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Abstract  

Globalization and technological advancement have caused significant changes in the world, 
which have raised vagueness and unpredictability towards the future. Creative leaders put themselves 
in a position to steer organizations in a more desired path by comprehending these dynamics. leaders 
have a dual responsibility to support both employee creativity and corporate innovation.  

The goal of this paper is to emphasize the importance of creative leadership in 
organizational settings, particularly in times of turbulence and rapid change. It all starts with 
defining creative leadership. The paper concludes with some barriers to creative leadership and 
useful change-management strategies. 

Keywords : Creative leadership, Creativity, Innovation 
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ปญหาการสืบพยานลับหลังจำเลยในคดีอาญา 
 
PROBLEMS OF TRIAL IN ABSENTIA
 

ผูวิจัย    ธนะพัฒน  วิริต  

 

บทคัดยอ 
บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาการสืบพยานลับหลังจำเลยในคดีอาญา ปญหาดังกลาว

จึงสงผลกระทบตอกระบวนการยุติธรรม คือ ทำใหประชาชนขาดความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพในการดำเนินคดีโดย

ที่กระบวนการทางกฎหมายขาดมาตรการดำเนินคดกับบุคคลเหลานี้คงทำไดเพียงแตการออกหมายจับและใน

ขณะเดียวกันอาจเปนการสนับสนุนใหมีการกระทำความผิดเพิ่มมากข้ึนอีกดวย และหากไมมีการพิจารณาคดีโดยเร็ว

อาจทำใหพยานหลักฐานอื่น ๆ สูญหายได ดังนั้นในคดีอาญาการพิจารณาและการสืบพยานจะตองกระทำตอหนา

จำเลย เพื่อเปนหลักประกันวาพยานตองมาปรากฏตัวตอหนาจำเลยและตองแสดงขอเท็จจริงในศาลเปนการท่ีจำเลย

มีสิทธิอยูรวมในการพิจารณาคดีในทุกข้ันตอน เพื่อใหจำเลยมีสิทธิเผชิญหนาพยานซึ่งสงผลใหพยานไมกลาเบิกความ

ปรักปรำใสรายจำเลยเพราะจำเลยมีสิทธิถามคานพยานไดรวมท้ังศาลสามารถคนหาความจริงได 

ดังนั้นในปจจุบันการพิจารณาคดีลับหลังจำเลยในคดีอาญาไดรับการยอมรับและนำมาใชในประเทศสากล

หลายประเทศ เชน สาธารณรัฐฝรั่งเศส สาธารณรัฐเช็ก และสหรัฐอเมริกา เปนตน  แมวาประเทศเหลานี้จะนำ

หลักการพิจารณาคดีลับหลังจำเลยในคดีอาญามาใชแตก็มีบทบัญญัติท่ี กำหนดหลักเกณฑในการคุมครองสิทธขิอง

จำเลยผูนั้นไมวาจะเปนข้ันตอนกอน ระหวาง และภายหลงัจากพิจารณาคดีลับหลังนั้น เสร็จสิ้นแลวซ่ึงหากเปรียบเทียบ

ในประเทศไทย พบวามีบัญญัติไวท้ังในประมวลกฎหมายวาเห็นสมควรเพื่อใหการดำเนินกระบวนพิจารณาเปนไป

โดยไมชักชาศาลมีอำนาจพิจารณาและสืบพยานลับหลังจำเลยไดโดยไมรวมถึงกรณีที่จำเลยหลบหนีการดำเนินคดี

อาญา ซึ่งปญหาการหลบหนีการดำเนินคดีอาญาของจำเลยยอมสงผลกระทบตอการดำเนินคดีอยางมากเพราะศาล

ไมอาจดำเนินกระบวนพิจารณาคดีตอไปได 

 

คำสำคัญ : ปญหาการสืบพยาน, พยานลับหลังจำเลย, คดีอาญา. 
 
Abstract

This academic article aims to study the problem of trial in absentia in criminal cases, 
which affects the judicial process, which causes people to lacks confidence in the 
effectiveness of prosecution where the legal process is lacking in prosecution measures 
against these people, which can only be issued an arrest warrant. At the same time, it may 
encourage more offenses as well, moreover, without a speedy trial, other evidence may be 
lost. Therefore, in a criminal case, the trial and examination of witnesses must be conducted 
before the accused as a guarantee that the witness must appear before the accused and have 
to present the facts in court. Therefore, in a criminal case, the trial and examination of 
witnesses must be conducted before the accused as a guarantee that the witness must appear 
before the accused and must present the facts in court, the accused has the right to be present 
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in the trial at every stage in order for the accused to have the right to face witnesses, which 
results in witnesses not dare to accuse the defendant because the accused has the right to 
question the witness and the court can find the truth.

At present, the criminal trials have been accepted and used in many international 
countries such as the Republic French, the Czech Republic and the United States of America, 
etc. Although these countries have adopted the principle of the criminal cases, there are 
provisions that prescribe rules for protecting the defendant's rights, whether it is a step before, 
during and after the trial has been completed. Comparing in Thailand, it is found that it is 
stipulated in the Code that it is deemed appropriate to proceed with the proceedings without 
delay, the court has the power to consider and examine witnesses behind the defendant, 
excluding cases where the defendant escapes from a criminal prosecution. The problem of 
the defendant's escape from criminal prosecution would greatly affect the prosecution 
because the court could not proceed with the proceedings.

Keywords : problems of trial in absentia, trial in absentia, the criminal cases.
 

บทนำ 
 การพิจารณาคดีอาญาตอหนาจำเลยถือเปนสิทธิสำคัญของจาเลยท่ีจะไดรับการเผชิญหนากับ พยาน เพื่อ

เปนหลักประกันวาพยานท่ีเบิกความเปนปรปกษตอตัวจำเลยตองมาปรากฏตัวและตองแสดงขอเท็จจริงในศาลและ

เปนการที่จำเลยมีสิทธิอยูรวมในการพิจารณาคดีในทุกข้ันตอน(พรเพชร วิชิตชลชัย, 2558) และใหจำเลยมีสิทธิ

เผชิญหนาพยานที่เปนปรปกษ (Right to confront witness) ซึ่งสงผลใหพยานไมกลาเบิกความปรักปรำใสราย

จำเลยเพราะจำเลยมีสิทธิในการถามคานพยานได (Right of Cross-Examination) รวมท้ังศาลสามารถคนหาความ

จริงไดจากการท่ีคูความเผชิญหนาตอกันและการท่ีจำเลยเปนผูท่ีไดรับผลรายจากคำพิพากษาจำเลยจงึควรมีโอกาสท่ี

จะไดรับรูกระบวนการพิจารณาในทุกข้ันตอน และรับทราบถึงพยานหลักฐานท่ีไดนำสืบในชั้นพิจารณา ซึ่งสงผลให

จำเลยสามารถใชสิทธิในการตอสูคดีไดอยางเต็มท่ี (สมชาย รัตนชื่อสกุล, 2559) ดังนั้นเหตุผลของการใหสบืพยาน

ตอหนาจำเลยมี 2 ประการคือเพื่อใหจำเลยสามารถรับทราบถึงพยานหลักฐานตางๆ ซึ่งไดน้ำสืบในชั้นพิจารณาและ

สามารถยกขอโตแยงได และเพื่อใหพยานบุคคลท่ีเบิกความตอหนาจำเลยใหการดวยความเปนจริงเนื่องจากเปนการ

เบิกความปรักปรำจำเลยตอหนาจำเลยและจำเลยมีสิทธิซักคานพยานไดนอกจากนี้การที่จำเลยจะตองเผชิญหนา

พยานนั้นเนื่องมาจากหลักในการรับฟงพยานบุคคลท่ีจะตองพิจารณาถึงความนาเชื่อถือของพยานบุคคล เมื่อจำเลย

ไดเผชิญหนาพยานถือเปนการตรวจสอบและลดความนาเชื่อถือของพยานบุคคลโดยผานกระบวนการ 3 ประการคือ

การใหจำเลยถามคานพยานการใหพยานเบิกความตอหนาศาลและจำเลย เพื่อใหศาลและคูความฝายตรงขามสังเกต

อากัปกิริยาของพยานและการใหพยานสาบานหรือปฏิญาณตนกอนเบิกความ จาหหลักการพิจารณาคดีตอหนา

จำเลยเปนหลักประกันสิทธิของจำเลยที่สากลใหการยอมรับหลักดังกลาวนี้ไดรับการรับรองในรัฐธรรมนูญในหลาย

ประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศที่ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยอีกทั้งองคกรระหวางประเทศก็ยังรับรอง

หลักการดังกลาวนี้ดวย เชน กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant 

on Civil and Political Rights) ซึ่งเปนสนธิสัญญาพหุพาคีท่ีสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติไดรับรับเมื ่อวันท่ี         

16 ธันวาคม พ.ศ. 2509 ก็ไดบัญญัติถึงการรับรองวาประเทศภาคีสมาชิกจะเคารพสิทธิทางการเมืองของ บุคคล และขอท่ี 

14(3)(d) ก็ไดกำหนดรับรองสิทธิของจำเลยในคดีอาญา ซึ่งกำหนดใหอยางนอยจะตองมีการพิจารณาคดีตอหนา
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จำเลยเพื่อใหจำเลยสามารถสูคดีไดดวยตนเองหรือสูคดีผานทนายของจำเลยเองไดนอกจากนี้อนุสัญญายุโรปวาดวย

สิทธิมนุษยชน (European Convention on Human Rights) ซึ่งมีชื่อเรียกอยางเปนทางการวาอนุสัญญาเพื่อคุม

ครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพื้นฐาน (Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms) ไดกำหนดในขอ 6 เกี่ยวกับเรื่องสิทธิในการไดรับการพิจารณาคดีอยางเปนธรรมซึ่งแมจะไมไดเขียน

อยางชัดเจนวาจะตองมีการพิจารณาคดีตอหนาจำเลย แตก็มีการรับรองสิทธิข้ันต่ำท่ีจำเลยจะไดรับไดแกสิทธิในการ

รับทราบขอกลาวหาในภาษาที่ตนเขาใจสิทธิที่จะมีเวลาอยางเพียงพอในการเตรียมการตอสูคดีสิทธิในการตอสูคดี

ตลอดจน สิทธิในการไดตรวจสอบพยานหลักฐานที่เปนปฏิปกษกับตน ในปจจุบันการพิจารณาคดีลับหลังจำเลยใน

คดีอาญาไดรับการยอมรับและนำมาใชในประเทศสากลหลายประเทศเชน สาธารณรัฐฝรั่งเศส สาธารณรัฐเช็ก และ

สหรัฐอเมริกา เปนตน แมวา ประเทศเหลานี้จะนำหลักการพิจารณาคดีลับหลังจำเลยในคดีอาญามาใชแตก็มี

บทบัญญัติท่ีกำหนด หลักเกณฑในการคุมครองสิทธิของจำเลยผูนั้นไมวาจะเปนข้ันตอนกอนการพิจารณาคดีระหวาง 

พิจารณาคดีและภายหลังจากพิจารณาคดีลับหลังนั้นเสร็จสิ้นแลว ซึ่งหากเปรียบเทียบกับการพิจารณา ลับหลัง

จำเลยในคดีอาญาในประเทศไทย พบวามีบัญญัติไวท้ังในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ อาญา มาตรา 172 ทวิ

ซึ่งบัญญัติวา “เห็นสมควรเพื่อใหการดำเนินกระบวนพิจารณาเปนไปโดยไมชัก ชาศาลมีอำนาจพิจารณาและ

สืบพยานลับหลังจำเลยไดในกรณีดังตอไปนี้  

 1) ในคดีท่ีมีอตัราโทษอยางสูงไมเกินสิบปจะมีโทษปรับดวยหรือไมก็ตามหรือในคดีมีโทษ ปรับสถานเดียว 

เมื่อจำเลยมีทนายและจำเลยไดรับอนุญาตจากศาลท่ีจะไมมาฟงการพิจารณาและการ สืบพยาน  

2) ในคดีท่ีมีจำเลยหลายคน ถาศาลพอใจคำแถลงของโจทกวา การพิจารณาและการสืบพยาน ตามท่ีโจทก

ขอใหกระทำไมเกี่ยวแกจำเลยคนใด ศาลจะพิจารณาและสืบพยานลับหลังจำเลยคนนั้นก็ได  

3) ในคดีท่ีมีจำเลยหลายคนถาศาลเห็นสมควรจะพิจารณาและสืบพยานจำเลยคนหนึ่งๆ ลับ หลังจำเลยคน

อื่นก็ได ในคดีท่ีศาลพิจารณาและสืบพยานตาม 2) และ3)ลับหลังจำเลยคนใด ไมวากรณีจะเปนประการใด หามมิให

ศาลรับฟงการพิจารณาและการสืบพยานท่ีกระทำลับหลังนั้นเปนผลเสียหายแกจำเลยคนนั้น” 

 ดังนั้นเพื่อหาคำตอบวาการนำหลักพิจารณาคดีลับหลังจำเลยในคดีอาญามาใชในประเทศไทยขัดตอหลัก

หลักศุภนิติกระบวน หลักนิติธรรม และหลักสากลหรือไมรวมถึงการพิจารณาคดีลับหลังจำเลยในคดีอาญาในระบบ

กฎหมายไทยนั้น มีปญหาและอุปสรรคหรือไมอยางไรจึงเปนท่ีมาของการศึกษาปญหาการสืบพยานลับหลังจำเลยใน

คดีอาญาในครั้งนี้ 

 
เน้ือเร่ือง 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ผูวิจัยไดมุงศึกษาปญหาการสืบพยาน

ลับหลังจำเลยในคดีอาญา โดยผูวิจัยศึกษาจาก 1)ขั้นปฐมภูมิ(Primary Sources) และ2)ขั้นทุติยภูมิ(Secondary 

Sources) ไดแก หนังสือ เอกสาร ตำรา บทความทาง วิชาการ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อนำมากำหนดเปนแนวทาง 

ในการศึกษาในครั้งนี้ โดยนำเสนอไดดังตอไปนี้ 

 การกระทำความผิดทางอาญากระทบกระเทือนตอปจเจกบุคคลและตอความมั่นคงของรัฐ รัฐจึงตองจัดหา

แนวทางในการใหความคุมครองแกปจเจกชนและสังคม ซึ่งในการดำเนินคดีอาญาของแตละรัฐอาจแตกตางกันไป  
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ข้ึนอยูกับระบบ แนวคิดกระบวนการการพิจารณาคดีของแตละรัฐ ปจจุบันระบบการพิจารณาคดีอาญาท่ีสำคัญอันเปน 

