นจะเปิดโอกาสให๎องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นเข๎ามามีสํวนรํวมในการเสนอให๎ชายฝั่งทะเลหรือชายหาดพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งเป็น
เขตพ้ืนที่คุ๎มครองสิ่งแวดล๎อมและก าหนดมาตรการคุ๎มครองสิ่งแวดล๎อมก็ตาม  แตํอ านาจในกรณี
ดังกลําวยังคงเป็นเพียงอ านาจริเริ่มในการเสนอเทํานั้น ท๎ายที่สุดแล๎วการเสนอความเห็นดังกลําวยังคง
อยูํภายใต๎ความเห็นชอบจากราชการสํวนกลาง โดยองค์กรผู๎มีอ านาจในการก าหนดนโยบายที่แท๎จริง
ยังคงเป็นอ านาจของคณะรัฐมนตรีหรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม (จันทจิรา เอ่ียมมยุรา 
และ อารยา สุขสม, 2556, น. 130) ปัญหาการรวมศูนย์อ านาจในการจัดทรัพยากรไว๎ที่รัฐสํวนกลางที่เคย
เกิดขึ้นในอดีตจึงยังไมํได๎รับการแก๎ไขในกฎหมายฉบับนี้  

มีข๎อสังเกตวํา เขตพ้ืนที่จะประกาศให๎เป็นพ้ืนที่ปุาชายเลนและพ้ืนที่คุ๎มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็ถูกจ ากัดเฉพาะพ้ืนที่ซึ่งไมํอยูํในเขตอนุรักษ์ตามกฎหมายอ่ืน ซึ่งเป็น
พ้ืนที่ที่มีการประกาศเพ่ือควบคุมการท ากิจกรรมในพ้ืนที่ชายฝั่งเทํานั้นไมํได๎เพ่ือคุ๎มครองลักษณะตาม
ธรรมชาติของพ้ืนที่ชายฝั่งเป็นการเฉพาะ จึงท าให๎การคุ๎มครองไมํอาจกระท าได๎ครอบคลุมพ้ืนที่ชายฝั่ง
ทะเลได๎ทั้งหมด (อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์, 2560, น. 158) กลําวได๎วําการก าหนดมาตรการทางกฎหมาย
เพ่ือคุ๎มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามกฎหมายฉบับนี้เป็นเรื่องของดุลพินิจและมีข๎อจ ากัด
อยํางมาก 

2) ปัญหาค านิยามและขอบเขตของพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลขาดความชัดเจน 
แม๎วํามาตรา 3 ของพระราชบัญญัติสํงเสริมการบริหารจัดการฯ ได๎ก าหนดนิยามค าวํา 

“ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” ไว๎อยํางชัดเจนแตํจะเห็นวําเป็นการนิยามถึงลักษณะของทรัพยากร
ที่เกิดขึ้นหรือตั้งอยูํในบริเวณทะเลและชายฝั่งตามธรรมชาติหรือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้นเพ่ือประโยชน์
แกํระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งเทํานั้น กฎหมายฉบับนี้มิได๎บัญญัติถึงนิยามและขอบเขตของพ้ืนที่
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ชายฝั่งทะเลแตํอยํางใด ทั้งที่ขอบเขตของพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลแสดงถึงเขตแดนที่รองรับการใช๎อ านาจรัฐ
เหนือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ตั้งอยูํในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลแหํงนั้น การก าหนดนิยามและ
ขอบเขตของพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลที่ชัดเจนจึงเป็นประโยชน์ตํอการวางหลักเกณฑ์ส าหรับการวัดแนวเขต
พ้ืนที่คุ๎มครองภายใต๎กฎหมายฉบับนี้ให๎เป็นไปในแนวทางอยํางเดียวกัน นอกจากนั้นยังมีผลดีตํอการ
บริหารจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลของรัฐเพราะมีสํวนส าคัญตํอการวางแผนเพ่ือก าหนดลักษณะการใช๎
ประโยชน์จากพ้ืนที่ชายฝั่งที่มีความแตกตํางกัน อีกทั้งยังชํวยก าหนดพ้ืนที่ความรับผิดชอบของ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเกิดความชัดเจนและสามารถบริหารจัดการได๎อยํางมีประสิทธิภาพอีกด๎วย 

3) ปัญหาการขาดหลักเกณฑ์ขั้นต่ าที่จ าเป็นในการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง 

เมื่อพิจารณาหมวด 3 วําด๎วยเรื่องการคุ๎มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งใน
พระราชบัญญัติสํงเสริมการบริหารจัดการฯ จะพบวํามาตรการตํางๆ ที่ก าหนดไว๎มีลักษณะใกล๎เคียง
กับมาตรการที่ก าหนดไว๎ในพระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ.2535 
เชํน การออกกฎกระทรวงเพ่ือก าหนดเขตพ้ืนที่ตามมาตรา 18 มาตรา 20 มาตรา 21 และมาตรา 22 
ของพระราชบัญญัติสํงเสริมการบริหารจัดการฯ มีความคล๎ายคลึงอยํางมากกับบทบัญญัติมาตรา 43 
และ 45 ของพระราชบัญญัติสํงเสริมฯ  

อยํางไรก็ตาม เมื่อพระราชบัญญัติสํงเสริมการบริหารจัดการฯ เป็นกฎหมายเฉพาะที่
เกี่ยวข๎องกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยํอมต๎องก าหนดมาตรการหรือ
หลักเกณฑ์ขั้นต่ าที่จ าเป็นตํอการคุ๎มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นการเฉพาะด๎วยเชํนกัน 
แตํกฎหมายฉบับนี้กลับขาดมาตรการคุ๎มครองในเรื่องดังกลําวอยํางชัดเจน ซึ่งหากพิจารณาจาก
กฎหมายในตํางประเทศพบวํามีการก าหนดมาตรการตํางๆ ในลักษณะของการสร๎างหลักเกณฑ์ขั้นต่ า
ที่จะน าไปสูํการบริหารจัดการแบบบูรณาการ เชํน การก าหนดระยะถอยรํนรวมถึงการบริหารจัดการ
พ้ืนที่ที่มีการประกาศระยะถอยรํนโดยหลักเกณฑ์ดังกลําวปรากฏอยํางชัดเจนในกฎหมายของ
ตํางประเทศ (อารยา, 2560, น. 128) ซึ่งจะเห็นวําการก าหนดระยะถอยรํนส าหรับชายฝั่งทะเล 
(Coastal Setback Line) เป็นแนวทางการจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลที่ได๎รับการยอมรับอยําง
กว๎างขวางวําสามารถน ามาใช๎เพ่ือจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลให๎คงอยูํอยํางสมดุลและยั่งยืน 
(Portman et al., 2012, p. 194) ในหลายประเทศจึงน าวิธีการก าหนดระยะถอยรํนมาใช๎ในการ
บริหารจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลโดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให๎ความคุ๎มครองแกํพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลซึ่ง
เป็นสาธารณะสมบัติของชาติและในขณะเดียวกันก็เป็นการคุ๎มครองคุ๎มครองสิทธิในการเข๎าถึงการใช๎
ทรัพยากรชายฝั่งของบุคคล (Public’s right of access to the shore) ตลอดจนปกปูอง
ผลประโยชน์ทางทะเลของรัฐชายฝั่ง เชํน สเปน ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ศรีลังกา 
แอฟริกาใต๎ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เป็นต๎น (Fenster, 2005, pp.863-866) โดยประเทศเหลํานี้ได๎น า
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แนวทางการก าหนดระยะถอยรํนหรือแนวถอยรํนมาบัญญัติไว๎เป็นสํวนหนึ่งของกฎหมายของรัฐเพ่ือให๎
ความคุ๎มครองและควบคุมการใช๎ประโยชน์จากพ้ืนที่ชายฝั่งของประชาชนให๎ด าเนินไปอยํางเหมาะสม 
โดยเปิดโอกาสให๎ผู๎มีสํวนได๎เสียทุกฝุายมีสํวนรํวมในการตัดสินใจเพ่ือวางแผนการใช๎ประโยชน์จาก
พ้ืนที่ชายฝั่งทะเล เพ่ือให๎เกิดความสมดุลระหวํางการพัฒนา การใช๎ประโยชน์และการปกปูองคุ๎มครอง
ทรัพยากรธรรมชาติทางชายฝั่งทะเล การก าหนดระยะถอยรํนจึงเป็นการก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าใน
การคุ๎มครองพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลและเป็นการสร๎างแผนงานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล
แบบบูรณาการในขณะเดียวกัน (European Union, 2013, p.3) ดังนั้น หากมีการแก๎ไขเพ่ิมเติมโดย
การระบุให๎การก าหนดระยะถอยรํนเป็นหลักเกณฑ์ข้ันต่ าในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งไว๎ในพระราชบัญญัติสํงเสริมการบริหารจัดการฯ ยํอมท าให๎บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งเกิดการบูรณาการทุกภาคสํวนอยํางเป็นเอกภาพสมดังตามเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้ 
 