ท่ีนิยมใชในประเทศตางๆ ท่ัวทุกภูมิภาคของโลก มีอยูดวยกัน 2 ระบบ กลาวคือ ระบบกลาวหา (Accusatorial System) 

และระบบไตสวน (Inquisitorial System) ท้ังสองระบบมีวัตถุประสงคเดียวกันคือ เพื่อคนหาความจริงในคดี สำหรับ 

แนวความคิดของระบบกลาวหานั้นต้ังอยูบนพื้นฐานของการประกันสิทธิเสรีภาพของผูถูกกลาวหา โดยศาลจะวางตัว

เปนกลาง (Passive) และเปดโอกาสใหคูความไดตอสูกันอยางเต็มท่ี เพื่อใหความจริงปรากฏตอศาล คูกรณีท้ังสอง

ฝายจะอยูในฐานะที่เทาเทียมกัน จำเลยอยูในฐานะของ “ประธาน” ในคดี เพื่อที่จะไดตอสูคดีกัน  อยางเต็มท่ี 

(ปกปอง ศรีสนิท, 2552, หนา 121-122) ในขณะที่แนวความคิดของระบบไตสวนนั้นตั้งอยูบนพื้นฐานของ ประโยชน 

สาธารณะในการที่จะดำเนินคดีและลงโทษผูกระทำความผิดจึงมีแนวโนมใชรูปแบบการดำเนินคดีอาญาแบบ            

การควบคุมอาชญากรรม (Crime Control) (ปกปอง ศรีสนิท, 2552, หนา 121-122) เปนหลัก ซึ่งศาลในระบบไตสวน 

จะมีบทบาทสำคัญในการคนหาความจริงในคดี (Active) คูความในคดีเปนเพียงผูชวยเหลือศาลในการคนหาความจริง 

หากตองเปรียบเทียบกันระหวางระบบกลาวหาและระบบไตสวนในประเด็นที่วา การพิจารณาคดีในระบบใด               

จะสงผลกระทบตอสิทธิของจำเลยในคดีอาญามากกวากัน คำตอบที่ไดคงเปนระบบไตสวน เนื่องจากระบบไตสวน  

มีแนวคิดต้ังอยูบนพื้นฐานของประโยชนสาธารณะในการท่ีจะลงโทษผูกระทำความผิด รัฐจึงมีอำนาจในการกำหนด 

กฎหมายรวมถึงมาตรการตางๆ ที่เอื้อประโยชนตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหมีความสะดวก รวดเร็วและ             

มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อจัดการกับปญหาอาชญากรรมไดอยางเด็ดขาดและทันทวงที กระบวนพิจารณาคดทีี่รัฐ          

มีอำนาจมากเชนนี้ ยอมกอใหเกิดความกังวลแกผูเกี่ยวของในคดีอาญาวารัฐจะใชอำนาจละเมิดสิทธิของผูท่ีเกี่ยวของ 

ในคดีอาญาหรือไม โดยเฉพาะอยางย่ิงกับจำเลย ปจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งกำหนด

ขั้นตอนในการดำเนินคดี และกฎหมายเฉพาะ หลายฉบับซึ่งกำหนดใหใชระบบไตสวนในการดำเนินคดี ไดแก 

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคามนุษย พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 

และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย วิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง พ.ศ. 2560 

กฎหมายเหลานี้เมื่อไดนำระบบไตสวนมาใชในการ คนหาความจริง ก็ทำใหฝายเจาหนาท่ีรัฐมีอำนาจในกระบวนการ

พิจารณาคอนขางมาก รวมไปถึงกำหนดใหมีการ พิจารณาคดีลับหลังจำเลย (Trial in Absentia) ไดในคดีอาญา 

อยางไรก็ดี ยังมีขอถกเถียงในสังคมอยางกวางขวางวา การพิจารณาคดีลับหลังจำเลยในคดีอาญา ตามกฎหมายเหลานี้

สามารถกระทำไดหรือไมเพียงใด ขัดตอสิทธิของจำเลย ในคดีอาญาที่จะไดรับการพิจารณาตอหนาจำเลยหรือไม        

ซึ่งสิทธิดังกลาวไดรับการรับรองท้ังในระดับประเทศและ ระดับสากล  

“สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาตอหนาจำเลย (Right to Be Present at One’s Trial)” เปนสิทธิในการตอสู 

คดีของจำเลยอยางหนึ่งที่มีการรับรองไวในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง หรือ 

ICCPR ท่ีประเทศไทยเปนภาคีสมาชิกอยู ซึ่งมีหลักการวา ในการพิจารณาคดีอาญาบุคคลทุกคนซึ่งตองหาวากระทำ

ผิดยอมมีสิทธิที ่จะไดรับหลักประกันขั ้นต่ำโดยเสมอภาค เชน สิทธิที ่จะไดรับการพิจารณาตอหนาบุคคลนั้น 

(คณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแหงชาติ, 2550, หนา 42) จากบทบัญญัติดังกลาวเปนการยืนยันวา การดำเนิน

คดีอาญามีหลักการท่ีสำคัญ ท่ีถือเปนหลักสากลคือ การดำเนินกระบวนพิจารณาในคดีอาญาจะตองกระทำตอหนา

จำเลย เปนหลักประกันสิทธิของ จำเลยที่จะไดรับการพิจารณาดวยความเปนธรรม เพื่อใหจำเลยไดมีโอกาสรับรูวา

ตนถูกกลาวหาวาอยางไร และจะแกตัว หรือตอสูคดีโดยยกพยานหลักฐานท่ีสามารถพิสูจนความบริสุทธิ์ของตนตอ
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ศาลได อยางไรก็ตามในหลายประเทศไดมีการบัญญัติกฎหมายอนุญาตใหมีการพิจารณาคดีลับหลังจำเลยได โดยเฉพาะ

อยางยิ่งประเทศท่ีใชระบบวิธีพิจารณาคดีอาญาแบบไตสวน เชน ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งอนุญาตใหการ พิจารณาและ

สืบพยานกระทำลับหลังจำเลยไดในกรณีท่ีจำเลยหลบหนีไมมาตอสูคดี โดยแนวคิดดังกลาวไดรับการ ยอมรับกันใน

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศตางๆ ในภาคพื้นยุโรป และไมขัดตอหลักการของ ICCPR โดยการ

พิจารณาคดีลับหลังจำเลยดังกลาวมีวัตถุประสงคสำคัญก็เพื่อมิใหคดีขาดอายุความ บรรเทาความเสียหายและ ความ

ทุกขทรมานของผูเสียหายท่ีไดรับจากการกระทำความผิดโดยไมรูวาคดีจะเร่ิมการพิจารณาไดเมื่อไร อันเปน รูปแบบ

ของศาลในการคนหาความจริงในคดีอาญาตามระบบไตสวน (อุดม รัฐอมฤต, 2562) 

1. หลักการพิจารณาคดีตอหนาจำเลย สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาตอหนาจำเลย เปนสิทธิที่ตั้งอยูบน

พื้นฐานของแนวคิดวาดวยการพิจารณาคดี ที่เปนธรรมในคดีอาญา (Fair Trial) ซึ่งเรียกรองวาบุคคลทุกคนยอมมี

สิทธิในกระบวนการพิจารณาคดีท่ีเหมือนกัน ท้ังโจทกและจำเลย บุคคลยอมมีความเทาเทียมกันในการตอสูคดี หาก

จำเลยไมปรากฏตัวในการสืบพยาน จำเลยก็ อาจสูญเสียสิทธิในการถามคานหรือโตแยงพยานหลักฐาน จำเลยก็ไม

อาจตอสูคดีอยางเปนธรรม (ปกปอง ศรีสนิท , 2563) แนวคิดวาดวยการพิจารณาคดีที่เปนธรรมมีที่มาจากสิทธิใน

ความเสมอภาคจากการพิจารณาคดี ในศาลและสิทธิในการพิจารณาคดีอยางเปนธรรม (Right to Equality Before 

the Courts and Tribunals and Right to Fair Trial) อันเปนสิทธิขั้นพื้นฐานทางกระบวนการยุติธรรมที่สำคัญ

มากที่สุดของปจเจกบุคคล โดยสิทธิ ดังกลาวปรากฏอยางชัดเจนในมาตรา 14 ของ ICCPR ขอ 1 ไดกลาวถึงความ

เสมอภาคของบุคคลทั้งจากการ พิจารณาคดีในศาลและสิทธิในการพิจารณาคดีอยางเปนธรรม (International 

Covenant on Civil and Political Rights, Art. 14) บุคคลทุกคนยอมมีสิทธิเทาเทียมกันในการพิจารณาคดีในชั้นศาล 

เปนสิทธิมนุษยชนอยางหนึ่งที่จะ นำมาใชในกระบวนการพิจารณาคดีอาญาของปจเจกบุคคลทุกคน โดยกระบวนการ

พิจารณาคดีจะตองเปดโอกาสให จำเลยไดตอสูคดีอยางเต็มท่ี รัฐจะตองสรางความสมดุลระหวางสิทธิของจำเลยกับ

สิทธิของโจทกบนพื้นฐาน ของหลักการพิจารณาคดีท่ีเปนธรรม ในเรื่องนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (Human Rights 

Committee : HRC) ซึ่งเปนองคกรท่ีมีอำนาจบังคับการใหเปนไปตาม ICCPR เคยมีความเห็นเกี่ยวกับองคประกอบ

สำคัญของการพิจารณา คดีอยางเปนธรรมไววา “การพิจารณาคดีอยางเปนธรรม คือการใหคูความทุกฝายไดรับสิทธิ

ในกระบวนการพิจารณา คดีเชนเดียวกัน เวนแตมีขอยกเวนท่ีกำหนดโดยกฎหมายซึ่งจะตองมีวัตถุประสงคท่ีอธิบาย

ไดโดยชอบธรรมและมี พื้นฐานที่สมเหตุสมผล โดยตองไมกอใหเกิดความเสียเปรียบในทางปฏิบัติหรือความไมเปน

ธรรมอยางอื่นตอจำเลย” (HRC, 2007) โดยรัฐจำตองอำนวยความสะดวกใหกับจำเลย ดวยการกำหนดมาตรการ

ทางกฎหมาย หรือ เสาะหามาตรการที่เอื้อประโยชนตอการสูคดีของจำเลยใหไดมากที่สุด การกำหนดมาตรการ

ตางๆ ก็เพื่อใหเกิดการ พิจารณาคดีอยางเปนธรรมอยางแทจริง สำหรับมาตรการท่ีจะสงเสริมความเทาเทียมในการ

ตอสูคดี ไดแก สิทธิท่ีจะมี ทนายของจำเลย สิทธิท่ีจะไดรับการพิจารณาตอหนาจำเลย สิทธิท่ีจะเขาถึงพยานหลักฐาน 

ของฝายโจทก เปนตน 
 2. การรับรองสิทธิการพิจารณาคดีตอหนาจำเลยตามกฎหมายไทย ปจจุบันประเทศไทยมีแนวความคิดท่ี
จะนำระบบไตสวนมาใชในการดำเนินคดีอาญามากข้ึน เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงานของเจาหนาท่ี และเพิ่ม

ประสิทธิภาพใหกระบวนการยุติธรรมสามารถดำเนินการจนนำ ผูกระทำผิดมาลงโทษได มีการนำหลักการพิจารณา

ลับหลังจำเลยมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดี แตหลักเกณฑดังกลาวไมไดเปนไปตามหลักการคุมครอง
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สิทธิของจำเลยโดยทั่วไปที่ไดรับการรับรองไวทั้งในรัฐธรรมนูญ และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ปจจุบันมี

กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการบัญญัติขอยกเวนในการพิจารณาคดีตอ หนาจำเลยในคดีอาญา แบงออกเปน 2 ประเภท 

คือ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมาย เฉพาะเร่ืองการรับรองสิทธิตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาเปนกฎหมายหลักในการกำหนดกฎเกณฑกระบวนการ

ข้ันตอน ในการดำเนินคดีอาญา ไดใหการรับรองสิทธิท่ีจะไดรับการพิจารณาตอหนาจำเลยตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณา ความอาญาเปนไปตามมาตรา 172 วรรคแรก ซึ่งบัญญัติวา “การพิจารณาและสืบพยานในศาล ใหทำโดย

เปดเผย ตอหนาจำเลย เวนแตบัญญัติไวเปนอยางอื่น” อยางไรก็ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไทย

ไดเปดโอกาสใหศาลไทยสามารถ พิจารณาลับหลังจำเลยในคดีอาญาได หากปรากฏวาเขาเง่ือนไขตามท่ีบัญญัติไวใน

มาตรา 172 ทวิ ซึ่งบัญญัติวา “ภายหลังท่ีศาลไดดำเนินการตามมาตรา 172 วรรค 2 แลว เมื่อศาลเห็นเปนการสมควร 

เพื่อใหการดำเนินการ พิจารณาเปนไปโดยไมชักชา ศาลมีอำนาจพิจารณาและสืบพยานลับหลังจำเลยไดในกรณี 

ดังตอไปนี้ (1) ในคดีมีอัตราโทษจำคุกอยางสูงไมเกินสิบป จะมีโทษปรับดวยหรือไมก็ตาม หรือในคดีมีโทษ  ปรับ

สถานเดียว เมื่อจำเลยมีทนายและจำเลยไดรับอนุญาตจากศาลที่จะไมมาฟงการพิจารณาและการสืบพยาน  (2) ใน

คดีที่มีจำเลยหลายคน ถาศาลพอใจตามคำแถลงของโจทกวา การพิจารณาและการสืบพยาน  ตามที่โจทกขอให

กระทำไมเกี่ยวแกจำเลยคนใด ศาลจะพิจารณาและสืบพยานลับหลังจำเลยคนนั้นก็ได (3) ในคดีท่ีมีจำเลยหลายคน 

ถาศาลเห็นสมควรจะพิจารณาและสืบพยานจำเลยคนหนึ่งๆ ลับหลัง จำเลยคนอื่นก็ได...”ปจจุบันประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาอาญาไดมีการแกไขเพ่ิมเติมมาตรา 172 ทว,ิ มาตรา 172 ทวิ/1 และมาตรา 172 ทวิ/2 (พระราชบัญญัติ

แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา , 2562) ซึ่งเปน ขอยกเวนการพิจารณาตอหนาจำเลย โดย

การเพิ่ม (4) และ (5) ของวรรคหนึ่งของมาตรา 172 ทวิ ซึ่งบัญญัติวา “(4) จำเลยไมอาจมาฟงการพิจารณาและ

สืบพยานไดเนื่องจากความเจ็บปวยหรือมีเหตุจำเปน  อยางอื่นอันมิอาจกาวลวงได เมื่อจำเลยมีทนายความและ

จำเลยไดรับอนุญาตจากศาลที่จะไมมาฟงการพิจารณาและ  สืบพยาน (5) ในระหวางการพิจารณาและสืบพยาน  

ศาลมีคำสั่งใหจำเลยออกจากหองพิจารณาเพราะเหตุ ขัดขวางการพิจารณา หรือจำเลยออกจากหองพิจารณาโดย

ไมไดรับอนุญาตจากศาล” มาตรา 172 ทวิ/1 “ภายหลังท่ีศาลไดดำเนินการตาม ม. 172 วรรคสอง แลวเมื่อศาลเห็นวา 

จำเลยหลบหนีหรือไมมาฟงการพิจารณาและสืบพยานโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหศาลออกหมายจับจำเลย หากไมไดตัว 

จำเลยมาภายในสามเดือนนับแตวันออกหมายจับ เมื่อศาลเห็นเปนการสมควรเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมท่ีจะให 

การพิจารณาเปนไปโดยไมชักชา และจำเลยมีทนายความใหศาลมีอำนาจพิจารณาและสืบพยานลับหลังจำเลยได 

และ เมื่อศาลพิจารณาคดีเสรจ็แลว ใหศาลมีคำพิพากษาในคดีนั้นตอไป...” มาตรา 172 ทวิ/2 “ในคดีท่ีจำเลยเปน

นิติบุคคล ภายหลังท่ีศาลไดดำเนินการตามมาตรา 172 วรรคสองแลว เมื่อมีกรณีที่ศาลไดออกหมายจับผูจัดการหรือ

ผูแทนของนิติบุคคลนั้นแลว แตยังจับตัวมาไมไดภายใน สามเดือนนับแตวันออกหมายจับ และไมมีผูแทนอ่ืนของนิติ

บุคคลมาดำเนินการแทนนิติบุคคลนั้นได เมื่อศาลเห็นเปนการสมควรเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมที่จะใหการ

พิจารณาเปนไปโดยไมชักชา ใหศาลมีอำนาจพิจารณาและ สืบพยานลับหลังจำเลยได และเม่ือศาลพิจารณาคดีเสร็จ

แลวใหศาลมีคำพิพากษาในคดีนั้นตอไป” บทบัญญัติมาตรา 172 ทวิ/1 และมาตรา 172 ทวิ/2 จึงเปนบทบัญญัติถึง

เงื่อนไขในการพิจารณา ลับหลังจำเลยกรณีที่มีสาเหตุมาจากตัวจำเลย คือ จำเลยหลบหนีปฏิเสธไมเขารวมการ

พิจารณาคดีของศาลโดยไมมี เหตุอันสมควร และศาลไดออกหมายจับตัวจำเลยแลว หากไมไดตัวจำเลยมาภายใน           
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3 เดือนนับแตวันออกหมายจับ กรณีก็จะเขาเงื่อนไขที่จะมีการพิจารณาลับหลังจำเลยได (สุพิศ ประณีตพลกรั ง, 

2562, หนา 39) โดยประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญาไดแยกออกเปน 2 กรณีคือ กรณีของจำเลยซึ่งเปน

บุคคลธรรมดาและกรณีที่จำเลยเปนนิติบุคคล  

 

ดังนั้นปญหาการสืบพยานลับหลังจำเลยในคดีอาญา สรุปไดดังนี้ 
 ประเด็นท่ี 1 ขอยกเวนใหมีการพิจารณาลับหลังจำเลย พบวา “จำเลยมีสิทธิท่ีจะไดรับการ พิจารณาตอหนา 

บุคคลนั้น และสิทธิที่จะตอสูคดีดวยตนเอง หรือโดยผานผูชวยเหลือทางกฎหมายที่ตนเลือก...”  ซึ่งหมายความวา 

จำเลยหรือทนายของจำเลยนั้น มีสิทธิในการตอสูคดีของจำเลยอยางเต็มท่ี  เมื่อใดที่จะมีการพิจารณา คดีลับหลัง

จำเลยจะตองเปนเพียงขอยกเวนเทานั้น ซึ่งขอยกเวนท่ีปรากฏตามกฎหมายไทยนั้น ไดแก กรณีท่ีเปน ความผิดท่ีมี

อัตราโทษนอย กรณีที่จำเลยประพฤติตนวุนวายในศาล ศาลอาจใหจำเลยออกจากหองพิจารณาคดีและ พิจารณาคดี

ลับหลังจำเลยได หรือกรณีท่ีจำเลยหลบหนีการพิจารณาคดี อันเปนหลักเกณฑการพิจารณาลับหลังจำเลย  

 ประเด็นที่ 2 ตองมีการออกหมายเรียกจำเลยอยางชัดเจน ในการดำเนินคดีอาญาจะตองมีการออก 

หมายเรียกเม่ือตองการใหบุคคลใดมาสอบสวน ไตสวนมูลฟอง หรือในการพิจารณาคดี ซึ่งเปนกระบวนการข้ันตอน 

โดยทั่วไปในการดำเนินคดีอาญาในประเทศไทย ซึ่งมีการบัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

(ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 52, มาตรา 53) ดวยเหตุนี้จึงทำให พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีคามนุษย 

พ.ศ. 2559 และพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 ไมไดบัญญัติถึงหลักเกณฑดังกลาวอยาง 

ชัดแจง ซึ่งผูเขียนเห็นวาเมื ่อขอยกเวนใหมีการพิจารณาลับหลังจำเลยเปนกระบวนการสำคัญที่ถูกนำมาใชใน

กฎหมาย ทั้งสองฉบับนี้ จึงควรบัญญัติถึงแนวทางปฏิบัติที่ถูกตองประกอบดวยอยางชัดแจง แต  พ.ร.บ.ประกอบ

รัฐธรรมนูญวา ดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง พ.ศ. 2560 ไดบัญญัติเกี่ยวกับการออก

หมายเรียกจำเลย และแนวทางปฏิบัติเมื่อจำเลยไมมาศาลไวแลวอยางชัดแจง (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยวิธีพิจารณา คดีอาญาของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 28)  

 ประเด็นท่ี 3 มีทนายความใหความชวยเหลือ เมื่อจำเลยไมปรากฏตัวในหองพิจารณาคดี ถาศาลจะใหมีการ

พิจารณาคดีลับหลังจำเลยได ก็จะตองปรากฏวาจำเลยมีทนายความชวยจัดการคดีเขารับฟงการพิจารณาคดีแทน   

ในกรณีที่ไมปรากฏตัวของจำเลยในการพิจารณาคดี (Krombach v. France, 2001) ซึ่งกฎหมายไทยทั้ง 4 ฉบับ  

ไดกำหนดเกี ่ยวกับการมีทนายความของจำเลยแลว และการพิจารณาคดีลับหลังจำเลยสามารถทำไดโดยให  

ทนายความของจำเลยรับฟงการพิจารณาคดีแทน เปนแนวทางปฏิบัติท่ีสอดคลองกับกฎหมายระหวางประเทศ  

ประเด็นที่ 4 การพิจารณาคดีขึ้นใหม (Retrial) ตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายระหวางประเทศจำเลย 

จะตองไดรับสิทธิในการขอพิจารณาคดีใหม เมื่อจำเลยปรากฏตัว โดยหลักเกณฑที่ศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรปได  

กำหนดขึ้นมาเปนแนวทางนี้ ก็ดวยความหวังจะใหเปนเกราะคุมครองจำเลยจากการถูกลว งละเมิดสิทธิโดยรัฐ           

แตจาก การศึกษาพบวาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีคามนุษย พ.ศ. 2559 

และ พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 ไมไดบัญญัติถึงการพิจารณาคดีใหมเมื่อจำเลย

ปรากฏตัว มีเพียงแต พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง พ.ศ. 2560 

ที่บัญญัติใหมี การรื้อฟนคดีอาญาขึ้นมาใหมไดเมื่อจำเลยแสดงตน (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธี
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พิจารณาคดีอาญา ของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 29) แตทั้งนี้ก็ไมไดอนุญาตใหมีการรื้อฟน

คดีข้ึนมาใหมได ในทุกกรณี ตามมาตรา 29 นั้นบัญญัติแตเพียงวา “...ถาภายหลังจําเลยมีพยานหลักฐานใหมท่ีอาจ

ทำใหขอเท็จจริง เปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ จําเลยจะมาแสดงตนตอศาลและยื่นคํารองตอศาลเพื่อขอใหรื้อฟน

คดีข้ึนพิจารณาใหมได แตตองยื่นเสียภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีศาลมีคําพิพากษา และใหศาลมีอำนาจสั่งรื้อฟนคดีข้ึน

พิจารณาใหมไดตามท่ี เห็นสมควร คำสั่งของศาลในกรณีเชนนี้ใหเปนที่สุด” แสดงใหเห็นวาจำเลยที่ไมไดมาศาล

หลังจากที่ไดรับหมายเรียกแลว เมื่อจำเลยปรากฏตัวตอศาลในภายหลังจะขอรื้อฟนคดีขึ้นมาใหมไดนั้นจะตองเปน

เฉพาะกรณีที่จำเลยมีพยานหลักฐานใหม ท่ีอาจทำใหมีการเปลี่ยนแปลงคำตัดสินไดเทานั้น และการอนุญาตใหมีการ

รื้อฟนคดีขึ้นมาใหมเปนดุลพินิจขอศาล  ซึ่งศาลอาจอนุญาตหรือไมอนุญาตก็ได การรื้อฟนคดีขึ้นใหมตาม พ.ร.บ.

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา คดีอาญาของผูดำรงตำแหนงทางการเมืองจึงเปนไปอยางจำกัด ไมไดเปด

โอกาสใหจำเลยไดพิจารณาคดีของตนเองใหม เมื่อจำเลยปรากฏตัวท่ีศาลอีกครั้ง โดยพิจารณาวาเปนสิทธิของจำเลย 

 

สวนสรุป 
การศึกษาปญหาการสืบพยานลับหลังจำเลยในคดีอาญา พบวาในปจจุบัน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

วิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง พ.ศ. 2560 ไดนำมาใชในการตัดสินคดีทางการเมืองท่ีสำคัญอยาง

คดีของอดีตนายกรัฐมนตรี นายทักษิณ ชินวัตร ในคดีท่ี อัยการสูงสุด เปนโจทกฟอง พ.ต.ท.หรือ นายทักษิณ ชินวัตร 

เปนจำเลย เรื่องความผิดตอตำแหนงหนาที่ราชการการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม

ระหวางพิจารณา จำเลยหลบหนี ศาลสั่งจำหนายคดี ชั่วคราว ตอมามีการประกาศใช พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

วิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง พ.ศ. 2560 ใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดำรงตำแหนงทาง

การเมืองมีอำนาจพิจารณาคดีไดโดยไมตอง กระทำตอหนาจำเลย ศาลจึงยกคดีขึ้นพิจารณาใหมตอไป และอานคำ

พิพากษาลับหลังจำเลย ศาลไดพิพากษาวา จำเลยไดกระทำความผิดจริง และไดออกหมายจับจำเลยในเวลาตอมา         

(ขาวสดออนไลน, 2563) เปนที่นาพิจารณาวา เมื่อจำเลยมาปรากฏตัวที่ศาลอีกครั ้งจะสามารถรื้อฟนคดีขึ ้นใหมได

หรือไมภายใตพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง พ.ศ. 2560 นี้ 

ซึ่งในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา สิทธิท่ีจะไดรับการพิจารณาตอหนาจำเลยเปนสิทธิในการตอสูคดีอาญา

ของจำเลย แตปจจุบันสิทธิดังกลาวถูกฝาฝนโดยรัฐ หลายประเทศกำหนด ขอยกเวนใหมีการพิจารณาลับหลังจำเลยได 

วางหลักเกณฑเกี่ยวกับขอยกเวนซึ่งจะนำมาใชในการ พิจารณาใหการพิจารณาคดีสามารถกระทำลับหลังจำเลยได

โดยชอบดวยกฎหมาย สอดคลองกับสิทธิของจำเลย ไดใหการรับรองไว เปนแนวทางใหประเทศตางๆ ไดนำไป

ปฏิบัติ แตปรากฏวาการพิจารณาลับหลังจำเลย ในกฎหมายไทยบางฉบับไมไดสอดคลองจากผลกระทบดังกลาว 

ควรมีการแกไขกฎหมาย ใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล เพื่อไมใหสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นในระบบยุติธรรม

ทางอาญาในการใหการรับรอง สิทธิในการตอสูคดีอาญาของจำเลยเนื่องจากยังไมปรากฏหลักประกัน สิทธิของ

จำเลย ในกรณีท่ีศาลไดพิจารณาลับหลังและมีคำพิพากษาแลว เมื่อจำเลยมาศาลจะมาขอร้ือฟนคดีข้ึน พิจารณาใหมได 

ซึ่งการร้ือฟนคดีข้ึนพิจารณาใหมนั้น ถือเปนกระบวนการสำคัญที่จะใหความเปนธรรมแกจำเลย ตามสิทธิท่ีจำเลยจะ

ไดตอสูคดีของตนเองและเปนไปตามหลักฟงความท้ังสองฝาย และการรื้อฟนคดีอาญาข้ึนมาใหม ก็มิไดระบุหลักเกณฑ

ท่ีเหมาะสมเพื่อท่ีจะใหจำเลยไดมีโอกาสตอสูคดีของตนอยางเต็มท่ีเหมือนในตางประเทศ หลักการพิจารณาลับหลังจำเลย

ในกฎหมายไทยจึงไมเปนไปตามมาตรฐานสากล 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 21



 
 

ขอเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งนี้  
1. ควรมีการแกไขบทบัญญัติตาม พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีคามนุษย พ.ศ. 2559 และ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีทุจริต 

และประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 ซึ่งเปนกฎหมายเฉพาะใหมีหลักเกณฑในเรื่องการพิจารณาลับหลังจำเลยใหเปนไป  

ตามมาตรฐานสากลทั้งในสวนของการออกหมายเรียกจำเลยใหมาศาล ควรบัญญัติไวอยางชัดแจงในพระราชบัญญัติ 

และในสวนของการพิจารณาคดีใหมหรือการรื้อฟนคดีอาญาข้ึนมาใหมจะตองมีในพระราชบัญญัติท้ังสองฉบับ  

2. ในสวนของการพิจารณาคดีใหมหรือการร้ือฟนคดีอาญาควรทำใหเปนเร่ืองของสิทธิของจำเลยไมใชเรื่อง 

ของดุลพินิจของศาล หรือขอจำกัดสิทธิ การพิจารณาคดีท่ีถูกตองและเปนธรรมยอมเกิดข้ึนไดเมื่อมีการรับฟงความ 

ท้ังสองฝาย เมื่อมีการพิจารณาคดีตอหนาจำเลย การปฏิบัติตามสิทธิข้ันพื้นฐานท่ีถูกตองยอมนำมาซึ่งความบริสุทธิ์ 

ยุติธรรมและสามารถปองกันและปราบปรามปญหาอาชญากรรมไดอยางแทจริง 

 

เอกสารอางอิง 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับแกไข พ.ศ. 2562  

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาความอาญาของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง พ.ศ. 2560  

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคามนุษย พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559  

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคามนุษย พ.ศ. 2559  

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559  

พรเพชร วิชิตชลชัย. (2558). คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน (พิมพครัง้ท่ี 4). กรุงเทพฯ: เกรนโกรว.  