4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

กํอนหน๎าปีพ.ศ. 2558 การคุ๎มครองรักษาและใช๎ประโยชน์จากพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลของประเทศ
ไทยอยูํภายใต๎กฎหมายที่เกี่ยวข๎องหลายฉบับ สํงผลให๎การบริหารจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลขาดความ
เป็นเอกภาพและขาดบูรณาการในการแก๎ปัญหา นอกจากนั้นการขาดบทบัญญัติที่จ าเป็นตํอการ
คุ๎มครองรักษาและใช๎ประโยชน์จากการพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลโดยตรงรวมถึงการผูกขาดอ านาจในการ
บริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลไว๎กับรัฐ จึงท าให๎การบริหารจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลทั้งในสํวนที่อยูํใน
สภาพปกติตามธรรมชาติและสํวนที่ถูกกัดเซาะท าลายไมํมีประสิทธิภาพ ซ้ าซ๎อนและสิ้นเปลือง
งบประมาณ การตราพระราชบัญญัติสํงเสริมการบริหารจัดการฯ ในปีพ.ศ. 2558 จึงนับวําเป็นกลไก
ส าคัญในการแก๎ไขปัญหาการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทยที่เกิดขึ้นในอดีต อยํางไรก็
ตาม กฎหมายฉบับนี้ยังมีชํองวํางทางกฎหมายซึ่งท าให๎กลไกการคุ๎มครองทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งทะเลที่บัญญัติไว๎ไมํอาจเกิดผลในทางปฏิบัติได๎อยํางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น การขาด
มาตรการขั้นต่ าที่จ าเป็นตํอการคุ๎มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยํอมไมํอาจท าให๎การบริหาร
จัดการพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลให๎เกิดความเป็นเอกภาพและเกิดการบูรณาการความรํวมมือจากทุกภาคสํวน
ได๎อยํางแท๎จริง ดังนั้นผู๎เขียนเสนอให๎มีการแก๎ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของพระราชบัญญัติสํงเสริมการ
บริหารจัดการฯ ในประเด็นที่ส าคัญดังนี้ 

ประการที่หนึ่ง ควรก าหนดค านิยามและขอบเขตของพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลในฐานะเป็นสาธารณะ
สมบัติของแผํนดิน ซึ่งผู๎รํางกฎหมายอาจกระท าได๎อยูํ 2 ลักษณะคือ การบัญญัติค านิยามและขอบเขต
พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลโดยอาศัยการวัดระยะทางจากสิ่งอ๎างอิงเข๎ามาสูํแนวชายฝั่งทะเลของรัฐ เชํน การวัด
ระดับน้ าขึ้นสูงสุดเฉลี่ย หรือแบบจ าแนกรายการก็ได๎ดังเชํนกฎหมายของตํางประเทศ ทั้งนี้การก าหนด
ค านิยามและขอบเขตของพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลให๎มีความชัดเจนแนํนอนยํอม มีผลดีตํอการบริหารจัดการ
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พ้ืนทีช่ายฝั่งทะเลของรัฐ กลําวคือ การก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลท าให๎รัฐทราบวําพ้ืนที่ชายฝั่ง
ทะเลซึ่งเป็นวัตถุท่ีกฎหมายมุํงประสงค์ให๎ความคุ๎มครองนั้นมีสาระส าคัญและมีขอบเขตแคํไหนเพียงไร 
นอกจากนั้นแล๎วการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลยังมีสํวนส าคัญตํอการวางแผนเพ่ือก าหนด
ลักษณะการใช๎ประโยชน์จากพ้ืนที่ชายฝั่งที่มีความแตกตํางกัน อีกทั้งยังชํวยก าหนดพ้ืนที่ความ
รับผิดชอบของหนํวยงานที่ เกี่ยวข๎องเกิดความชัดเจนและสามารถบริหารจัดการได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพอีกด๎วย 

ประการที่สอง ควรรับรองให๎สิทธิแกํชุมชนชายฝั่งรวมถึงองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีอ านาจ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ๎มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งด๎วย
ตนเอง เชํน การรับรองอ านาจขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในการข๎อบัญญัติท๎องถิ่นเพ่ือจัดการ 
บ ารุงรักษา และใช๎ประโยชน์ในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลที่อยูํในเขตอ านาจความรับผิดชอบของตนเอง โดย
พิจารณาถึงศักยภาพความสามารถและความพร๎อมขององค์การปกครองสํวนท๎องถิ่นชายทะเลแตํละ
รูปแบบประกอบการกระจายอ านาจด๎วย ทั้งนี้ เพ่ือให๎เกิดการกระจายอ านาจในลักษณะแนวราบซึ่งจะ
ชํวยท าให๎เกิดประสิทธิภาพในการปูองกันและการเยียวยาความเสียหายในทรัพยากรชายฝั่ งทะเลได๎
อยํางทันทํวงท ี

ประการที่สาม ควรก าหนดเรื่องระยะถอยรํนส าหรับชายฝั่งทะเลไว๎ในกฎหมายฉบับนี้ในฐานะ
เป็นมาตรการขั้นต่ าที่จ าเป็นตํอการคุ๎มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เนื่องจากการก าหนด
ระยะถอยรํนเป็นแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งที่เปิดโอกาสให๎ผู๎มีสํวนได๎เสียทุกฝุายทั้งภาครัฐ
และเอกชน องค์การปกครองท๎องถิ่น และชุมชนมีสํวนรํวมในการตัดสินใจเพ่ือวางแผนการใช๎
ประโยชน์จากพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล โดยมุํงที่จะกํอให๎เกิดความสมดุลระหวํางการพัฒนาการใช๎ประโยชน์
และการปกปูองคุ๎มครองทรัพยากรธรรมชาติทางชายฝั่งทะเล ดังนั้น การก าหนดระยะถอยรํนนอกจาก
เป็นมาตรการขั้นต่ าในการคุ๎มครองพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลแล๎วยังเป็นการสร๎างแผนงานทั่วไปเกี่ยวกับการ
จัดการพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการในขณะเดียวกันอีกด๎วย 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการท างาน และด๎านการ
ก าหนดตนเองที่สํงผลตํอแรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจภายในที่สํงผลตํอความตั้งใจที่จะลาออก โดย
ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้คือ พนักงานประจ า และแรงงานรับเหมาในองค์การผู๎ผลิตในสวน
อุตสาหกรรมสหพัฒน์ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จ านวน 301 ตัวอยําง และใช๎แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บข๎อมูล สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์เชิงพรรณา ได๎แกํ ความถี่ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย 
และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์เชิงอนุมาน ได๎แกํ การทดสอบคําเฉลี่ยของ
กลุํมตัวอยําง 2 กลุํมที่มีความเป็นอิสระตํอกัน และ การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ ผลการศึกษา
การเปรียบเทียบความแตกตํางของประเภทของสัญญาจ๎างที่แตกตํางกัน พบวํา พนักงานที่มีประเภท
ของสัญญาจ๎างที่แตกตํางกันมีปัจจัยทางด๎านคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวม การก าหนดตนเอง
โดยรวม และความตั้งใจที่จะลาออกโดยรวมแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญท่ี 0.05 โดยที่แรงจูงใจภายใน
โดยรวมไมํมีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาการวิเคราะห์ถดถอยแบบ
พหุคูณพบวําปัจจัยทางด๎านคุณภาพชีวิตในการท างาน และการก าหนดตนเองสํงผลตํอแรงจูงใจ
ภายในอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.01 โดยที่มีคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R2adj) 
เทํากับ 0.39 และ 0.47 ตามล าดับ และปัจจัยทางด๎านแรงจูงใจภายในสํงผลตํอความตั้งใจที่จะลาออก
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.05 โดยที่มีคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R2adj) เทํากับ 
0.21 
ค าส าคัญ: คุณภาพชีวิตในการท างาน การก าหนดตนเอง แรงจูงใจภายใน ความตั้งใจที่จะลาออก 
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ABSTRACT 
This study aims to study the Quality of Working Life and Self-Determination 

that effects Intrinsic Motivation and Intrinsic Motivation effect on Turnover Intention. 
Population of this study were permanent employee and outsourced workers of 
Manufacturing Firms in Sahapat Industrial Park Si Racha District, Chon Buri Province 
about 301 persons. The questionnaire was used as a tool to collect data. Statistics 
used in the analysis included: Descriptive Statistics; Frequency Percentage Mean and 
Standard Deviation and Inferential Statistics; 1. Independent T-Test and 2. Multiple 
Regression Analysis. The comparison analysis between employees with different 
types of contracts have shown that employee that have different types of contracts 
have overall quality of work life factors, Self-Determination Factors and Turnover 
Intention Factors significantly different at p < 0.05. But there was no different for 
Intrinsic Motivation Factor at p < 0.05 The results of multiple regression analysis were 
found that of Quality of Work Life and Self-Determination significantly effect Intrinsic 
Motivation at p < 0.01 with regression coefficient (R2adj) at 0.39 and 0.47 respectively. 
And Intrinsic Motivation significantly effect Turnover Intention at p < 0.05 with 
regression coefficient (R2adj) at 0.21 
Keywords: Quality of Working Life, Self-Determination, Intrinsic Motivation, Turnover 
Intention 
 