สมชาย รัตนชื่อสกุล. (2559). คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพแวนแกว.  

สุพิศ ประณีตพลกรัง. (2562). กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแกไขใหม. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพนิติธรรม.  

อุดม รัฐอมฤต. (2562). วิธีพิจารณาโดยไมมีตัวจำเลยในคดีอาญา. วารสารนิติศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 

48(2), 220-247.  

Human Rights Watch, (2006). Extraordinary Chambers of the Courts of Cambodia Letter to the 

Secretariat of the Rules and Procedure Committee. Retrieved from https://www.hrw.org 

Sejdovic v. Italy App no 56581/00 (ECHR,1 Mar 2006). 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 21



ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการรับรองสิทธิขาราชการและลูกจางของสำนักงานธุรการใน องคกรตาม
รัฐธรรมนูญจากการบังคับใชพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539  
 
LEGAL PROBLEMS CONCERNING THE CERTIFYING RIGHTS OF GOVERNMENT 
OFFICIALS AND PERMANENT EMPLOYEES OF ADMINISTRATIVE OFFICE IN 
CONSTITUTIONAL ORGANIZATIONS FROM ENFORCEMENT OF THE ACT OF 
LIABILITY FOR A WRONGFUL ACT OF THE OFFICIALS B.E.2539 (1996)
 
ผูวิจัย   ศิราณี  เมฆลอย  
 
บทคัดยอ 

บทความนี้นำเสนอการบังคับใชพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 พบปญหาทาง
กฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใชพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 กรณีขาราชการและลูกจาง
ของสำนักงานธุรการในองคกร ตามรัฐธรรมนูญ 3 ประการ ไดแก 1)ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการกำหนดใหหนวยงานอื่น
ของรัฐอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 2)คือปญหาทางกฎหมาย
เกี่ยวกับการรับรองสิทธิขาราชการและลูกจางของสำนักงานธุรการในองคกรตามรัฐธรรมนูญจากความรับผิดทางละเมิด
ในขณะปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย และ3)คือปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการเยียวยาคาเสียหายตอบุคคลภายนอกเมื่อ
ขาราชการและลูกจางของสำนักงานธุรการขององคกรตามรัฐธรรมนูญ กระทำละเมิดในขณะปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายโดยรัฐ 
ซึ่งถือไดวาปญหาท้ังสามดังกลาวสงผลกระทบตอการพัฒนากฎหมายเก่ียวกับความรับผิดของรัฐในประเทศไทย 

ดังนั้นจากการวิเคราะหปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการบังคับใชพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 กรณีขาราชการและลูกจางของสำนักงานธุรการในองคกรตามรัฐธรรมนูญตลอดจนเสนอแนะแนว
ทางการแกไขท่ีเหมาะสมกับประเทศไทยในการแกไขปญหาเพื่อใหสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน โดยประเทศไทยควรมี
การแกไขใหมีการประกาศเปนพระราชกฤษฎีกากำหนดหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับ ผิดทางละเมิดของ
เจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 ใหรวมถึงสำนักงานธุรการในองคกรตามรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้เห็นควรแกไขเพิ่มเติมบทนิยามใน
มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี  พ.ศ. 2539 ใหครอบคลุมถึงสำนักงานธุรการใน
องคกรตามรัฐธรรมนูญ เพื่อทำใหประเทศไดรับการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป 
 
คำสำคัญ : ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการรับรองสิทธิขาราชการและลูกจาง, พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด

ของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539, องคกรตามรัฐธรรมนูญ. 
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Abstract
This article presents the enforcement of the Act of Liability for a Wrongful Act of the 

Officials B.E.2539 (1996). There are three things of the legal problems of enforcement of the 
Act of Liability for a Wrongful Act of the Officials B.E.2539 (1996) in case of government 
officials and permanent employees of administrative office in the constitutional organizations
that consisted of; 1) legal problems concerning the designation of other government agencies to 
be subject to the Act of Liability for a Wrongful Act of the Officials B.E.2539 (1996), 2) legal 
problems concerning the certifying rights of government officials and permanent employees of 
administrative office in constitutional organizations while performing their legal duties, and 3) 
legal problems concerning compensation for damages to third parties when government officials
and permanent employees of administrative office in constitutional organizations commits a 
violation while performing their legal duties. It can be seen that these three problems affect the 
development of state liability laws in Thailand.

From analysis of legal problems related to the enforcement of the Act of Liability for a 
Wrongful Act of the Officials B.E.2539 (1996), in the case of government officials and 
employees of administrative offices in constitutional organizations, there should be 
recommended appropriate solutions for Thailand. In Thailand, there should be amendments to 
be promulgated as a Royal Decree designating government agencies under the Act of Liability 
for a Wrongful Act of the Officials B.E.2539 (1996), including administrative office in 
constitutional organizations. In addition, it is advisable to amend the definition in Section 4 of 
the Act of Liability for a Wrongful Act of the Officials B.E.2539 (1996) to include administrative 
office in constitutional organizations to enable the country to develop sustainable.

Keywords : legal problems concerning the certifying rights of government officials and
permanent employees, the Act of Liability for a Wrongful Act of the Officials 
B.E.2539 (1996), constitutional organizations

 
บทนำ 
 ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการกำหนดใหหนวยงานอ่ืนของรัฐอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 กรณีการทำละเมิดของขาราชการและลูกจางของนักงานธุรการในองคกรตาม
รัฐธรรมนูญขณะปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีประกอบดวยความรับผิดในดานตางๆ 
เชน ความรับผิดอันเกิดจากความผิด และความรับผิดอื่นๆ และการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐไดปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย
ในทางมหาชน ทั้งนี้การกระทำละเมิดโดยเจาหนาท่ีท่ีจะทำใหรัฐตองเขามารับผิดแทน นั้นจะตองกระทำในตำแหนง
หนาท่ีทางมหาชน การกระทำท่ีจะถือไดวาเปนการกระทำในตำแหนงหนาท่ีทางมหาชนไดนั้นจะตองกระทำโดยบุคคลท่ี
ปฏิบัติหนาท่ีเพื่อรัฐคือเจาหนาท่ีของรัฐ และการกระทำของเจาหนาท่ีของรัฐนั้นไดกระทำลงในแดนของกฎหมายมหาชน
สวนความรับผิดของรัฐ หมายถึงหนาท่ีรับผิดชอบของรัฐสำหรับความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำอันเกิดจากการ
ใชอำนาจรัฐท่ีไมชอบดวยกฎหมาย ความรับผิดของรัฐในความหมายนี้จำกัดเฉพาะความรับผิดอันเกิดจากการกระทำ
ละเมิดของเจาหนาท่ีท่ีใชอำนาจมหาชนเปนสำคัญ สวนในความหมายอยางกวางความรับผิดของรัฐ หมายถึง หนาท่ี
รับผิดชอบของรัฐสำหรับความเสียหายท่ีเกิดจากการกระทำของตนไมวาการกระทำนั้นจะชอบดวยกฎหมายหรือไม
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หรือไมวาการกระทำนั้นจะกระทำโดยใชอำนาจมหาชนหรือกระทำในแดนของกฎหมายเอกชน จากที่กลาวมาขางตนจะ
เห็นไดวา พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 เกิดความลาสมัยเพราะพระราชบัญญัติฉบับ
ดังกลาวไดถูกตราขึ้นและ บังคับใชกอนท่ีจะมีการกำหนดใหมีองคกรตามรัฐธรรมนูญในปจจุบัน สงผลทำใหสำนักงาน
ธุรการในองคกรตามรัฐธรรมนูญไมอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติความรับผิดละเมิดของเจาหนาท่ี  พ.ศ. 2539 
เนื่องจากไมเปนหนวยงานของรัฐตามคำนิยาม ท้ังนี้หากจะเปนหนวยงานของรัฐตองมีการประกาศเปนพระราชกฤษฎีกา
กำหนดใหเปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 ดวยท้ังนี้การบังคับ
ใชพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวจึงเกิดความลาสมัยและไมตรงตามวัตถุประสงคและเจตนารมณในการท่ีตีตรากฎหมาย
วาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีข้ึน อีกท้ังทำใหการบังคับใชกฎหมายดังกลาวไมมีประสิทธิภาพนั่นเอง  
 
เน้ือเรื่อง 
 การศึกษาในครั้งนี้ ผูเขียนสามารถไดศึกษารวบรวม และวิเคราะหขอมูลจากเอกสารวิชาการ บทความ และ
เอกสารเผยแพรท่ีเกี่ยวของนำมาบูรณาการสังเคราะหและประยุกตใชในการวิจัยเพื่อคนหาสาระสำคัญเพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดในการคนหาความจริงและสอดคลองกับมาตรฐานสากลโดยมีหัวขอหลักดังนี้  

1. ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการรับรองสิทธิขาราชการและลูกจางของสำนักงานธุรการในองคกรตามรัฐธรรมนูญ
จากความรับผิดทางละเมิดในขณะปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย 

2. แนวคิด และหลักความรับผิดทางละเมิดของขาราชการ และลูกจางของสำนักงานธุรการในองคกรตามรัฐธรรมนูญ 
3. วิเคราะหปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใชพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 