บทน า 

ในปี 2559 ประเทศไทยมีมูลคําของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ทั้งหมด 14.36 
ล๎านล๎านบาท โดยที่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีสัดสํวนของ GDP มากที่สุดในกลุํมนอกเกษตร คิดเป็น
ประมาณร๎อยละ 27.43 หรือประมาณ 3.94 ล๎านล๎านบาท (แบบปริมาณลูกโซํ หรือ Chain Volume 
Measure ณ ราคาตลาด) (ส านักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค: 2560) ในปี 2558 
จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรามีผลิตภัณฑ์จั งหวัดตํอหัว (GPP Per Capita) 
เทํากับ 0.98, 0.49 และ 0.40 ล๎านบาท สูงเป็นอันดับ 1, 3 และอันดับ 5 ของประเทศไทย 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ , 2558) ซึ่งแสดงให๎เห็นวําทั้ง 3 
จังหวัดมีความส าคัญ และมีอิทธิพลตํอการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศไทย และเมื่อวันที่ 28 
มิถุนายน 2559 คณะรัฐมนตรีได๎มีมติเห็นชอบในหลักการของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development: EEC) ซึ่งประกอบไปด๎วยจังหวัด ระยอง 
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ชลบุรี และฉะเชิงเทรา โดยได๎ก าหนดให๎เป็นพ้ืนที่การด าเนินการเป็นเขตอุตสาหกรรม เขตพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐาน และเขตพัฒนาเมือง ทั้งนี้เพื่อให๎ EEC เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นน าของอาเซียน และเป็น
กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล: 2560) 

ทรัพยากรที่ส าคัญที่สุด และเป็นสํวนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์การคือ ทรัพยากรมนุษย์ ถ๎า
หากองค์การใดสามารถสรรหา พัฒนา และรักษาไว๎ซึ่งพนักงานที่มีแรงจูงใจในการท างานที่สูงได๎ จะ
ท าให๎องค์การมีความได๎เปรียบในการแขํงขัน และมีความยั่งยืนในการด าเนินธุรกิจ แตํอยํางไรก็ตาม
องค์การสํวนใหญํมุํงเน๎นไปที่แรงจูงใจภายนอก ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งที่ท าให๎พนักงานยังคงอยูํกับองค์การ 
แตํไมํมีแรงจูงใจในการท างาน และเมื่อใดที่องค์การไมํตอบสนองได๎ พนักงานอาจมีโอกาสพบองค์การ
ที่สามารถตอบสนองความต๎องการของพนักงานได๎ในที่สุด หากแตํวําแรงจูงใจภายในซึ่งเกิดจากตัว
พนักงานเอง จะท าให๎พนักงานมีความสุขในการท างาน มีแรงกระตุ๎นในการท างานด๎วยตนเอง และอยูํ
กับองค์การเป็นเวลานาน อีกทั้งยังเป็นแรงจูงใจที่ยั่งยืนกวําแรงจูงใจภายนอก การที่พฤติกรรมของ
ผู๎บริโภค และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็ว ท าให๎ไมํสามารถคาดเดาจ านวนความต๎องการ
ของสินค๎าได๎ เพ่ือเพ่ิมความได๎เปรียบด๎านการแขํงขันทางด๎านต๎นทุน หลายองค์การจึงได๎มองถึงโอกาส
ในการลดต๎นทุนทางด๎านแรงงาน โดยการใช๎ทรัพยากรมนุษย์ในสํวนของการผลิตให๎มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยอาศัยการจ๎างงานในรูปแบบชั่วคราว หรือแรงงานรับเหมาในระดับปฏิบัติการในสํวนของ
กระบวนการผลิต ในชํวงเวลาที่มีความต๎องการของสินค๎าสูงเกินกวําที่ความสามารถในการผลิตที่มีอยูํ 
แตํอยํางไรก็ตามการใช๎พนักงานชั่วคราว หรือแรงงานรับเหมาท าให๎เกิดความเสี่ยงของโซํอุปทาน
เพ่ิมขึ้น ไมํวําจะเป็นการผลิตสินค๎าที่ไมํได๎คุณภาพ ประสิทธิภาพการผลิตลดลง หรือก าลังการผลิตไมํ
พอตํอความต๎องการของสินค๎าอันเนื่องมาจากการอยูํไมํครบตามสัญญาจ๎าง หรือการลาออกโดยไมํแจ๎ง
ลํวงหน๎าเป็นต๎น ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุการขาดแรงจูงใจในการท างาน จึงท าให๎ผู๎วิจัยเกิดความสนใจที่
จะหาวิธีเพ่ิมแรงจูงใจภายในของพนักงาน เพื่อให๎สามารถแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากแรงงานได๎ ผู๎วิจัยจึง
ได๎ท าการศึกษาเพ่ือให๎องค์การสามารถน าผลการศึกษาน าไปปรับใช๎ในการเสริมสร๎างแรงจูงใจภายใน
ให๎กับพนักงาน เพ่ือให๎พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดี มีแรงจูงใจภายในที่สูงขึ้น และลด
ความตั้งใจที่จะลาออกของพนักงาน เพ่ือให๎องค์การเกิดความสมดุลทางด๎านคําใช๎จําย และการลด
ความเสี่ยงของโซํอุปทาน ซึ่งกํอให๎เกิดการบริหารองค์การที่ยั่งยืน 

ในปี 2558 ในกลุํมจังหวัด EEC มีจ านวนองค์การผู๎ดูแลแรงงานรับเหมาทั้งหมด 31 องค์การ 
โดยจังหวัดชลบุรีมีจ านวนองค์การดูแลผู๎รับเหมามากที่สุดร๎อยละ 61 (กรมพัฒนาธุรกิจการค๎า
กระทรวงพาณิชย์, 2559) ซึ่งแสดงให๎เห็นถึงความส าคัญของการจ๎างงานที่มิใชํการจ๎างงานแบบปกติ 
จากข๎อมูลผู๎วํางงานในระหวํางปี 2557-2559 พบวํา อัตราผู๎วํางงานมีจ านวนเพ่ิมขึ้น จาก 322.68 พัน
คน เป็น 377.47 พันคน เพ่ิมขึ้นร๎อยละ 16.98 โดยมีการศึกษาต่ ากวํามัธยมศึกษาตอนปลายที่ 
210.36 พันคน หรือร๎อยละ 55.73 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ , 
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2560) ซึ่งแสดงให๎เห็นถึงปัญหาของความตั้งใจที่จะลาออกของพนักงานที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ โดยจังหวัด
ชลบุรี เป็นจังหวัดที่มีพนักงานระดับปฏิบัติการมากที่สุดเป็นอันดับ 1 จากทั้ง 3 จังหวัด โดยมีทั้งหมด 
282,658 คนจาก 461,775 คน (ส านักงานสถิติแหํงชาติ , 2560) โดยอ าเภอศรีราชามีสถาน
ประกอบการที่เข๎ารํวมประกันสังคมทั้งหมด 12,188 องค์การ (ส านักงานประกันสังคม , 2560) ผู๎วิจัย
ได๎เลือกสวนอุตสาหกรรมสหพัฒน์ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นพ้ืนที่ในการศึกษา เนื่องจากสวน
อุตสาหกรรมสหพัฒน์มีความหลากหลายของอุตสาหกรรม ทั้งเครื่องอุปโภค และบริโภค อีกทั้งมีพ้ืนที่
อาณาเขตติดกับเขตชุมชน ซึ่งมีแรงงานเข๎ามาพักอาศัยอยูํในบริเวณใกล๎เคียงเป็นจ านวนมาก จึงท าให๎
ดึงดูดองค์การดูแลผู๎รับเหมาเข๎ามาจัดตั้งสถานที่รับสมัครพนักงานเพ่ือสํงแรงงานเข๎า ไปท างานใน
องค์การที่ต๎องการในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมใกล๎เคียง รวมถึงองค์การผู๎ผลิตในสวนอุตสาหกรรม
สหพัฒน์ จึงท าให๎ผู๎วิจัยมีความสนใจที่จะใช๎พื้นที่นี้ในการศึกษา 

 
ส าหรับแนวคิด และทฤษฏีที่เกี่ยวข๎อง ผู๎วิจัยได๎ท าการเก็บรวบรวมข๎อมูลที่ท าการศึกษา ค๎นคว๎า 

และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข๎องในด๎านตํางๆ เพื่อน ามาก าหนดเป็นกรอบความคิดในการด าเนินการ
ศึกษาวิจัยดังตํอไปนี้คือ 
 

1. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Work Life) 
คุณภาพชีวิตในการท างานหมายถึงการที่บุคลากรในองค์การได๎รับตอบสนองในความต๎องการ

ที่จะท าให๎ชีวิตตนเอง หรือคนรอบข๎างดีขึ้น หรือการที่องค์การปรารถนาที่จะท าให๎บุคลากรในองค์การ
มีความสุขในการท างาน โดยท าให๎บุคลากรพึงพอใจ และมีความสุขในการท างาน หรือด๎านครอบครัว
ของบุคลากรเอง จะท าให๎พนักงานเกิดความพึงพอใจ ซึ่งมีผลตํอประสิทธิภาพ และประสิทธิ ผลของ
การท างาน รวมทั้งสํงผลตํอความส าเร็จและเป็นไปตามเปูาหมายขององค์การ ทั้งนี้ประสบการณ์ที่
ได๎รับจะแตกตํางกันไปตามมิติการรับรูุุของแตํละบุคคล เนื่องจากภูมิหลัง และความคาดหวังที่ตํางกัน 
และการที่พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดี 