กรณีขาราชการและลูกจางของสำนักงานธุรการในองคกรตามรัฐธรรมนูญ 
ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการรับรองสิทธิขาราชการและลูกจางของสำนักงานธุรการในองคกรตามรัฐธรรมนูญ
จากความรับผิดทางละเมิดในขณะปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย 
 ในอดีตกอนท่ีจะมีพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 ใชบังคับนั้นความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาท่ีในคาสินไหมทดแทนทางแพงท่ีเกิดข้ึนแมวาจะเปนการปฏิบัติตามหนาท่ีก็ตามความรับผิดดังกลาว
จะเปนไปตามหลักกฎหมายวาดวยละเมิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกลาวคือ เมื่ อเจาหนาท่ีกระทำละเมิด
ตอบุคคลภายนอกก็ดีหรือกระทำละเมิดตอหนวยงานของรัฐเองก็ดีเจาหนาท่ีผูนั้นตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแก
ผูเสียหายหรือแกหนวยงานของรัฐแลวแตกรณีเสมอ ทั้งนี ้เปนผลของหลักกฎหมายแพงวาดวยละเมิดซึ่งเปนหลัก
กฎหมายเอกชน อีกทั้งหากเกิดกรณีท่ีเจาหนาท่ีกระทำละเมิดตอบุคคลภายนอก หนวยงานของรัฐก็อาจตองรวมรับผิด
กับเจาหนาท่ีผูนั้นในความเสียหายท่ีเจาหนาท่ีของตนไดกระทำไปเชนเดียวกับหลักเรืองนายจางตองรวมรับผิดกับลูกจาง
ในความเสียหายท่ีลูกจางไดกอใหเกิดข้ึนในทางการท่ีจาง และหนวยงานของรัฐซึ่งไดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแก
ผูเสียหาย เพื่อการละเมิดท่ีเจาหนาท่ีของตนไดกระทำไปแลวยอมมีสิทธิไลเบ้ียเอากับตัวเจาหนาท่ีผูเปนตนเหตุแหงความ
เสียหายนั้นไดในภายหลังซึ่งในขณะนั้นการไมมีบทบัญญัติทางกฎหมายในการคุมครองเจาหนาท่ีในขณะปฏิบัติหนาท่ี
ตามกฎหมายจึงสงผลใหเกิดความไมเปนธรรมแกเจาหนาท่ีและยังเปนการบ่ันทอนกำลังขวัญในการทำงานของเจาหนาท่ี
ในอดีตเปนอยางมาก 
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จากทีก่ลาวมาขางตนจะเห็นไดวา รัฐหรือหนวยงานของรัฐจะตองรับผิดในกรณีที่เจาหนาท่ีของรัฐกระทำละเมดิ
ตอเอกชนหนวยงานตนสังกัดดังกลาวตองเปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 
พ.ศ. 2539 ซึ่งปจจุบันสำนักงานธุรการในองคกรตามรัฐธรรมนูญไมเขาขายในเปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 หากจะเปนหนวยงานของรัฐตองมีการประกาศเปนพระราชกฤษฎีกาใน
ราชกิจกานุเบกษากำหนดใหเปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติดังกลาว จึงสงผลทำใหขาราชการและลูกจางของ
หนวยงานธุรการในองคกรตามรัฐธรรมนูญที่ไมไดประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดใหเปนหนวยงานของรัฐ ไมไดรับการ
รับรองสิทธิจากพระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 ในการปฏิบัติหนาท่ีและใชอำนาจในทาง
มหาชน แลวเกิดการละเมิดเกิดข้ึนเหมือนกับหนวยงานธุรการในองคกรตามรัฐธรรมนูญท่ีไดประกาศพระราชกฤษฎีกา
กำหนดใหเปนหนวยงานของรัฐ เนื่องจากคำนิยามของบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ ดังกลาวไมครอบคลุมถึงหนวยงาน
ธุรการขององคกรตามรัฐธรรมนูญปจจุบันไดมีการตราพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 
ข้ึน และกฎหมายดังกลาวมีหลักการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากแนวทางปฏิบัติ
ในเร่ืองความรับผิดทางแพงท่ีทางราชการถือปฏิบัติในปจจุบัน โดยไดแยกความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีออกเปน
เหตุท่ีเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ีและท่ีไมใชการปฏิบัติหนาท่ีโดยเม่ือมีความเสียหายเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ีนั้น 
หนวยงานของรัฐจะตองรับภาระชดใชคาเสียหายไปกอน สวนเจาหนาท่ีของรัฐจะรับผิดชดใชคาเสียหายตอหนวยงาน
ของรัฐเพียงใดนั้นใหไปไลเบ้ียตอไปในภายหลังโดยจะยึดหลักวาจะเรียกเอาแกเจาหนาท่ีของรัฐเฉพาะกรณีความเสียหาย
นั้นเกิดข้ึนโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงเทานั้น 
 จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาในการปฏิบัติหนาท่ีหรือการทำงานตามหนาท่ีของขาราชการและลูกจางของ
สำนักงานธุรการขององคกรตามรัฐธรรมนูญ ยังไมไดรับการคุมครองจากพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดเจาหนาท่ี 
พ.ศ. 2539 เนื่องจากคำนิยามของบทบัญญัติในพระราชบัญญัติดังกลาวไมครอบคลุมถึงสำนักงานธุรการขององคกร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ อีกท้ังยังมิไดมีการกำหนดถึงการเยียวยาคาเสียหายจากกรณีดังกลาว ท้ังท่ีการปฏิบัติหนาท่ีตาม
กฎหมายท่ีไดใชอำนาจทางมหาชนในการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการและลูกจางของสำนักงานนั้น สงผลทำใหในกรณี
เมื่อขาราชการและลูกจางของสำนักงานธุรการขององคกรตามรัฐธรรมนูญ กระทำละเมิดในขณะปฏิบัติหนาท่ีตาม
กฎหมายตอประชาชนหรือเอกชนประชาชนหรือเอกชน ดังกลาวจะไมสามารถไดรับสิทธิในการเรียกคาเสียหายและการ
เยียวยาคาเสียหายตอสำนักงานธุรการขององคกรตามรัฐธรรมนูญใหแกบุคคลภายนอก จากกระทำละเมิดของเจาหนาท่ี
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 เพราะไมมีการกำหนดใหสำนักงานดังกลาวเปน
หนวยงานของรัฐตามกฎหมายฉบับนี้ โดยในกรณีนี้รัฐจะไมสามารถเขาไปรับผิดแทน ไดโดยตรงแตประชาชนจะตองฟอง
รัฐในฐานะนายจางตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แทนท้ังท่ีการกระทำละเมิดประเภทนี้เกิดข้ึนภายใตการ
ปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายของขาราชการ และลูกจาง ซึ่งสงผลทำใหเมื่อเกิดขอพิพาทในกรณีนี้รัฐจะไมสามารถเขาไป
เยียวยาประชาชนท่ีไดรับความเสยีหายและผลกระทบจากการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางทนัทวงที 
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แนวคิด และหลักความรับผิดทางละเมิดของขาราชการ และลูกจางของสำนักงานธุรการในองคกรตามรัฐธรรมนูญ 
 1) ความรับผิดของรัฐ ความรับผิดของรัฐ (Straight-shooting) มีความหมายหลายอยางสำหรับความหมายอยางแคบ 
ความรับผิดของรัฐ หมายถึง หนาท่ีรับผิดชอบของรัฐสำหรับความเสียหายอันนื่องมาจากการกระทำอันเกิดจากการใช
อำนาจรัฐที่ไมชอบดวยกฎหมายซึ่งในความหมายนี้จำกัด เฉพาะความรับผิดอันเกิดจากการกระทำละเมิดของเจาหนาท่ีท่ี
ใชอำนาจมหาชนและในสวนของความหมายอยางกวางความรับผิดของรัฐ หมายถึง หนาท่ี รับผิดชอบของรัฐสำหรับ
ความเสียหายท่ีเกดิจากการกระทำของตน ไมวาการกระทำนั้นจะชอบดวยกฎหมายหรือไมหรือการกระทำนั้นจะกระทำ
โดยใชอำนาจมหาชนหรือกระทำในแดนของกฎหมายเอกชนก็ตามความรับผิดของรัฐในความหมายนี้จึงครอบคลุมท้ัง
ความรับผิดท่ีเกิดจากการกระทำละเมิดของเจาหนาท่ีหรือการผิดสัญญาไมวาจะเปนสัญญาทางแพงหรือสัญญาทาง
ปกครองหรือการเวนคืนทรัพยสินของเอกชน ลักษณะการกระทำท่ีถือวาเปนการกระทำละเมิดในทางปกครองตองเปน
ขอพิพาทจากการปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐอันเนื่องมาจากสาเหตุดังตอไปนี้ (1)การ
ใชอำนาจตามกฎหมาย (2)การออกกฎ ออกคำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอื่น (3)การละเลยตอหนาท่ีตามท่ีกฎหมาย
กำหนดใหตองปฏิบัติ (4)การปฏิบัติหนาท่ีลาชาเกินสมควร 
 2) หลักความเสมอภาค หลักความเสมอภาค หมายถึง มนุษยตองใชความเปนอิสระของตนอยางเสมอภาคกับ
เพื่อมนุษยดวยกัน ซึ่งความเสมอภาคนี้คือความเสมอภาคในกฎหมาย คือ มีสิทธิและหนาท่ีในทาง กฎหมายเชนเดียวกับ
บุคคลอื่นนอกจากการท่ีฝายปกครองตองเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย แลวฝายปกครองจะตองปฏิบัติตอประชาชน
โดยเสมอภาคและเปนไปอยางสม่ำเสมอสำหรับทุกคน หลักการใหความเสมอภาค ถือเปนหลักปฏิบัติท่ีสำคัญยิ่งในการ
ปกครองฝายปกครองตองคำนึงถึงจิตใจของผูอยูใตปกครอง การปกครองประชาชนเพียงแตใหสิทธิและเสรีภาพแกบุคคล
นั้นไมเพียงพอแตจะตองใหความเสมอภาคดวยเนื่องจากบุคคลยอมมีสิทธิและหนาท่ีเสมอกันตามกฎหมาย  
 3) หลักการเยียวยา ผูท่ีไดรับความเสียหายจากการละเมิดหนาท่ีของขาราชการซึ่งกระทำลงในแดนของกฎหมาย 
มหาชนมีสิทธิเรียกรองใหมีการเยียวยาความเสียหายตามหลักในประมวลกฎหมายแพงอยางไรก็ตาม ขอบเขตของสิทธิ
เรียกรองท่ีผูเสียหายมีตอรัฐในกรณีท่ีขาราชการทำละเมิด (ในทางมหาชน) กับสิทธิเรียกรองท่ีผูเสียหายมีอยูตอบุคคล
ท่ัวไปในกรณีท่ีบุคคลนั้นทำละเมิดในทางแพงไมเหมือนกันเสียทีเดียว โดยเหตุท่ีสิทธิเรียกรองอันเกิดจากการกระทำ
ละเมิดของขาราชการในหนาท่ีนั้น หากพิจารณาจากรากฐานท่ีมองสิทธิแลวตองถือวาเปนสิทธิเรียกรองท่ีผูเสียหายมีตอ
ขาราชการผูนั้น รัฐเปนเพียงแตรับโอนหนาท่ีในการเยียวยาความเสียหายใหแกผูเสียหายแทนขาราชการของตนเทานั้น 
ดวยเหตุนี้จึงเปนท่ียอมรับกันท่ัวไปในระบบกฎหมายเยอรมันวาเนื้อหาของสิทธิเรียกรองเยียวยาความเสียหายท่ี
ผูเสียหายจะเรียกรองใหรัฐปฏิบัตินั้น ตองเปนกรณีท่ี ขาราชการในฐานะเอกชนสามารถปฏิบัติไดในฐานะเอกชนทั่วไป
ขาราชการผูกอใหเกิดความเสียหายยอมไมอาจดำเนินการใชอำนาจรัฐได ดังนั้นเอกชนจึงจะใชสิทธิเรียกรองใหรัฐ
เยียวยาความเสียหายใหแกตน โดยขอใหมีการกระทำการใดๆ อันเปนการลบลางความเสียหายท่ีเกิดข้ึน หรือขอใหรัฐ
ดำเนินการใหตนกลับสูสถานะเดิมกอนท่ีจะมีความเสียหายเกิดข้ึนไมไดผูเสียหายได แตเรียกรองเงินคาสินไหมทดแทน
จากรัฐไดเทานั้น เพราะการชำระเงินคาสินไหมทดแทนเปนเรื่องท่ีถาขาราชการตองปฏิบัติในฐานะบุคคลธรรมดา 
ขาราชการนั้นก็สามารถปฏิบัติไดโดยโครงสรางของกฎหมายและวิธีการใหเหตุผลเชนนี้สิทธิเรียกรองใหมีการเยี ยวยา
ความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดหนาท่ีที่ตองปฏิบัติของขาราชการในระบบกฎหมายเยอรมันจึงจา กัดอยูแตเฉพาะ
สิทธิ เรียกรองใหรัฐชดใชคาสินไหมทดแทนเปนเงินเทานั้น หลักการท่ีใชในกฎหมายวาดวยความรับผิดของรัฐ (ในทาง
มหาชน) นี้นับวาเปนหลักการท่ีตรงกันขามกับหลักการในกฎหมายแพงลักษณะละเมิดอยางสิ้นเชิง 
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วิเคราะหปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการบังคับใชพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 
กรณีขาราชการและลูกจางของสำนักงานธุรการในองคกรตามรัฐธรรมนูญ 
 1) ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการกำหนดใหหนวยงานอื่นของรัฐอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที พ.ศ. 2539 กรณีการทำละเมิดของขาราชการและลูกจางของสำนักงานธุรการในองคกรตาม
รัฐธรรมนูญขณะปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายความรับผิดของรัฐเปนหลักการท่ีรัฐจะตองรับผิดในการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐได
ปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายในทางมหาชนแลวไปละเมิดตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ่งหนวยงานธุรการในองคกรตาม
รัฐธรรมนูญและการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายของขาราชการและลูกจางของหนวยงานธุรการในองคกรตามรัฐธรรมนูญ
เปนการปฏิบัติหนาท่ีในทางมหาชน ฉะนั้นการปฏิบัติ หนาท่ีของขาราชการและลูกจางจึงตองไดรับการรับรองและ
คุมครองจากรัฐ และเม่ือเกิดการละเมิดโดยขาราชการและลูกจางของรัฐ รัฐจะตองรับผิดตามหลักความรับผิดของรัฐ
กลาวโดยท่ัวไปแลวถาเจาหนาท่ีของรัฐกระทำละเมิดตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนในขณะปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย
ยอมไดรับการคุมครองจากรัฐตามหลักความรับผิดของรัฐ ซึ่งหนวยงานธุรการในองคกรตามรัฐธรรมนูญ ถือเปนสวน
ราชการท่ีจะตองไดรับการคุมครองตามหลักความรับผิดของรัฐ เชนกัน 