Walton (1973: 12 – 16) ได๎ให๎ความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่สํงผลตํอคุณภาพชีวิตในการท างาน
ประกอบด๎วย 8 ประการคือ 

1.  การได๎รับคําตอบแทนในการท างานที่เพียงพอ และยุติธรรม (Adequate and Fair 
Compensation) 

2.  สภาพการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัยและสํงเสริมสุขภาพ (Safe and Healthy 
Working Condition) 

3.  ความมั่นคงและความก๎าวหน๎าในงาน (Growth and Security) 
4.  โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล (Development of Human Capacities) 
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5.  การบูรณาการทางสังคม หรือ การท างานรํวมกัน (Social Integration) 
6.  ประชาธิปไตยในองค์การ (Constitutionalism) 
7.  ความสมดุลระหวํางงานกับชีวิตสํวนตัว (Total Life Space) 
8.  ลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ตํอสังคม (Social Relevance) 

 
2. แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการก าหนดตนเอง 
การก าหนดตนเองหมายถึง กระบวนการทางจิตใจที่ท าให๎บุคคลเกิดแรงจูงใจ หรือแรงกระตุ๎น

โดยสมัครใจ โดยที่บุคคลมักท่ีจะเลือกท ากิจกรรมเฉพาะที่ต๎องการปฏิบัติด๎วยตนเอง เพ่ือต๎องการที่จะ
ตอบสนองตํอความต๎องการบางประการของตนเองให๎บรรลุสูํเปูาหมาย และประสบความส าเร็จด๎วย
ตนเอง 

ทฤษฎีเกี่ยวกับการก าหนดตนเอง (Self Determination) Deci and Ryan (2000: 68) ได๎อธิบาย
วําในการที่จะท าให๎บุคคลคนมีแรงจูงใจภายใน และการก าหนดตนเองได๎นั้น บุคคลต๎องได๎รับการตอบสนอง
ความต๎องการพ้ืนฐาน 3 อยํางกํอน ได๎แกํ Need for Autonomy (ความต๎องการที่จะตัดสินใจได๎ด๎วยตนเอง) 
Need for Relatedness (ความต๎องการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู๎อ่ืน) และ Need for Competence (ความ
ต๎องการที่จะเป็นคนที่มีความสามารถ) 
 

 
 

ภาพที่ 1 แบบจ าลองทฤษฎีการก าหนดตนเอง (Self Determined Theory) Deci and Ryan (2000: 72) 
 

3. แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) 
แรงจูงใจภายในหมายถึง กระบวนทางจิตวิทยาที่เพ่ิมพฤติกรรมการกระท ากิจกรรมของบุคคล โดย

บุคคลจงใจที่จะกระท าพฤติกรรมนั้นโดยสมัครใจโดยไมํได๎หวังรางวัล หรือผลตอบแทนภายนอก เพ่ือ
ตอบสนองความต๎องการบางประการของตนเองให๎บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมายที่วางไว๎ ท าให๎เกิดแรงกระตุ๎น 
ทิศทาง และการคงอยูํของพฤติกรรม โดยมุํงเน๎นไปที่เปูาหมายเป็นส าคัญ 
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McAuley, Duncan, and Tammen (1989) ได๎ท าการยืนยันปัจจัยที่สํงผลแรงจูงใจภายในโดย
ใช๎เครื่องมือวัดแรงจูงใจภายในจากรายการของแรงจูงใจภายใน ( Intrinsic Motivation Inventory) 
ซึ่งได๎มาจากการรวบงานผลงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับแรงจูงใจภายใน โดยมีจุดเริ่มต๎นมาจาก (Ryan, 
1982) ทั้งนี้ McAuley, Duncan, and Tammen ได๎ระบุวําแรงจูงใจภายใน สามารถจัดกลุํมได๎ 4 ปัจจัย 
ประกอบด๎วย ความรู๎สึกสนใจ และเพลิดเพลิน (Interest-Enjoyment) ความรู๎สึกวําตนเองมีความสามารถ 
(Perceived Competence) ความรู๎สึกวําสิ่งที่ท ามีความส าคัญ และต๎องใช๎ความพยายาม (Effort-
Importance) และความรู๎สึกตึงเครียด และกดดัน (Tension Pressure) 

4. แนวคิดเกี่ยวกับความตั้งใจที่จะลาออก (Intent to quit) 
ความตั้งใจที่จะลาออก หมายถึงเป็นกระบวนการตัดสินใจของบุคคลที่อยูํภายใต๎การควบคุม

ของตนเอง ยังไมํมีการลาออกเกิดขึ้นจริง แตํสามารถเป็นตัวกระตุ๎นให๎เกิดการกระท า และสามารถ
ท านายการลาออกของแตํละบุคคลได๎ ทั้งนี้การลาออกไมํรวมถึงการพ๎นจากการเป็นสมาชิกที่อยูํ
ภายนอกการควบคุม ได๎แกํ การเกษียณ การตาย การถูกไลํออก ถูกปลดออก หรือการโยกย๎ายภายใน 
เป็นต๎น 
 Porter and Steers (1973) ได๎กลําววํา การท านายการลาออกด๎วยการใช๎ความตั้งใจที่จะ
ลาออกท านาย จะสามารถท านายได๎งํายกวําการใช๎การลาออกจริงมาท านาย เนื่องจากความตั้งใจที่จะ
ลาออกจะอยูํภายใต๎การควบคุมของพนักงาน แตํการลาออกจริงอาจมีปัจจัยอ่ืนๆ เข๎ามาเกี่ยวข๎อง ซึ่ง
ความตั้งใจที่จะลาออกมีความสัมพันธ์อยํางสูงกับพฤติกรรมการลาออก และความตั้งใจที่จะลาออกที่
จะเกิดขึ้นจริง เมื่อพนักงานเกิดความรู๎สึกไมํพึงพอใจในงาน เกิดพฤติกรรมการมองหาโอกาสที่จะไป
จากองค์การ และเมื่อได๎งานที่คิดวําเหมาะสม และพึงพอใจมากกวํา จะน าไปสูํพฤติกรรมการลาออก
จากงานจริง 
 Porter, Lawer, and Hackman (1975) ได๎กลําววําการลาออกของมี 4 ลักษณะ คือ 

1.  บุคคลคิดลาออกเองโดยสมัครใจ โดยตัดสินใจวําจะลาออกจากองค์การ แม๎วําการตัด 
สินใจนั้นถูกก าหนดด๎วยตนเอง หรือจากเงื่อนไขขององค์การก็ตาม 

2.  บุคคลที่ออกจากงานโดยไมํได๎สมัครใจ แตํมีเงื่อนไขที่ต๎องออกจากงาน เชํน การเจ็บ 
ปุวยของสมาชิกในครอบครัว ท าให๎ต๎องออกจากงาน แม๎วําบุคคลนั้นต๎องการจะอยูํท างานตํอและ
องค์การก็ยังต๎องการให๎อยูํตํอก็ตาม 

3.  องค์การเป็นผู๎ก าหนดให๎บุคคลออกจากงานโดยไมํสมัครใจ เชํน องค์การประสบปัญ  
หาด๎านเศรษฐกิจ หรือต๎องการลดจ านวนพนักงาน 

4.  องค์การเป็นผู๎ก าหนดให๎บุคคลนั้นออกจากงานโดยความสมัครใจ โดยการตัดสินใจ
เนื่องจากพบวําบุคคลนั้นขาดคุณสมบัติบางประการ ที่จะท าให๎ไมํสามารถให๎ท างานตํอไปได๎ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยทางด๎านคุณภาพชีวิตในการท างาน ที่สํงผลตํอแรงจูงใจภายใน 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยทางด๎านการก าหนดตนเองที่สํงผลตํอแรงจูงใจภายใน 
3. เพ่ือศึกษาปัจจัยทางด๎านแรงจูงใจภายในที่สํงผลตํอความตั้งใจที่จะลาออก 
4. เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยทางด๎านคุณภาพชีวิตในการท างาน ด๎านการก าหนดตนเอง ด๎าน

แรงจูงใจภายใน และความตั้งใจที่จะลาออกของพนักงานที่มีประเภทของสัญญาจ๎างที่แตกตํางกัน 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ขอบเขตของการศึกษาคือ ปัจจัยด๎านคุณภาพชีวิตในการท างาน ปัจจัยด๎านการก าหนดตนเอง 

ที่สํงผลตํอปัจจัยด๎านแรงจูงใจภายใน และปัจจัยด๎านความตั้งใจที่จะลาออก 
ประชากรและกลุํมตัวอยํางคือ พนักงานประจ า และแรงงานรับเหมาระดับปฏิบัติการใน