ดังนั้นจากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539           
เกิดความลาสมัยเพราะพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวไดถูกตราข้ึนและบังคับใชกอนท่ีจะมีการกำหนดใหมีองคกรตาม
รัฐธรรมนูญในปจจุบันสงผลทำใหสำนักงานธุรการในองคกรตามรัฐธรรมนูญไมอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติความ
รับผิดละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 เนื่องจากไมเปนหนวยงานของรัฐตามคำนิยาม ท้ังนี้หากจะเปนหนวยงานของรัฐ
ตองมีการประกาศเปนพระราชกฤษฎีกากำหนดใหเปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 ดวยท้ังนี้การบังคับใชพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวจึง เกิดความลาสมัยและไมตรงตามวัตถุประสงค
และเจตนารมณในการทตีรากฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีข้ึน อีกท้ังทำใหการบังคับใชกฎหมาย
ดังกลาวไมมีประสิทธิภาพนั่นเองนอกจากนี้คำนิยามตามความหมายของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 นั้นกำหนดใหเจาหนาท่ี คือ ขาราชการพนักงานลูกจางหรือผูปฏิบัติงานประเภทอื่นไมวาจะเปน
การแตงตั้งในฐานะเปนกรรมการหรือฐานะอื่นใดและหนวยงานของรัฐ คือ กระทรวงทบวงกรมหรือสวนราชการท่ี
เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรมราชการสวนภูมิภาคราชการสวนทองถ่ินและรัฐวิสาหกิจท่ีต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติ
หรือพระราชกฤษฎีกาและใหหมายความรวมถึงหนวยงานอ่ืนของรัฐที่มีีพระราชกฤษฎีกากำหนดใหเปนหนวยงานของรัฐ
ตาม พระราชบัญญัตินี้ดวย ซึ่งคำนิยามดังกลาวไมครอบคลุมไปถึงสำนักงานธุรการขององคกรตามรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ 
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี  พ.ศ. 2539 บังคับใชกอนท่ีจะมีการประกาศใหมีองคกรตาม
รัฐธรรมนูญจึงทำใหนิยามของคำวาเจาหนาท่ีและหนวยงานของรัฐไมครอบคลุมถึงการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายของ
ขาราชการและลูกจางในหนวยงานธุรการขององคกรตามรัฐธรรมนูญ 
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 ดังนั้นจะเห็นไดวาความหมายของเจาหนาท่ีและสำนักงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 ไมครอบคลุมถึงขาราชการและลูกจางในสำนักงานธุรการขององคกรตามรัฐธรรมนูญในการ
ปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย ท้ังท่ีเปนองคกรของรัฐนั้นทำใหในการใชอำนาจทางมหาชนและการปฏิบัติหนาท่ีตาม
กฎหมายไมมีกฎหมายท่ีจะมาคุมของสิทธิของขาราชการและลูกจางในหนวยงานธุรการสงผลใหการปฏิบัติหนาท่ีตาม
กฎหมายของขาราชการและลูกจางกระทำการโดยไมเต็มความสามารถ เพราะอำนาจ หนาท่ีของขาราชการและลูกจาง
ในหนวยงานธุรการขององคกรตามรัฐธรรมนูญนั้นเปนการใชอำนาจทางมหาชนในการปฏิบัติหนาท่ีทางกฎหมาย           
ซึ่งหนาท่ีดังกลาวตองมีการกระทบกระเทือนของรัฐในการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายของขาราชการและลูกจางของ
สำนักงานธุรการนั้น ก็จะทำใหการปฏิบัติหนาท่ีไมเต็มประสิทธิภาพ และการบังคับใชกฎหมายไมตรงตามวัตถุประสงค
และเจตนารมณของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 นั่นเอง 
 2) ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการรับรองสิทธิขาราชการและลูกจางของสำนักงานธุรการในองคกรตาม
รัฐธรรมนูญจากความรับผิดทางละเมิดในขณะปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย เหตุผลสำคัญของการรับรองสิทธิของเจาหนาท่ี
จากความรับผิดทางละเมิดในขณะปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายเพราะการท่ีเจาหนาท่ีดำเนินกิจการตางๆ ของหนวยงานของรัฐ
นั้นหาไดเปนไปเพื่อประโยชนอันเปนการเฉพาะตัวไมการปลอยใหความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีในกรณีท่ีปฏิบัติงาน
ในหนาท่ีและเกิดความเสียหายแกเอกชนเปนไปตามหลักกฎหมายเอกชนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจึงเปนการ
ไมเหมาะสมกอใหเกิดความเขาใจผิดวาเจาหนาท่ี จะตองรับผิดในการกระทำตางๆ เปนการเฉพาะตัวเสมอไป เมื่อการท่ีทำ
ไปทำใหหนวยงานของรัฐตองรับผิดตอบุคคลภายนอกเพียงใดก็จะมีการฟองไลเบี้ยเอาจากเจาหนาท่ีเต็มจำนวนนั้น ท้ังท่ีบาง
กรณีเกิดข้ึนโดยความไมต้ังใจหรือความผิดพลาดเพียงเล็กนอยในการปฏิบัติหนาท่ี นอกจากนั้นยังมีการนำหลักเรื่องลูกหนี้
รวมในระบบกฎหมายแพงมาใชบงัคับใหเจาหนาท่ีตองรวมรับผิดในการกระทำของเจาหนาท่ีผูอื่นดวย ซึ่งระบบนั้นมุงหมาย
แตจะไดเงินครบโดยไมคำนึงถึงความเปนธรรมท่ีจะมีตอแตละคน กรณีเปนการกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกเจาหนาท่ีและ
ยังเปนการบ่ันทอนกำลังขวัญในการทำงานของเจาหนาท่ีดวยจนบางครั้งกลายเปนปญหาในการบริหารเพราะเจาหนาท่ีไม
กลาตัดสินใจดำเนินงานเทาท่ีควร เพราะเกรงความรับผิดชอบท่ีจะเกิดแกตน อีกท้ังเพื่อเปนการคุมครองไมใหเจาหนาท่ีของ
รัฐ ซึ่งปฏิบัติงานในหนาท่ีแลวเกิดความเสียหายแกเอกชนตองถูกดำเนินคดีในชั้นศาลอีกประการหนึ่งดวย 
 3) ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการเยียวยาคาเสียหายตอบุคคลภายนอกเม่ือขาราชการและลูกจางของสำนักงาน
ธุรการขององคกรตามรัฐธรรมนูญ กระทำละเมิดในขณะปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายโดยรัฐการเยียวยาผูเสียหายท่ีไดรับ
ผลกระทบจากการใชอำนาจทางมหาชนและการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายของเจาหนาท่ีนั้นเปนสิง่ท่ีรัฐควรมีมาตรการท่ี
จะชดใชคาเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายเพราะเจาหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีใหกับรัฐและหนวยงานของรัฐ
กระทำไปตามอำนาจหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายและเพื่อประโยชนสาธารณะ การท่ีรัฐมีหลักประกันใหเจาหนาท่ีในการ
ปฏิบัติหนาท่ียอมทำใหเจาหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ แตถาหากการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายของ
เจาหนาท่ีนั้นกระทำไปโดยความประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือนอกเหนือจากคำสั่งกรณีนี้เจาหนาท่ีจะตองรับผิดเปน
การสวนตัวนอกจากนี้ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีรัฐกระทำละเมิดตอเอกชนหรือประชาชนรัฐตองมีมาตรการท่ีจะเยียวยาความ
เสียหายท่ีเกิดขนใหแกผูไดรับผลกระทบจากการละเมิดเจาหนาท่ีของรัฐนั้น 
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สวนสรุป 
 จากการศึกษาปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการรับรองสิทธิขาราชการและลูกจางของสำนักงานธุรการใน องคกร
ตามรัฐธรรมนูญจากการบังคับใชพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 จะเห็น ไดวา ในการ
ปฏิบัติหนาท่ีหรือการทำงานตามหนาท่ีของขาราชการและลูกจางของสำนักงานธุรการขององคกรตามรัฐธรรมนูญ ยัง
ไมไดรับการคุมครองจากพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 เนื่องจากคำนิยามของบทบัญญัติ
ในพระราชบัญญัติดังกลาวไมครอบคลุมถึงสำนักงานธุรการขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ อีกท้ังยังมิไดมีการกำหนด
ถึงการเยียวยาคาเสียหายจากกรณีดังกลาว ท้ังท่ีการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายท่ีไดใชอำนาจทางมหาชนในการปฏิบัติ
หนาท่ีของขาราชการและลูกจางของสำนักงานนั้นสงผลทำใหในกรณีเมื่อขาราชการและลูกจางของสำนักงานธุรการของ
องคกรตามรัฐธรรมนูญกระทำละเมิดในขณะปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายตอประชาชนหรือเอกชน ประชาชนหรือเอกชน 
ดังกลาวจะไมสามารถไดรับสิทธิในการเรียกคาเสียหายและการเยียวยาคาเสียหายตอสำนักงานธุรการขององคกรตาม
รัฐธรรมนูญ ใหแกบุคคลภายนอกจากกระทำละเมิดของเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดเจาหนาท่ี 
พ.ศ. 2539 เพราะไมมีการกำหนดใหสำนักงาน ดังกลาวเปนหนวยงานของรัฐตามกฎหมายฉบับนี้ โดยในกรณีนี้รัฐจะไม
สามารถเขาไปรับผิดแทนไดโดยตรงแตประชาชนจะตองฟองรัฐในฐานะนายจางตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
แทนท้ังท่ีการกระทำละเมิดประเภทนี้เกิดข้ึนภายใตการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายของขาราชการและลูกจาง ซึ่งสงผลทำ
ใหเมื่อเกิดขอพิพาทในกรณีนี้ รัฐจะไมสามารถเขาไปเยียวยาประชาชนท่ี ไดรับความเสยีหายและผลกระทบจากการ
ปฏิบัติหนาท่ีไดอยางทันทวงที นอกจากนี้ หากประชาชนหรือเอกชนตองการใชสิทธิเพื่อไดรับการเยียวยาความเสียหาย
จากการไดรับผลกระทบในขณะปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการและลูกจางของสำนักงานธุรการขององคกรตามรัฐธรรมนูญ 
ประชาชนหรือเอกชนดังกลาวจะตองไปใชสิทธิตามกระบวนการยุติธรรมทางศาลยุติธรรม โดยการฟองคดีแพงแก
เจาหนาท่ีท่ีกระทำละเมิดใหเปนจำเลย และจะตองฟองสำนักงานธุรการในฐานะนายจางท่ีกำหนดใหนายจางตองรวมกัน
รับผิดกับลูกจางในผลแหงละเมิดซึ่งลูกจางไดกระทำไปในทางการท่ีจางนั้น โดยเม่ือพิจารณาถึงกระบวนการทางศาล
ยุติธรรม พบวาตามกระบวนการทางคดีแพงในลักษณะการฟองใหรับผิดทางละเมิดจะมี  ระยะเวลาในการดำเนิน
กระบวนการท่ียาวนานมากกวาการเยียวยาตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 สงผล
ทำใหประชาชนหรือเอกชนท่ีถูกกระทบสิทธินั้นอาจไดรับการเยียวยาท่ีลาชา หรือทำใหความเสียหายท่ีเกิดข้ึนไมสามารถ
เยียวยาคูกรณีใหกลับสูสถานะเดิมไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะทำไดตามวัตถุประสงคของกฎหมายดังนั้น จะเห็นไดวานิยาม
ความหมายตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 ไมครอบคลุมสำนักงานธุรการขององคกร
ตามรัฐธรรมนูญในการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายแลวเกิดการกระทำละเมิดตอเอกชนและประชาชนจากการปฏิบัติ
หนาท่ีของราชการและลูกจางของสำนักงานธุรการของหนวยงานรัฐ ทำใหหนวยงานของรัฐไมสามารถท่ีจะเยียวยา
ประชาชนและเอกชนจากการกระทำละเมิดดังกลาวไดสงผลตอประชาชนและเอกชนผู ไดรับผลกระทำไดรับการเยียวยา
ท่ีลาชาเพราะตองไปดำเนินคดีและบังคับในทางแพงเทานั้น ไมสามารถฟองบังคับทางศาลปกครองไดซึ่งไมตรงตาม
วัตถุประสงคและเจตนารมณของการบังคับใชพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดเจาหนาท่ี  พ.ศ. 2539 ท่ีมี
วัตถุประสงคท่ีจะคุมครองเจาหนาท่ีของรัฐในการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย และเยียวยาประชาชนผูไดรับผลกระทบ
และทำใหขาราชการและลูกจางผูปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายปฏิบัติไมเต็มความสามารถ เพราะกลัวโดนฟองและถูก
บังคับคดีจากการปฏิบัติหนาท่ีใหหนวยงานของรัฐตอไป 
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ขอเสนอแนะท่ีไดจากการศึกษาคนควา 
 1. “พระราชกฤษฎีกากำหนดหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 
(ฉบับท่ี 27) พ.ศ. 2559 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (58) ของมาตรา 3 แหงพระราชกฤษฎีกาก าหนดหนวยงานของรัฐตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ เจาหนาท ี่พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2540 
 2. (58) สำนักงานธุรการในองคกรตามรัฐธรรมนูญ” นอกจากนี้เห็นควรใหมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 มาตรา 4 ดังนี้ “มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ เจาหนาท่ีหมายความวา 
ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานประเภทอื่นไมวาจะเปนการแตงต้ังในฐานะเปนกรรมการหรือฐานะอ่ืนใด 
หนวยงานของรัฐ หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม สำนักงาน
ธุรการในองคกรตามรัฐธรรมนูญ ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน และรัฐวิสาหกิจท่ีต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติ
หรือพระราชกฤษฎีกา และใหหมายความรวมถึงหนวยงานอื่นของรัฐท่ีมีพระราชกฤษฎีกากำหนดใหเปนหนวยงานของ
รัฐตามพระราชบัญญัตินี้ดวย” 
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A Good Team Contributes to The Effectiveness of Operations.
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Abstract
 Operations for the organization to achieve the goals that have been set effectively. 
Requires a team that plays a key role in driving operations. If everyone in the organization 
feels that they are on the same team, they will work together to work together successfully. 
Therefore, the management must focus on seeking How to build a team in an organization 
and encourage everyone to feel like a participant. Make the work to be effective for the 
organization have a good working system taking into account the working environment 
Organization structure Management policy and personnel development and always 
monitoring and evaluating the performance. 

Keyword : Team Building, Operational Effectiveness, Relationships 
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  (Woodcock, 

1989 : 75-116)  (the building of effective teamwork) 

 11  

  

 1)  (Balanced Roles)  

  

  

  

 2)  (Clear Objective and Agree Goals) 
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 3)  (Openness and Confrontation) 

 

 

 

 

  

 4)  (Support and Trust) 

  

  

 

 

   

 5)  (Co – operation and Conflict) 

  

   

  

 6)  (Sound Procedures) 

    

  

 7)  (Appropriate Leadership)  

    

  

 8)  (Regular Review) 

   

  

 

  

  3   

   (1)  

   (2)  

   (3)  
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 9)  (Individual Development) 

    

   

  

 

  

 10)  (Sound Inter – Group) 
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 11)  (Good Communications) 
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  (2545 : 667)     

   (2544 : 177-178)  

 

   (2545 : 18)   

/    

  

 

  

     (2545 : 36)  (Effect) 
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   (2547 : 6)  

   

   (2547 : 26) 

  

  

  

   (2548 : 79-80)    

 

   

 

   (2549 : 132)  

           

 

  

 

   (2550 : 221)  

   

 

   (2550 : 291)   

 

   (2550 : 16) / /

  

/ /  

   

  (2550 : 31,   , 2552 : 31)   

(Effectiveness)   (Outputs)  

(Specifications)  (Inputs)   

     

    

       

   (2552 : 32)    

  

 Price (1968,   , 2552 : 31)  
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  (2544 : 184-191)   4   

  (the goal-attainment 

approach) 
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   (The System Approach) 
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  (the strategic-

constituencies)   

  

  

    

    

 

 

  

 

  (The Competing-values 

Approach)   
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    (2551 : 102-103)   
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Accountability According to the Good Governance Principles
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Abstract

This article aims to present the concepts of good governance principle, government 
accountability, and guidelines for enhancing government accountability. Accountability is a 
component of good governance, refers to the obligation or sense of accountability of a person 
or organization or entity to a person or organization with care eager to respond, solve problems, 
listen and respect the opinions of others, dare to carry out their accountability under the law, and 
the results of their actions are accepted and verifiable. Government accountability is the idea 
that governments and civil officials are answerable to citizens, communities, and interest groups, 
and that people can participate in decision-making with operations or be auditors and 
assessments. Suggestions to increase efficiency in enhancing the accountability of the 
government and civil servants are as follows: Accountability in the performance of official 
duties must focus on the citizen-centered approach; make expectations clear; create a smart goal; 
should create accountability and leadership; a strong internal control system should be created; 
every agency should develop or report ethical activities; should create a safe space for growth.
it should promote mutual respect; Civil society should be encouraged to join and share 
accountability with the government sector.