กระบวนการผลิตในองค์การที่มีท่ีสถานตั้งโรงงานอยูํในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมสหพัฒน์ อ าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีท้ังหมด 48 องค์การ (บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน), 2017) ผู๎วิจัย
จึงได๎ก าหนดกรอบประชากรคือ มีรายได๎ทั้งหมดในปี 2559 มากกวํา 1,000 ล๎านบาท มีทั้งหมด 14 
องค์การ (กรมพัฒนาธุรกิจการค๎า กระทรวงพาณิชย์ , 2559) มีการวําจ๎างแรงงานรับเหมา และ
สามารถให๎ข๎อมูลประชากรได๎ เนื่องจากบางองค์การถือวําข๎อมูลด๎านประชากรเป็นความลับของ
องค์การ ไมํสามารถเปิดเผยได๎ โดยมีองค์การที่สามารถให๎ข๎อมูลได๎ท้ังหมด 8 องค์การ และมีองค์การที่
มีการวําจ๎างพนักงานแรงงานรับเหมานอกเหนือจากพนักงานประจ า ทั้งหมด 6 องค์การ 
 จ านวนกลุ่มตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่าง ใช๎สูตร (Yamane, 1973: 125) โดยก าหนดคํา
ความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 และคําความคลาดเคลื่อนร๎อยละ 5 จากประชากรทั้งหมด 9,281 คน ผลการ
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ค านวณกลุํมตัวอยํางคือ n = 383.47 คน หรือ 384 คน เพ่ือปูองกันความผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อน 
จึงเก็บเผื่ออีกร๎อยละ 5 เป็นจ านวน 403 คน จากนั้นผู๎วิจัยได๎เพ่ิมกลุํมตัวอยํางเป็น 408 คน และท า
การสุํมตัวอยํางเทํากันๆ ในทุกองค์การแบบไมํใช๎ความนําจะเป็น (Nonprobability Sampling) แบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยแบํงเป็นพนักงานประจ า และแรงงานรับเหมาจ านวนกลุํมละ 
34 ตัวอยําง ทั้งหมด 68 ตัวอยํางตํอองค์การ อันเนื่องมากจากการสุํมตัวอยํางตามสัดสํวนที่เทํากัน
ตามจ านวนพนักงานในแตํละองค์การนั้น จะท าให๎ปริมาณแบบสอบถามในบางองค์การมีจ านวนมาก 
โดยที่การท าแบบสอบถามจ านวนมากจะท าให๎มีผลกระทบตํอการท างานของพนักงาน และการ
ด าเนินงานขององค์การมาก โดยผู๎วิจัยพบวําการสุํมตัวอยํางตามสัดสํวนที่เทํากันตามจ านวนพนักงาน
ในแตํละองค์การนั้น ไมํได๎รับการตอบรับจากผู๎ประสานงานในแตํละองค์การมากนัก อีกทั้งยังต๎องมี
การติดตามผลอยํางตํอเนื่อง และใช๎ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข๎อมูลเป็นเวลานาน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามที่จัดท าขึ้นโดยค๎นคว๎าจากเอกสาร และ
ผลงานวิจัยตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือน ามาเป็นแนวคิดในการสร๎างแบบสอบถาม ซึ่งมีทั้งแบบค าถาม
ปลายปิด และค าถามปลายเปิดประกอบด๎วย 5 ตอนคือ 

ตอนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับคุณลักษณะสํวนบุคคล ซึ่งเป็นค าถามแบบปลายเปิดและปลาย
ปิดได๎แกํ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ประเภทของสัญญาจ๎าง อายุงานกับนายจ๎าง
ปัจจุบัน และรายได๎รวมเฉลี่ยตํอเดือน 
 ตอนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างานได๎แกํ การได๎รับคําตอบแทนที่
ยุติธรรม ความมั่นคงในงาน โอกาสในการพัฒนาความสามารถของตนเอง ความสมดุลระหวํางงานกับ
ชีวิตสํวนตัว และการท างานรํวมกัน 
 ตอนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับการก าหนดตนเองได๎แกํ ความต๎องการที่จะตัดสินใจได๎ด๎วย
ตนเอง ความต๎องการที่จะเป็นคนท่ีมีความสามารถ และความต๎องการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู๎อื่น 
 ตอนที่ 4 เป็นค าถามเกี่ยวกับแรงจูงใจภายในได๎แกํ รู๎สึกสนใจ-เพลิดเพลินในงานที่ท า รู๎สึกวํา
งานนี้ส าคัญตํอตนเอง และรู๎สึกวําตนเองต๎องการเป็นคนที่มีศักยภาพ 
 ตอนที่ 5 เป็นค าถามเกี่ยวกับความตั้งใจที่จะลาออก 
 การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา 
โดยหาคําดัชนีความสอดคล๎องระหวํางข๎อค าถาม และวัตถุประสงค์ มีข๎อค าถามทั้งหมด 58 ข๎อ จาก 
61 ข๎อ ที่มีคําดัชนีมากกวํา 0.50 จากนั้นท าการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยน าไป
ทดลองใช๎กับประชากรที่ไมํใชํกลุํมเปูาหมาย คือองค์การผู๎ผลิตนอกเขตพ้ืนที่สวนอุตสาหกรรมสหพัฒน์
จ านวน 35 ตัวอยําง แล๎วน ามาหาคํา Cronbach’s Alpha Coefficient (บุญชม  ศรีสะอาด, 2553: 
116-119) โดยคําที่ได๎สามารถแสดงตามด๎านลําง 
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ตารางท่ี 1  ตารางสรุปคําความเชื่อมั่นของข๎อค าถามรายข๎อ และทั้งฉบับ 

แบบสอบถาม 
จ านวน

ข้อ 

ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา 

() 

คําตอบแทนที่ยุติธรรม 5 0.92 
ความมั่นคงในงาน 4 0.73 
โอกาสในการพัฒนาความสามารถของตนเอง 4 0.83 
ความสมดุลระหวํางงานกับชีวิตสํวนตัว 5 0.94 
การท างานรํวมกัน 5 0.94 
ความต๎องการตัดสินใจด๎วยตนเอง 4 0.92 
ความต๎องการเป็นคนมีความสามารถ 5 0.96 
ความต๎องการมีปฏิสัมพันธ์กับผู๎อื่น 5 0.92 

มีความรู๎สึกสนใจ เพลิดเพลินในงานที่ท า 5 0.84 

มีความรู๎สึกวํางานที่ท ามีความส าคัญตํอตนเอง 5 0.90 
มีความรู๎สึกวําต๎องการเป็นคนที่มีศักยภาพ 6 0.91 
ความตั้งใจที่จะลาออก 5 0.90 

โดยรวมทั้งฉบับ 58 0.93 

วิธีการเก็บข้อมูล มีอัตราการตอบกลับของแบบสอบถามทั้งหมด 310 ฉบับ ส าหรับ
แบบสอบถามที่มีข๎อมูลไมํครบถ๎วน ผู๎วิจัยได๎ท าการแทนคําข๎อมูลด๎วยวิธีแทนคําแบบพหุ (Multiple 
Imputation) (สันทัด  พรประเสริฐมานิต, 2559) จึงมีแบบสอบถามที่สามารถน าไปใช๎ได๎ทั้งหมด 301 
ตัวอยํางคิดเป็นร๎อยละ 74.02 โดยแบํงเป็นพนักงานประจ าจ านวน 192 ฉบับ และแรงงานรับเหมา
จ านวน 109 ฉบับ อัตราการตอบกลับ (สํงคืนกระดาษเปลํา) มีจ านวนทั้งหมด 38 ฉบับ คิดเป็นร๎อย
ละ 9.31 และเอกสารสูญหายทั้งหมด 60 ฉบับ คิดเป็นร๎อยละ 14.71 เป็นผลมาจากการที่ผู๎
ประสานงานไมํได๎ติดตามการท าแบบสอบถามของพนักงานอยํางใกล๎ชิด และพนักงานไมํมีแรงจูงใจใน
การท าแบบสอบถาม จึงเป็นเหตุให๎พนักงานไมํได๎ให๎ความส าคัญในการตอบแบบสอบถาม แตํอยํางไรก็
ตาม ผู๎วิจัยพบวําอัตราการตอบกลับของงานวิจัยนี้สูงกวําคําเฉลี่ยของอัตราการตอบกลับของงานวิจัย
ทางด๎านองค์การที่ร๎อยละ 52.7 (S.D. = 20.4) โดย (Baruch and Holtom, 2008) ที่ได๎ท าการศึกษา 
และรวบรวมอัตราการตอบกลับของงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการวิจัยองค์การที่ใช๎แบบสอบถามทั้งหมด 
490 งาน อีกทั้งยังมากกวําอัตราการตอบกลับที่ยอมรับได๎ของการแจกแบบสอบถามทางไปรษณีย์ ซึ่ง
จะต๎องมีอัตราการตอบกลับไมํต่ ากวําร๎อยละ 20 จึงจะสามารถเชื่อถือได๎ (Aaker, Kumar, and Day, 
2001) ผู๎วิจัยจึงสามารถสรุปได๎วําอัตราการตอบกลับของงานวิจัยฉบับนี้มีความนําเชื่อถือ 
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วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
1. ส าหรับลักษณะสํวนบุคคลของกลุํมตัวอยําง ใช๎สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ ได๎แกํ 

ความถี่ และคําร๎อยละ 
2. ส าหรับตัวแปร ใช๎สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ ได๎แกํ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย และสํวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3. ส าหรับการวิเคราะห์ข๎อมูลเป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale) โดยใช๎

ขอบเขตที่แท๎จริง (Exact Limits) ตามแนวคิดของ (วัน เดชพิชัย, 2535: 531-532) อ๎างถึงใน (รสริน 
ศรีริกานนท,์ 2550) คือ ระดับมากที่สุด 5 คะแนน มีขอบเขตที่แท๎จริงเทํากับ 4.51 – 5.50 หรือ 4.51 
– 5.00 (เนื่องจากคําสูงสุดคือ 5.00) ก าหนดให๎อยูํในเกณฑ์ สูงมาก ระดับมาก 4 คะแนน มีขอบเขตที่
แท๎จริงเทํากับ 3.51 – 4.50 ก าหนดให๎อยูํในเกณฑ์ มาก สูง ระดับปานกลาง 3 คะแนน มีขอบเขตที่
แท๎จริงเทํากับ 2.51 – 3.50 ก าหนดให๎อยูํในเกณฑ์ ปานกลาง ระดับน๎อย 2 คะแนน มีขอบเขตที่
แท๎จริงเทํากับ 1.51 – 2.50 ก าหนดให๎อยูํในเกณฑ์ น๎อย ต่ า ระดับน๎อยที่สุด 1 คะแนน มีขอบเขตที่
แท๎จริงเทํากับ 0.51 – 1.50 หรือ 1.00 – 1.50 (เนื่องจากคําต่ าสุดคือ 1.00) ก าหนดให๎อยูํในเกณฑ์ 
น๎อยมาก ต่ ามาก 
 4.  ส าหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร ใช๎สถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะห์ ได๎แกํ 

      4.1 Independent Samples T-Test (Two Tailed) เพ่ือทดสอบความแตกตําง
ระหวํางคําเฉลี่ยของประชากร 2 กลุํมที่เป็นอิสระตํอกัน ที่ระดับความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 และน า
คําเฉลี่ยของแตํละกลุํมตัวอยํางมาเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นวํากลุํมตัวอยํางที่ 1 มากกวํา เทํากับ 
หรือน๎อยกวํากลุํมตัวอยํางที่ 2 

     4.2 Multiple Regression Analysis (MRA) เพ่ืออธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรใช๎
สถิติความถดถอยเชิงพหุ แบบวิธี Enter ที่ระดับความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 โดยกํอนที่จะท าการ
วิเคราะห์ (MRA) ผู๎วิจัยได๎ท าการทดสอบความสัมพันธ์กันเองของตัวแปรอิสระ Multicollinearity 
กํอนการทดสอบ Multiple Regression Analysis 
 
ผลการวิจัย 

ตอนที่ 1  ข๎อมูลลักษณะสํวนบุคคลทั่วไป พบวําสํวนใหญํเป็นเพศหญิงจ านวน 199 คน คิด
เป็นร๎อยละ 66.11 มีสถานะโสด จ านวน 174 คน คิดเป็นร๎อยละ 57.81 มีอายุระหวําง 18 – 30 ปี 
จ านวน 152 คน คิดเป็นร๎อยละ 50.50 มีระดับการศึกษาต่ ากวําปริญญาตรี จ านวน 228 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 75.75 เป็นพนักงานประจ า จ านวน 192 คน คิดเป็นร๎อยละ 63.79 มีอายุงานกับนายจ๎าง
ปัจจุบันมากกวํา 5 ปี จ านวน 136 คน คิดเป็นร๎อยละ 45.18 และมีรายได๎โดยรวมเฉลี่ยตํอเดือน 
10,001-20,000 บาท จ านวน 191 คน คิดเป็นร๎อยละ 63.46 
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ตารางท่ี 2  ตารางสรุปคําเฉลี่ยโดยรวมของแตํละปัจจัย 

ค่าเฉลี่ย  N  Mean   Std. Deviation  ระดับความคิดเห็น 
คุณภาพชีวิตในการท างาน 301 3.21 0.58 ปานกลาง 

การก าหนดตนเอง 301 3.65 0.54 สูง 
แรงจูงใจภายใน 301 3.65 0.59 สูง 

ความตั้งใจที่จะลาออก 301 2.69 0.94 ปานกลาง 
 
 ตอนที่ 2  ระดับความคิดเห็นของปัจจัยทางด๎านคุณภาพชีวิตในการท างาน ด๎านการก าหนด
ตนเอง ด๎านแรงจูงใจภายใน จากตารางท่ี 2 พบวํา ระดับความคิดเห็นของปัจจัยทางด๎านคุณภาพชีวิต
ในการท างาน การก าหนดตนเอง แรงจูงใจภายใน และความตั้งใจที่จะลาออกโดยรวม มีคําเฉลี่ย
เทํากับ 3.21 (S.D. = 0.58) ระดับปานกลาง, 3.65 (S.D. = 0.54) ระดับสูง และ 3.65 (S.D. = 0.59) 
ระดับสูงตามล าดับ 

 ตอนที่ 3  ระดับความคิดเห็นด๎านความตั้งใจที่จะลาออกโดยรวมอยูํในระดับปานกลาง  = 
2.69 (S.D. = 0.94) 
 
ตารางท่ี 3  ตารางสรุปการเปรียบเทียบปัจจัยตามประเภทของสัญญาจ๎างที่แตกตํางกัน 

ประเภทของสัญญาจ้าง จ านวน x   SD 
Levene Test 

t Sig. 
F Sig 

คุณภาพชีวิตในการท างาน        
พนักงานประจ า 192 3.32 0.53 3.90 0.05* 4.50 0.00 

แรงงานรับเหมา/อื่นๆ 109 3.01 0.60   
  

การก าหนดตนเอง        
พนักงานประจ า 192 3.71 0.49 8.25 0.00* 2.62 0.01 

แรงงานรับเหมา/อื่นๆ 109 3.53 0.61     
แรงจูงใจภายใน        

พนักงานประจ า 192 3.75 0.54 2.84 0.09 3.68 0.00 
แรงงานรับเหมา/อื่นๆ 109 3.49 0.64     

ความต้ังใจที่จะลาออก        
พนักงานประจ า 192 2.63 1.02 14.10 0.00* -1.72 0.09 

แรงงานรับเหมา/อื่นๆ 109 2.81 0.77     
หมายเหต:ุ *  p < 0.05 ** p< 0.01 
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ตอนที่ 4  การวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยทางด๎านคุณภาพชีวิตในการท างาน ด๎านการ
ก าหนดตนเอง ด๎านแรงจูงใจภายใน และความตั้งใจที่จะลาออกของพนักงานที่มีประเภทของสัญญา
จ๎างที่แตกตํางกัน จากตารางที่ 3 พบวําพนักงานที่มีประเภทของสัญญาจ๎างที่แตกตํางกันมีปัจจัย
ทางด๎านคุณภาพชีวิตในการท างาน การก าหนดตนเอง และความตั้งใจที่จะลาออกโดยรวมแตกตํางกัน
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพนักงานที่มีประเภทของสัญญาจ๎างที่แตกตํางกันมีปัจจัย
แรงจูงใจภายในโดยรวมไมํมีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
ตารางท่ี 4  การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของคุณภาพชีวิตในการท างาน ตํอแรงจูงใจภายใน 

Factor 
Unstd. Coeff. Std. Coeff. 

t Sig. 
Collinearity Stat. 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

CPS - 0.02 0.05 - 0.02 - 0.44 0.66 0.72 1.38 

STB 0.11 0.04 0.17 2.98 0.00** 0.64 1.56 

OPP 0.17 0.04 0.26 4.85 0.00** 0.72 1.39 

BAL 0.11 0.03 0.17 3.16 0.00** 0.67 1.50 

SOC 0.26 0.04 0.30 6.25 0.00** 0.87 1.15 

(Constant) 1.54 0.17 
 

9.25 0.00 
  

SEest = ±0.46; Durbin-Watson = 1.98; R = 0.64; R2 = 0.40; F = 39.97; sig = 0.00 

 
ตารางท่ี 5  การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของการก าหนดตนเอง ตํอแรงจูงใจภายใน 

Factor 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

DEC 0.32 0.04 0.42 8.00  0.00** 0.66 1.53 

COM 0.15 0.04 0.17 3.28  0.00** 0.65 1.53 

REL 0.26 0.04 0.28 6.06  0.00** 0.84 1.19 

(Constant) 1.02 0.17 
 

5.83  0.00 
  

 SEest = ±0.43; Durbin-Watson = 1.78 R = 0.69; R2 = 0.48; F = 89.73; sig = 0.00  
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ตารางท่ี 6  การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของแรงจูงใจภายใน ตํอความตั้งใจที่จะลาออก 

ตัวแปร 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

FUN - 0.55 0.07 - 0.40 - 7.37 0.00** 0.88 1.14 
IMP - 0.22 0.09 - 0.18 - 2.39 0.02* 0.47 2.12 
POT 0.08 0.09 0.06 0.84 0.40 0.48 2.06 

(Constant) 5.12 0.31 
 

16.56 0.00 
  

 SEest = ±0.84; Durbin-Watson = 1.65; R = 0.47; R2 = 0.22; F = 27.33; sig = 0.00  

หมายเหตุ *  p < 0.05 ** p< 0.01 

 
ตอนที่ 5  การวิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยสถิติวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple 

Regression) ผลการศึกษา จากตารางที่ 4 และ 5 พบวําปัจจัยทางด๎านคุณภาพชีวิตในการท างาน 
และการก าหนดตนเองสํงผลตํอแรงจูงใจของพนักงานอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.01 r = 
0.64 และ r = 0.69 ตามล าดับ และจากตารางที่ 6 พบวําปัจจัยทางด๎านแรงจูงใจภายในสํงผลตํอ
ความตั้งใจที่จะลาออกของพนักงานอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.05 r = 0.47 