Keywords : Accountability, Good Governance Principles

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 21



  

 

(Aziz 2015)  (Accountability)  

  

 

            

  

  

(Wikipedia, 2022) (Good governance) 
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NGO) Participation) 

Shared policy making) Self-

management) , 2541) 
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 Rule of Law)    

 

  

  (Morality) 

   

 Transparency) 
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 Participation)  

 

  

 Accountability) 

   

 Utility) 

  

 

  (2554) 

           

GG Framework) 

4 10  

1  New Public Management) Efficiency) 

Effective) Responsive)  

2  Democratic Value) 

(Accountability) Transparency) Rule of Law) Equity)  

3  Participatory State) Decentralization)  

 

 (Administrative Responsibility) 

(  

 42554             

17 2554 

GG Framework) 

4 10 

ed) 

(GG Framework)  
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 1  (GG Framework) 

 :  . . . (2554) 

            

(GG Framework) 

 2555  

 (GG Framework) 4 

10  

1.  (New Public Management)   

 (Efficiency) 

 

  (Effectiveness) 
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  (Responsiveness) 

 

2.  (Democratic Value)   

  (Accountability) 

 

  (Transparency) 

 

 (Rule of Law) 

 

  (Equity) 

 

3.  (Participatory State)   
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  (Decentralization) 
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4.  (Administrative Responsibility)   

 

8 I AM READY)  

I - Integrity   

A - Activeness  

M - Morality  

R - Responsiveness  

E - Efficiency  

A - Accountability  

D - Democracy  

Y - Yield  
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Accountability system in Thai public service) 

 (2546)  (Accountability)   
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 Accountability 

Responsibility  
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Abstract

This article focuses on the development of the Thai financial institution system. The 
country's economic system consists of several sectors that are continuously developing, 
including other sectors. which is the source of employment Over half of the country's workforce 
has a financial institution system that plays a significant role in the past two decades. Most of 
the people who have developed in the economy are stable. has not given much importance to 
financial services to underprivileged groups, especially People in other provinces Including 
small businesses that have not received comprehensive services. Small and medium business 
segment There is still a need to get better financial services. With this constraint, it results in 
informal financial conditions causing damage to people and the economy. The public must learn 
the important role of financial institutions and therefore need to be reviewed in order to reduce 
the loss and this illegal act.

Keywords : financial institution development, informal finance, chain sharing
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Abstract  

The Age of Digital Disruption or Disruptive Technology literally means 
“disruption” which is often used in the context of “reform” or creating or inventing 
something new and is normally connected to technology. Disruption is characterized by 
“replacement” of the existing thing by the new one. It then generates a new need which will 
“immediately” replace the existing one. This is different from Transformation, focused on 
developing the original needs or gradually expanding the existing needs because it can occur 
in both economic, political, and social aspects, especially in the social aspects related to 
education management, which is considered the fundamental change. Particularly, it is 
recognized as the Age of Information and the Internet. As a result, technological 
advancement has allowed teachers and students to access to knowledge resources without 
any time or place restrictions. Therefore, the use of Information and Communication 
Technology (ICT) is required in order to generate the database system for knowledge 
management in various fields of educational institutions. 

The required qualities for leaders or directors in the Age of Disruption are as follows: 
1. Must be observant; 2. Keep up with the world situations; 3. Lead with vision; 4. Build a 
strong team; 5. Have market-driven and market focus; 6. Find the “right person” to work 
with; 7. “Empower” personnel in the organization; 8. Provide suitable tools for changes; 9. 
Adjust the work structure within the organization; 10. Must be “open-minded” and create an 
“Inclusive Culture” in the organization; 11. Adapt to a new environment quickly, and 
12. Build a team with full of “Believer”. 

The process of leader or director development in the Age of Disruption is carried out 
by “leader or director coaching”. This can assist in developing the skills for leaders or school 
directors in 3 dimensions, namely, 1) Look Inward, 2) Look Outward, and 3) Look Forward. 
The disruptive innovation development process in learning management can consist of 4 steps: 
1) Investigate the problem (Insight); 2) Analyze and design the problem; 3) Test the learning 
management innovations for problem-solving (Solution), and 4) Use the learning management 
innovation that has been successfully tested (Business Model). These steps are adopted by the 
teacher as a coach to the students by motivating and guiding them to use their learning methods 
and encouraging them to stimulate self-confidence and self-esteem. The teacher as a coach 
plays a role in developing students’ potential which consists of 3 roles, namely, Engage, 
Empower, and Enliven. The Learning Process will be more important than learning 
productivity for learner development with real learner characteristics. The student performance 
appraisal will be focused on real-world assessment by using portfolio and performance.

Key word(s) : 1. Leadership of Directors 2. Age of Disruption
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Abstract

Academic administration is an important factor in every educational institution.                       
The situation of Covid-19 that has occurred, educational institutions are unable to carry out the 
same academic policies. Therefore, the learning model has been adjusted to be online. Teachers 
will be given additional responsibilities and plays an important role in the efficiency of learners. 
When the situation began to return to normal, every educational institution must adjust its 
academic administration strategy in accordance with the context of each educational institution. 
For Chayata tutorial school, it has applied a hybrid learning model in academic administration. 
It can be divided into 4 main components, namely 1) Practice / learning rules, consisting of                   
6 sub-components, 2) Curriculum and Instruction, consisting of 4 sub-components, 3) Monitoring/ 
Evaluation System, consisting of 2 sub-components, and 4) learning environment, consisting of 
2 sub-components. 

Key Word : Academic administration Hybrid learning and The Next Normal era 
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Leadership Skills in the Context of the New Normal
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Abstract
The two purposes of this article are to present a model of leadership skills in the 

context of the new normal after the Covid pandemic and to discuss the impact of Spell out 
initials the first time they are used (VUCA) world on the leadership skills. Discussion focuses 
on communication skills, relationship building skills, technology and using digital skills, 
vision skills, and analytical thinking and creativity skills, including the 21st Century skills. 
Issues are raised concerning the hard skills, soft skills, learning skills, upskills, reskills, 
relearn and unlearn, as well as guidelines for the sustainable implementation of leadership 
skills in the VUCA world.  

Keywords : Leadership Skills; the context of the new normal ; VUCA world
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ABSTRACT
Concept of Analysis of Innovative Sufficiency Economy Leadership Model for 

Organization by using the concept of innovative leadership development from research 
came under the philosophy of sufficiency economy as the foundation is a guideline to self-
practice in a philosophical approach to life which can conduct from any level of society 
such as families, community, organization, businesses and governing states. In daily life, 
the Organization Development and Management should proceed in the middle ways. 
Especially, for business developing, they should change to make the further progress of the 
world for managing their businesses. The sufficiency economy is an economy to be self-
sufficient to itself. The need is to focus on creating their own economy first. Then a having 
self-reliant, that we can build prosperity and economic status of the country. The 
sufficiency economy is a philosophy for every people and business organization that can be 
put into practice in their daily lives, whether the chief executive level, executives and 
executive-level can bring it to practice. In order to subsistence and developing trades, the
principle of operating sufficiency economy is based on the sufficiency of the middle ways 
with taking into account the 3 principles, first is sufficient moderation, second is rationality 
and third is good immunity. In terms of applying the philosophy of sufficiency economy to 
drive and create a good immunity, they should consist of the properly principles of business 
management which are to 1) SWOT analysis, 2) Porter's five forces analysis, 3) Shewhart 
Cycle analysis, 4) Learning Organization Assessment 5) Corporate governance assessment

Keywords : Innovative Leadership, Innovation Excellence for Organization Management,
Philosophy of Sufficiency Economy, Deming Cycle, PDCA Cycle 
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Abstract
The Thai state has a policy and education for the Akha hill tribe people in Chiang 

Rai province. of Thailand for more than half a century From reviewing documents and 
collecting data in the field over the years The authors found that public education is based 
on a Thai nationalistic way of thinking that emphasizes the assimilation of people of diverse 
ethnicities and cultures to become Thai according to the nation-building policy.                                    
The government's educational management operations in the past have been extremely 
successful. Akha hill tribe youths who have passed through the school education system have 
absorbed Thainess. by trying to change ethnic identity to be Thai As a result, they begin to 
lose their ethnic identity. This paper presents that government education for Akha hill tribes 
in Chiang Rai province of Thailand is an operation of power technology in assimilation of 
“other people” in Thai society to become “Thai people”. According to the policy of nation-
building influenced by internal colonial ideas from the West.

Keywords : education ; Thainess ; Akha hair ; power technology 
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 4.0 
 
Education Policy in 4.0 Era 
 

    

 

  
  

New Normal

0

0

 
Abstract

The world society in the 21st century is different from the past. advancement in 
technology Affects economic, social, political and governance. Between regions, countries, 
societies, communities, there is a complex change in information, knowledge, and the 
emergence of new pathogens. make the lifestyle of the person change Living a New Normal 
life is important. Effective education management must have a policy and educational 
management plans will make educational agencies Organize the education of the nation 
reach the goal successfully The roles of those involved in educational management need to 
be adjusted in the context of the national educational development plan. Administrators, 
teachers, staff, students need to modify learning and working behaviors. to suit the changing 
context. Educational service providers must have knowledge of systematic thinking. Learn 
to find information that changes every second. accept change have teamwork Teachers have 
to change their behavior from being a knowledge teller to being a guide in the pursuit of 
knowledge. Use technology media to help manage teaching and learning to be effective.
Learners must have knowledge and ability to think critically. synthetic thinking Being a 
person in the modern education era called Education 4.0, that is, it must be a learning society.
A new model that focuses on students not just gaining knowledge. but to create new 
innovations is therefore an important turning point that teachers must develop their potential 
to pass through a new teaching method called Education 4.0
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Abstract
T h e purpose of this research was to investigate the current condition and problems 

of school administration of the new normal to prepare the schools for the next normal. Key 
informants selected by purposive sampling consisted of educational administrators of the 
schools that received the OBEC Awards in the excellence of educational institutions,
innovation, and technology for teaching and learning under the Northern Provincial Office 
of Education in 2021, for a total of 29 informants. The instrument used for data collection 
was an in-depth interview using face-to-face at the interviewee’s school and interviews via 
Zoom program. Data were analyzed by using content analysis and summarizing from 
empirical data. The results of the research found that 1 . Planning (P.) had to be revised to 
accommodate the changes; 2. Organizing (O) should increase teaching methods of Blended 
learning, Hybrid learning, flipped classrooms, etc.; 3 . Staffing (S) must be trained for 
teachers and personnel to be ready for teaching and learning in a new approach; 4. Directing 
(D) provided appropriate technology for teachers, personnel, and students to facilitate 
teaching and learning; 5. Coordinating (Co) should focus on communication, follow-up, and 
directing teachers and personnel to be responsible to work in accordance with the determined
period; 6. Reporting (R) should record daily, verify, and solve problems in a timely; and 7.
Budgeting (B) must provide additional budgets when causing an emergency.

Keywords : School Administration, New Normal, Next Normal 
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Organization Development towards High Performance in the 21st century
 

     

 

 

 HPO (High Performance Organization

 

 

 : ; ;  21 

 
Abstact

When the world reach to the 21st century that is the period of change. It is called 
Globalization. The dimension of old society, economic traditional and cultural may be 
overlap by the new though, technology and belief in the new era. Nowadays, the 
organizations are constantly in the changing environment. It is not only inside the
organization but outside. The organizations are highly faced the competition condition. It is 
made the president or the leader of the organizations develop theirs capability to High 
Performance Organization (HPO). At present, there are many agencies Both the private and 
public sectors of Thailand have given importance to and made various administrative tools 
to develop agencies to become high- performance organizations such as the Ministry of 
Energy and Petroleum Authority of Thailand.

Key Word : Organization Development; High Performance; 21st Century 
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Abstract

This research aims to study the factors of success in managing educational institutions
to meet the national early childhood development standards. The target audience used in this 
research was school administrators. Teachers, parents of students affiliated with the Private 
Education Promotion Board, obtained from a purposive sampling of 3 0  students for the 
second semester of the 2021 academic year, the results of the study showed that the level of 
feedback on the factors of success in managing educational institutions to meet the national 
early childhood development standards was high overall. An average of 4.35 interview results 
showed that the school management was successful. The management of the school must be 
systematically managed, effectively managed in the field of work, and attentive to the staff, 
including teachers. Children, parents, and all stakeholders have leadership skills and 
satisfaction of teachers and parents in the quality of school management in accordance with 
national early childhood development standards. Overall, it's very satisfying. The average is 3.92

Keywords : success factors School Administration, National Early Childhood Education
Standards, and Early Childhood
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Abstract
This research aims to study academic management models using professional 

learning communities to promote learners' potential. The target audience used in this 
research was school administrators. The results showed that 1) the academic management 
model using the professional learning community to promote the potential of learners 
consists of four components: curriculum and curriculum administration, classroom 
research, internal communication, and learner potential. Executives must focus on all four 
areas of the elements, with the emphasis on learners as the most important. 2) Assessing 
the quality, suitability of academic management styles using professional learning 
communities to promote learners' potential. According to experts, the overall suitability 
score of the model was 4.68 points, sorted as follows: It has the highest average of 4.81, 
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followed by the learner's potential. It has an average of 4.75 in curriculum and course 
administration. With an average of 4.64 and internal communications with an average of 
4.53, this indicates that the academic management model uses the professional learning 
community to promote the potential of learners.

Keywords : Model, academic administration, professional learning community, learner potential
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Abstract
Making the difference the Customer Experience to develope the customer experience 

through 5 processes to build loyalty to the product namely : Aware, Appeal,Ask,Act and Advocate
by utilizing the cooperation of both employees and technology. Using 7 tools: Advertising, Content 
Creation, Direct Marketing, Sales, Marketing Channels, Products and Services. 

Keywords : difference , Customer Experience
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THE CONDITION AFFECTED ACCESSIBILITY OF E-BIDDING BETWEEN 
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Abstract
The purpose of this research is to further understand : 1)To study the accessibility of 

The Thai Government Procurement also known as e-bidding, with the government sector and 
the state enterprise (SME) 2) The study the condition affected accessibility of e-bidding with 
small and medium enterprises (SME) in category of manufacturing business by documentary 
research, field research and in-depth interviews. There are 3 concerned company contained 
with the representative of The research tool is Semi-structured interview by analysing all the 
information which is content analysis combined with related literature reviews. 
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The study found : 
1. The relation found unexperienced company lack of assurance to access into Thai 

Government Procurement (Electronic Government Procurement : e-GP) according to 
uneducated of e-bidding regulation, complicated, and complex system.This is the reason why 
they are unable to access to e-bidding  

2. The Leadership issue : Since the leadership who can run medium and small 
enterprise or manufacturing business, They must to clearly educated more knowledge about 
law and regulation of Thai Government Procurement.  