 
สรุป และอภิปรายผล 

สมมติฐานที่ 1  พนักงานประจ ามีคุณภาพชีวิตในการท างานเฉลี่ยมากกวําหรือเทํากับ
แรงงานรับเหมา ผลการทดสอบพบวําพนักงานประจ ามีคุณภาพชีวิตการท างานเฉลี่ยมากกวําแรงงาน
รับเหมา ซึ่งสอดคล๎องกับ Gupta and Gupta (2013) ที่พบวําคุณภาพชีวิตในการท างานของอาจารย์
ที่เป็นพนักงานประจ า และอาจารย์ที่เป็นพนักงานชั่วคราว มีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ p < 0.01 และอาจารย์ที่เป็นพนักงานประจ ามีคุณภาพชีวิตในการท างานสูงกวําอาจารย์
ที่เป็นพนักงานชั่วคราว ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการรับรู๎คําตอบแทนที่ไมํยุติธรรมอันเนื่องมาจากการ
เปรียบเทียบระหวํางการจ๎างงานแบบรายเดือน และรายวันเป็นต๎น ความรู๎สึกไมํมั่นคงในงานจากการ
จ๎างงานที่มีการก าหนดระยะเวลา การไมํมีโอกาสในการพัฒนาความสามารถของตนเอง เนื่องจาก
นายจ๎างให๎ความส าคัญพนักงานประจ ามากกวําแรงงานรับเหมา และความไมํสมดุลระหวํางงานกับ
ชีวิตสํวนตัวอันเนื่องมาจากการจ๎างงานแบบรายวัน ท าให๎ต๎องท างานในวันหยุดเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งรายได๎ที่
ใกล๎เคียงการจ๎างงานแบบรายเดือน 

สมมติฐานที่ 2  พนักงานประจ ามีการก าหนดตนเองเฉลี่ยมากกวําหรือเทํากับแรงงาน
รับเหมา ผลการทดสอบพบวําพนักงานประจ ามีการก าหนดตนเองเฉลี่ยมากกวําแรงงานรับเหมา ซึ่ง
สอดคล๎องกับ Hynes (2015) ที่พบวําพนักงานประจ ามีระดับความมีอิสระในงานมากกวําพนักงาน
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ชั่วคราว ที่ท างานในโรงพยาบาลแหํงหนึ่ง ซึ่งความมีอิสระในงานเป็นหนึ่งในปัจจัยของการก าหนด
ตนเอง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการรับรู๎คําตอบแทนที่ไมํยุติธรรมอันเนื่องมาจากการเปรียบเทียบระหวําง
การจ๎างงานแบบรายเดือน และรายวันเป็นต๎น ความรู๎สึกไมํมั่นคงในงานจากการจ๎างงานที่ มีการ
ก าหนดระยะเวลา การไมํมีโอกาสในการพัฒนาความสามารถของตนเองเนื่องจากนายจ๎างให๎
ความส าคัญพนักงานประจ ามากกวําแรงงานรับเหมา และความไมํสมดุลระหวํางงานกับชีวิตสํวนตัว
อันเนื่องมาจากการจ๎างงานแบบรายวัน ท าให๎ต๎องท างานในวันหยุดเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งรายได๎ที่ใกล๎เคียง
การจ๎างงานแบบรายเดือน 

สมมติฐานที่ 3  พนักงานประจ ามีแรงจูงใจภายในเฉลี่ยมากกวําหรือเทํากับแรงงานรับเหมา 
ผลการทดสอบพบวําพนักงานประจ ามีแรงจูงใจภายในเฉลี่ยมากกวําแรงงานรับเหมา ซึ่งสอดคล๎องกับ 
Kumar, Mehra, Inder and Sharma (2016) ที่พบวําพนักงานสัญญาจ๎างมีแรงจูงใจภายในต่ ากวํา
พนักงานประจ า ที่ท างานเกี่ยวกับผู๎ให๎บริการดูแลสุขภาพเบื้องต๎น ซึ่งอาจเป็นผลมาจากสภาพการจ๎าง
งานที่ท าให๎พนักงานไมํมีความมั่นคง หรือไมํรู๎อนาคตของตนเองกับองค์การในปัจจุบัน และการรับรู๎วํา
การท างานของตนไมํมีผลตํอการเปลี่ยนสภาพการจ๎างงาน ท าให๎แรงงานรับเหมามีความรู๎สึกวํางานนี้
ไมํมีความส าคัญตํอตนเอง ท าให๎ไมํมีความสนใจ หรือรู๎สึกเพลิดเพลินในการท างาน จนถึงไมํต๎องการ
เป็นคนที่มีศักยภาพ 

สมมติฐานที่ 4  พนักงานประจ ามีความตั้งใจที่จะลาออกเฉลี่ยน๎อยกวําหรือเทํากับแรงงาน
รับเหมาผลการทดสอบ พบวําพนักงานประจ ามีความตั้งใจที่จะลาออกเฉลี่ยน๎อยกวําแรงงานรับเหมา 
ซึ่งสอดคล๎องกับ Qian, Li, Wu, and Wu, (2017) ที่พบวําพนักงานที่มีการจ๎างงานแบบชั่วคราวมี
ความตั้งใจที่จะลาออกมากกวําพนักงานที่มีการจ๎างงานแบบประจ า ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการที่
แรงงานรับเหมามีคุณภาพชีวิตในการท างาน การก าหนดตนเอง และแรงจูงใจภายในที่ต่ า อัน
เนื่องมาจากการเปรียบเทียบของสภาพการจ๎างงานที่แตกตํางกัน 

สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยทางด๎านคุณภาพชีวิตในการท างานสํงผลตํอแรงจูงใจภายในของ
พนักงานประจ าและแรงงานรับเหมา ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุของคุณภาพชีวิตในการ
ท างาน พบวํา มีตัวแปรอิสระ 4 ตัวแปร คือ ความต๎องการท างานรํวมกัน ความต๎องการโอกาสในการ
พัฒนาความสามารถของตนเอง ความสมดุลระหวํางงานกับชีวิตสํวนตัว และความมั่นคงในงาน ที่มีผล
ตํอแรงจูงใจภายในของพนักงานอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีคําสัมประสิทธิ์เป็นบวกตํอ
ความสัมพันธ์ในการเกิดแรงจูงใจภายในไปในทิศทางเดียวกัน คุณภาพชีวิตในการท างานสามารถ
รํวมกันพยากรณ์แรงจูงใจของพนักงานได๎ร๎อยละ 40.39 (R2 = 0.40), (R = 0.64) และ (S.E. = 
±0.46) ทั้งนี้ผลที่ได๎อาจเกิดกลุํมตัวอยํางอยูํในระดับปฏิบัติการ ซึ่งมีลักษณะของกระบวนการท างาน
ความคล๎ายคลึงกัน และต๎องมีการประสานงานกันอยํางตํอเนื่องมากกวําสํวนงานอ่ืนๆ โดยที่ความ
มั่นคงในงาน โอกาสในการพัฒนาความสามารถของตนเอง และความสมดุลระหวํางงานกับชีวิต
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สํวนตัว เป็นสิ่งที่พนักงานต๎องการมาก เนื่องจากโอกาสในการเลือกสถานที่ปฏิบัติงาน หรือต าแหนํง
งานนั้นมีน๎อย พนักงานจึงมองหางานที่มีความมั่นคง และความสมระหวํางงานกับชีวิตสํวนตัว ซึ่ง
สอดคล๎องกับ Parise, Geraldes, and Soler (2016) ที่พบวําคุณภาพชีวิตในการท างานสํงผล
ทางบวกตํอแรงจูงใจภายใน 

สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยทางด๎านการก าหนดตนเองสํงผลตํอแรงจูงใจภายในของพนักงาน
ประจ า และแรงงานรับเหมา ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุของการก าหนดตนเองตนเอง พบวํา 
มีตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร คือ ความต๎องการตัดสินใจด๎วยตนเอง ความต๎องการมีปฏิสัมพันธ์กับผู๎อ่ืน 
และความต๎องการเป็นคนมีความสามารถของพนักงานที่สํงผลตํอแรงจูงใจภายในอยํางมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 มีคําสัมประสิทธิ์เป็นบวกตํอความสัมพันธ์ในการเกิดแรงจูงใจภายในไปในทิศทาง
เดียวกัน การก าหนดตนเองสามารถรํวมกันพยากรณ์แรงจูงใจของพนักงานได๎ร๎อยละ 47.55 (R2 = 
0.48), (R = 0.69) และ (S.E. = ±0.43) ทั้งนี้ผลที่ได๎อาจเกิดกลุํมตัวอยํางอยูํในระดับปฏิบัติการ ซึ่งมี
ลักษณะของกระบวนการท างานความคล๎ายคลึงกัน และต๎องมีการประสานงานกันอยํางตํอเนื่อง
มากกวําสํวนงานอ่ืนๆ แตํอยํางไรก็ตามก็ยังมีความต๎องการที่จะเป็นคนที่มีความสามารถ เนื่องจาก
ยังคงต๎องการความก๎าวหน๎าในหน๎าที่การงาน อีกทั้งมีความต๎องการที่จะก าหนดตนเองในการกระท า
บางอยํางที่ท าให๎เกิดประโยชน์ตํอตนเอง ซึ่งสอดคล๎องกับ Edmunds, Ntoumanis and Duda 
(2006) ที่พบวํามีเพียงความต๎องการเป็นคนที่มีความสามารถ ซึ่งเป็นหนึ่งในสามปัจจัยของการก าหนด

ตนเองสํงผลทางบวกตํอการแรงจูงใจภายในที่ (β = 0.23, p < 0.02) รวมถึง Olafsen, Halvari, 
Forest and Deci (2015) ที่พบวํา จ านวนเงินที่ได๎รับสํงผลตํอ การรับรู๎ความยุติธรรมของจ านวนเงิน
ที่ได๎รับอยํางมีนัยส าคัญที่ (r = 0.38, p < 0.00) การรับรู๎การสนับสนุนจากหัวหน๎างานสํงผลตํอ
กระบวนการรับรู๎ความยุติธรรมอยํางมีนัยส าคัญที่ (r = 0.38, p < 0.00) กระบวนการรับรู๎ความ
ยุติธรรม สํงผลตํอความพึงพอใจอยํางมีนัยส าคัญที่ (r = 0.30, p < 0.00) และความพึงพอใจสํงผลตํอ
แรงจูงใจภายในอยํางมีนัยส าคัญที่ (r = 0.75, p < 0.00) และ Burrell (2006) ได๎ศึกษาการรับรู๎ความ
เป็นเอกเทศ และการรับรู๎การสนับสนุน พฤติกรรมการฝึกสอนตํอแรงจูงใจภายในของนักกีฬาใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการศึกษาพบวําผลการศึกษาพบวํา ความต๎องการความพึงพอใจสํงผลตํอ
แรงจูงใจภายในอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ (r=0.48, p < 0.00) 

สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยทางด๎านแรงจูงใจภายในสํงผลตํอความตั้งใจที่จะลาออกของพนักงาน
ประจ า และแรงงานรับเหมา ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุของแรงจูงใจภายใน พบวํา มีตัวแปร
อิสระ 2 ตัวแปร คือ ความรู๎สึกสนใจเพลิดเพลินในงานที่ท า และความรู๎สึกวํางานที่ท ามีความส าคัญตํอ
ตนเองของพนักงานที่สํงผลตํอความตั้งใจที่จะลาออกอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีคํา
สัมประสิทธิ์เป็นลบตํอความสัมพันธ์ในการเกิดความตั้งใจที่จะลาออกไปในทิศทางเดียวกัน ความตั้งใจ
ที่จะลาออกสามารถรํวมกันพยากรณ์แรงจูงใจของพนักงานได๎ร๎อยละ 21.64 (R2 = 0.22), (R = 0.47) 
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และ (S.E. = ±0.84) โดยผลที่ได๎อาจเกิดจากการที่องค์การได๎มีการสนับสนุนโอกาสในการพัฒนา
ตนเองของพนักงาน และสนับสนุนการท างานของพนักงาน ท าให๎พนักงานพึงพอใจ รู๎สึกเพลิดเพลิน 
สนุกในงานที่ท า มีความผูกพันตํอองค์การ ท าให๎พนักงานมีความรู๎สึกรับผิดชอบตํองานที่ตนเองท า ซึ่ง
แสดงให๎เห็นวําพนักงานเห็นวํางานที่ตนเองท าส าคัญตํอตนเอง ส าหรับการรํวมพยากรณ์ความตั้ งใจที่
จะลาออกของพนักงานอีกร๎อยละ 78.36 ที่หายไป อาจเป็นผลมาจากตัวแปรอ่ืนๆ ที่สํงผลตํอตัวแปร
ตาม แตํผู๎วิจัยไมํได๎ท าการศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งสอดคล๎องกับ Jeswani (2016) ที่พบวํา ความ
สนใจ-เพลิดเพลิน ความมุํงมั่นพยายาม ความรู๎ผํอนคลาย และความต๎องการมีศักยภาพ มีคํา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตํอแรงจูงใจภายในที่ระดับ 0.152 , 0.389, 0.013 และ 0.062 อีกทั้งแรงจูง
ภายในมีคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทางลบตํอความตั้งใจที่จะลาออกที่ระดับ -0.754 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. คุณภาพชีวิตในการท างานด๎านความมั่นคงในงาน : ควรมีระบบคัดสรรบุคลากรที่มี
ความสามารถเข๎ามาเป็นพนักงานประจ า โดยอาศัยการจ๎างงานผํานองค์การดูแลผู๎รับเหมาแรงงาน 
เพ่ือทดลองงาน กํอนปรับเป็นพนักงานประจ า 

2. คุณภาพชีวิตในการท างานด๎านการสร๎างโอกาสในการพัฒนาความสามารถของตนเอง : 
ควรให๎โอกาสพนักงานที่ต๎องการพัฒนาความสามารถตนเอง หรือความต๎องการทักษะตามต าแหนํง
งานนั้นๆ โดยไมํค านึงถึงสถานะการจ๎างงาน 

3. คุณภาพชีวิตในการท างานด๎านความสมดุลระหวํางงานกับชีวิตสํวนตัว : ควรพิจารณาการ
ปรับคําจ๎าง เงินเดือน หรือสวัสดิการให๎เหมาะสมกับการท างาน โดยเฉพาะงานที่แรงงานรับเหมาได๎ท า
ในต าแหนํงเดียวกันกับพนักงานประจ า เชํนการปรับลักษณะการวําจ๎างจากรายวัน เป็นรายเดือนเป็น
ต๎น 

4. คุณภาพชีวิตในการท างานด๎านการท างานรํวมกันของพนักงาน: ควรให๎ความส าคัญตํอการ
จัดการความขัดแย๎ง ที่มีหน๎าที่ในการท างานในต าแหนํง หรือลักษณะเดียวกัน  อันเนื่องมาสภาพการ
จ๎างที่แตกตํางกัน 

5. การก าหนดตนเองด๎านความต๎องการตัดสินใจด๎วยตนเอง : ควรให๎ความส าคัญความคิด 
ทัศนคิต และสร๎างวัฒนธรรมองค์การที่สนับสนุนให๎พนักงานกล๎าคิด กล๎าท า และกล๎าแสดงออก 

6. การก าหนดตนเองด๎านความต๎องการเป็นคนที่มีความสามารถ : ควรให๎โอกาสพนักงาน
แสดงความสามารถ มีการประเมินที่ชัดเจน และมีข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดเดํน และจุดด๎อยที่พนักงาน
เพ่ือสํงเสริมให๎เป็นคนมีความสามารถ 
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7. การก าหนดตนเองด๎านความต๎องการมีปฏิสัมพันธ์กับผู๎อ่ืน: ควรสร๎างวัฒนธรรมองค์การใน
ท างานเป็นทีม มีกระบวนการสื่อสารที่ชัดเจน มีกิจกรรมในการท างานรํวมกันของพนักงานที่มีสถา
พการจ๎างที่แตกตํางกัน 

8. แรงจูงใจภายในด๎านความรู๎สึกสนใจ เพลิดเพลินในงานที่ท า : ควรหมุนเวียนหน๎างาน เพ่ือ
ไมํให๎พนักงานเกิดความเบื่อหนํายตํอการท างาน และเพ่ือเป็นการกระตุ๎นให๎พนักงานเกิดการเรียนรู๎ 
และสามารถทดแทนพนักงานอ่ืนได ๎

9. แรงจูงใจภายในด๎านความรู๎สึกวํางานที่ท ามีความส าคัญตํอตนเอง : หัวหน๎างานต๎องชี้ให๎
พนักงานเห็นวําสิ่งที่ตนเองท านั้นมีความส าคัญตํอตัวพนักงานเอง และส าคัญไมํน๎อยกวําสํวนงานอ่ืนๆ 
เพ่ือให๎พนักงานเกิดความตระหนักถึงผลกระทบในสิ่งที่ตนเองท า ซึ่ง จะท าให๎พนักงานเห็นถึง
ความส าคัญของงานที่ตนเองท า 

10. แรงจูงใจภายในด๎านความรู๎สึกวําตนเองต๎องการเป็นคนที่มีศักยภาพ หัวหน๎างานควรที่จะ
มอบหมายงานที่พิเศษให๎กับพนักงานที่มีศักยภาพ และมีความยินดีที่จะท างานดังกลําว เพ่ือเป็นการ
พัฒนาความสามารถของพนักงาน มีการประเมินผลงานพนักงานที่ชัดเจน และมีข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับ
จุดเดํนของพนักงาน และจุดด๎อยที่พนักงานต๎องปรับปรุงเพ่ือสํงเสริมให๎พนักงานเป็นคนที่มี
ความสามารถ 

11. ความตั้งใจที่จะลาออก : ผู๎บริหาร ฝุายทรัพยากรบุคคล และหัวหน๎างานควรให๎
ความส าคัญกับการเพิ่มคุณภาพชีวิตในการท างาน การก าหนดตนเอง และแรงจูงใจของพนักงาน เพ่ือ
ลดความตั้งใจที่จะลาออกของพนักงานประจ า และแรงงานรับเหมา และยังสามารถรักษาพนักงานที่มี
ความสามารถให๎คงอยูํกับองค์การได๎ โดยที่พนักงานยังคงมีแรงจูงใจภายในส าหรับการท างาน
ตลอดเวลา 
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