3. The experienced company with high qualification can easily accessed e-bidding 
better than unexperienced company. 

Keywords : Leadership, Organization Culture, Working Motivation. 
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คุณลักษณะของผูประกอบการที่ประสบความสำเร็จ เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 
CHARACTERISTICS OF SUCCESSFUL ENTREPRENEURS, THONBURI DISTRICT, 
BANGKOK PROVINCE
 
ผูวิจัย    ดร.จินดา ทับทิมดี   
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ปกติ) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
    อาจารยกนกวรรณ  อวมคำ  
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
    ดร.หยี่ฟาง  แซฟาง   
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 
บทคัดยอ 

ในการศึกษาวิจัย เร่ือง คุณลักษณะของผูประกอบการท่ีประสบความสำเร็จ เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสำเร็จของธุรกิจรานอาหารทั่วไปในเขตพื้นที่ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
จำแนกตามลักษณะสวนบุคคลของผูบริโภคที่ใชบริการธุรกิจรานอาหารทั่วไปในเขตพื้นที่ธนบุรี  โดยศึกษาปจจัยที่มผีล
ตอความสำเร็จอยางยั่งยืนของธุรกิจรานอาหารท่ัวไปในเขตพื้นท่ีธนบุรีกรุงเทพมหานคร จำแนกตามขอมูลความพึงพอใจ
ตอปจจัยการดำเนินการของรานอาหารท่ัวไป ซึ่งศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความสำเร็จของธุรกิจรานอาหารท่ัวไปในเขตพื้นท่ี
ธนบุรีกรุงเทพมหานคร จำแนกตามดานความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม  และสรางดัชนีชี้วัดความสำเร็จของ
ธุรกิจรานอาหารทั่วไปในเขตพื้นที ่ธนบุรี กรุงเทพมหานคร  ในการศึกษาวิจัยครั ้งนี ้ทำใหทราบถึงปจจัยที่ม ีผลตอ
ความสำเร็จอยางยั่งยืนและดัชนีชี้วัดความสำเร็จอยางยั่งยืนของธุรกิจรานอาหารท่ัวไปในเขตพื้นท่ีธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
รานอาหารทั่วไปในเขตพื้นที่ธนบุรีสวนใหญมีการดำเนินการในลักษณะรานคาขนาดเล็กผูประกอบการมีประสบการณ
และมีความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจ ผูประกอบการรานอาหารทั่วไปในเขตพื้นที่ธนบุรี ใหความสำคัญในการใช
วัตถุดิบท่ีดีมีคุณภาพ การบริการรวดเร็วเอาใจใสตอลูกคา ไมใชวัตถุกันเสียในการประกอบอาหาร ราคาอาหารยุติธรรม
กับลูกคาใชวัสดุในการปรุงอาหารที่ไมหมดอายุ รวมทั้งมี ใชอุปกรณในการผลิตอาหารที่ไมกอใหเกิดสารพิษ จาน ชาม 
ชอน สอม กลองใสอาหารเก็บในท่ีปลอดภัย มีการรณรงคใหในรานใหปลอดภัยจากการสูบบุหรี่ มีระบบการจัดการน้ำเสีย 
การบริหารจัดการขยะโดยทำการคัดแยกกอนท้ิง  
 
คำสำคัญ : คุณลักษณะของผูประกอบการ, ความสำเร็จอยางยั่งยืน, เขตพื้นที่ธนบุรี 
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Abstract 
This research study is on the characteristics of successful entrepreneurs in Thonburi 

District, Bangkok Province. The objective of this study was to study the factors affecting the 
success of the general restaurant business in the Thonburi area. Bangkok is Classified by the 
personal characteristics of consumers who use the general restaurant business in the Thonburi 
area. The study factors affecting the sustainable success of the general restaurant business in the 
Thonburi area of Bangkok were studied. Classified by data on satisfaction with the operating 
characteristics of available restaurants, This study examined the factors affecting the success of 
the public restaurant business in the Thonburi area, Bangkok. Classified by environmental and 
social responsibility, create an index to measure the success of the public restaurant business in 
the Thonburi area of Bangkok. In this research study, the factors affecting sustainable success 
and the indicators of the sustainable success of available restaurant businesses in the Thonburi 
area were identified. Bangkok Most of the open restaurants in the Thonburi area is operated in 
the form of small shops and experienced entrepreneurs with expertise in doing business. 
Available restaurant operators in the Thonburi area emphasize using good-quality raw materials. 
Fast service, attentive to customers. Do not use preservatives in cooking. Food prices are fair to 
customers, and they use expired cooking materials and used non-toxic food production 
equipment. Plates, bowls, cutlery, forks, and food boxes are stored safely. There is a campaign 
to keep the shop safe from smoking. have a wastewater management system Waste management 
by sorting before discarding.

Keywords : entrepreneurial attributes, sustainable success, Thonburi area
 
บทนำ 
 ปจจุบันการพัฒนาประเทศในนโยบายยุทธศาสตรการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 
และแผนดานวิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565 แพลตฟอรมท่ี 3 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อตอบ
โจทยของสังคมประกอบดวย 3 โปรแกรม (หนา 41-51 นโยบายยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 ) โปรแกรมที่ 11 สรางและยกระดับศักยภาพวิสากิจเริ่มตน (Startup) พัฒนาระบบนิเวศ
นวัตกรรมและพื้นฐานกิจนวัตกรรมสรางและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเริ่มตน(Startup) และวิสาหกิจฐานนวัตกรรม 
(Innovation-driven Enterprises: IDEs) ใหเติบโตอยางกาวกระโดด โดยมุงเนนการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมให
เขมแข็งเอื้อตอการพัฒนาศักยภาพของ Startup และ IDE โดยการปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมาย พัฒนามาตรการ
และแรงจูงใจ รวมถึงการบริการภาครัฐ ใหเอื้อตอการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม (Ease of doing innovation business) 
ของผูประกอบการ รวมถึงการพัฒนาพื้นที ่เศรษฐกิจนวัตกรรม (Economic Zone of Innovation) อาทิ อุทยาน
วิทยาศาสตร เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi) 
เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ยานนวัตกรรม (Innovation District) และยานสรางสรรค (Creative District) 
ซึ่งจะเปนพื้นท่ี ท่ีมีความพรอมรองรับการวิจัย พัฒนา และสรางนวัตกรรมผานกลไกตาง ๆ ท้ังการเชื่อมโยงกับสถาบันวิจัย 
สถาบันการศึกษา การสนับสนุนที่ปรึกษาทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม การสงเสริมการเขาถึงแรงจูงใจและสิทธิ
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ประโยชนตาง ๆ อาทิแหลงเงินทุนสำหรับผูประกอบการในการสรางนวัตกรรมแรงจูงใจทางภาษี การบมเพาะผูประกอบการ 
และการเรงการเจริญเติบโตของผูประกอบการซึ่งจะสงผลใหผูประกอบการมีศักยภาพและความพรอมในการผลิตสินคา
และบริการมูลคาเพิ่มสูง นำไปสูการสรางรายได การจางงาน กระจายรายไดสูภูมิภาค และกอใหเกิดอุตสาหกรรมเปาหมายใหม   
ท่ีเปนกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 จากแผนการพัฒนาประเทศในนโยบายยุทธศาสตรการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 
และแผนดานวิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565 แพลตฟอรมท่ี 3 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อตอบ
โจทยของสังคมในหัวขอเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) เพื่อใหเกิดการวิจัยและพัฒนาในประเด็นที่ประเทศ
ไทยมีศักยภาพในการแขงขันอยางมีคุณภาพ และยั่งยืนมุงเนนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพัฒนาท่ีมีคุณภาพและ
ยั่งยืนโดยสรางความเขมแข็งใหกับผูประกอบการ เพื่อใหสามารถพัฒนาองคกรใหเติบโตอยางตอเนื่องจนสามารถดำเนิน
ธุรกิจอยางยั่งยืน ธุรกิจรานอาหารเปนธุรกิจท่ีมีความสำคัญตอประชากรภายในประเทศและตอยอดสงผลเกี่ยวเนื่องกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจระหวางประเทศการสรางความเขมแข็งแกธุรกิจรานอาหารจึงเปนการพัฒนาฐานทางเศรษฐกิจท่ีจะ
สามารถเติบโตอยางมีคุณภาพ กระทรวงสาธารณสุขไดแบงประเภทรานอาหาร เปน 5 รูปแบบ คือ 1. หองอาหารใน
โรงแรม, 2. ภัตตาคาร, 3. สวนอาหาร, 4. รานอาหารท่ัวไป, 5. รานเครื่องด่ืมขนมหวานหรือไอศกรีม  
 รานอาหารทั่วไปซึ่งมีลักษณะเปนรานอาหารขนาดเล็ก 1 – 2 คูหาเปนธุรกิจหนึ่งที่เกี่ยวของกับประชาชน
จำนวนมาก โดยเฉพาะประชาชนในกรุงเทพมหานครเนื่องจากพฤติกรรมการใชชีวิตของประชาชนมีความเรงรีบ และมี
การทำงานนอกบานจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ มีความเรงรีบในการรับประทานอาหารโดยเฉพาะมื้อกลางวัน รานอาหาร
ท่ัวไปท่ีมีลักษณะเปนอาหารจานดวนสอดคลองกับพฤติกรรมเรงรีบของผูบริโภค จึงจำเปน และเปนท่ีตองการอยางมาก
สำหรับผูบริโภคในเมือง รานอาหารทั่วไปจึงมีอัตราการเติบโตคอนขางสูงอยางตอเนื่อง รูปแบบการดำเนินธุรกิจของ
รานอาหารทั่วไปสวนใหญยังคงเปนแบบดั้งเดิม มีการพัฒนาคอนขางนอย อาหารที่ปรุงสุกจากรานอาหารทั่วไปแตละ
รานอาจแตกตางกันทั้งรสชาติความสะอาด และมาตรฐานนอกเหนือจากรานอาหารทั่วไปที่สามารถตอบสนองความ
ตองการรับประทานอาหารอยางเรงรีบ ของผูบริโภคแลว รานสะดวกซื้อก็เปนอีกทางเลือกหนึ่งที่ชวยตอบสนองความ
ตองการรับประทานอาหาร อยางเรงรีบไดเชนกัน เนื่องจากลักษณะของรานทันสมัย ใสใจในการใหบริการแกลูกคา
รวมท้ังมีสาขาจำนวนมาก ทำใหผูบริโภคไดรับความสะดวกในการซื้อสินคามากข้ึน อาหารท่ีจำหนายในรานสะดวกซื้อมี
ลักษณะเปนอาหารพรอมรับประทาน (Ready to Eat) โดยเฉพาะอาหารแบบจานดวน (Fast Dining) หลากหลายเมนู
อาทิเชนขาวผัดขาวราดแกงเปนตน ท่ีสามารถรับประทานไดทันที โดยผานการอุนดวยเตาไมโครเวฟทำใหสะดวกในการ
รับประทาน มีรสชาติอรอยสะอาดและมีมาตรฐาน โดยในป 2559 ตลาดอาหารกลองพรอมรับประทานมีมูลคาตลาดรวม
7,500ลานบาท มีอัตราการเติบโตจากปกอน15% (บมจ.ซีพีออยส,อินเทอรเน็ต,2556) ปจจุบันสาขารานสะดวกซื้อของ
ประเทศไทยเพิ่มขึ้นจำนวนมากทุกปโดยรานเซเวน -อีเลฟเวน (7-Eleven) ซึ่งเปนรานสะดวกซื้อที่มีสาขามากที่สุดใน
ประเทศไทยมีจำนวนสาขามากกวา7,00 0สาขาท่ัวประเทศและมีนโยบายจะขยายสาขาถึง 10,000สาขาภายในอีก 5ป
ขางหนา (บมจ.หลักทรัพยบัวหลวง,อินเทอรเน็ต,2558) และในป2559ไดเริ่มผลิตและจำหนายอาหารตามสั่งซึ ่งเปน
อาหารแบบปรุงสุกเปนสาขาแรกท้ังในเมนูขาวกวยเต๋ียวขนมรานสะดวกซื้อจึงนับเปนคูแขงท่ีสำคัญที่อาจสงผลตอความ

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 21



 

ยั่งยืนในการประกอบธุรกิจรานอาหารทั่วไปในอนาคตการบริหารในยุคปจจุบันใหความสำคัญกับ การมุงผลสัมฤทธิ์ซึ่ง
เปนวิธีการบริหารจัดการท่ีมุงเนน ผลการปฏิบัติเพื่อใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวโดยเปรียบเทียบกับผลผลิต
และผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจริงกับเปาหมายกำหนดการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์จำเปนตองมีการกำหนดปจจัยแหงความสำเร็จของ 
องคกร (Critical Success Factor : CSF) ซึ่งเปนปจจัยที่สำคัญยิ่งที่องคกรตองทำใหมีหรือใหเกิดขึ ้นเพื่อให บรรลุ
ความสำเร็จตามวิสัยทัศนไดปจจัยแหงความสำเร็จจะทำหนาที่ชี้นำแนวทางที่เปนรูปธรรมในการยึดโยงการปฏิบติังาน
ขององคกรใหมุงไปในทิศทางเดียวกัน โดยใชดัชนีชี้วัด (Key Performance Indicator : KPI) เปนเครื่องมือที่ใชวัดผล
การดำเนินงานในดานตางๆซึ่งสามารถแสดงผลของการวัดหรือการประเมินในรูปของขอมูลเชิงปริมาณ เพื่อสะทอน
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององคกร และเพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององคกร 
การประกอบการธุรกิจรานอาหารทั่วไปใหสามารถดำเนินการไดอยางยั่งยืน ภายใตสภาพการแขงขันที่คูแขงมีความ
เขมแข็งนั้น ผูประกอบการจึงควรศึกษาและใหความสำคัญดัชนีชี้วัดและปจจัยท่ีมีผลตอความสำเร็จของธุรกิจรานอาหาร
ทั ่วไป พรอมทั้งสรางและกำหนดดัชนีชี ้ว ัดความสำเร็จที ่เหมาะสมของธุรกิจ เพื ่อใชในการเปรียบเทียบกับผล
ประกอบการท่ีเกิดข้ึนจริงและนำผลการเปรียบเทียบ ไปปรับปรุงการปฏิบัติงานของธุรกิจใหสามารถดำเนินการไดอยาง
ตอเนื่อง และยั่งยืนตอไปพื้นที่รานอาหารเขตธนบุรีตั้งอยูบริเวณโดยรอบแยกมไหสวรรคสอง ฝงของถนนรัชดาและ
บานเรือนประชาชนจำนวนมาก ปจจุบันการเดินทางมามไหสวรรคเดินทางไดสะดวก ในบริเวณพื้นที่มไหสวรรคจึงมี
รานอาหารทั่วไปเปนจำนวนมาก และมีชื่อเสียงเกี่ยวกับรสชาติและความเกาแกของรานอา หารจากรุนสูรุนมาเปน
เวลานาน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีระยะหางไมเกิน500เมตรโดยรอบแยกมไหศวรรย มีรานอาหารทั่วไปตั้งอยูหนาแนน  
ปจจุบันธนบุรียังคงมีรานอาหารท่ัวไปหลายแหงท่ีใหบริการอาหารเกินกวา5ป หรืออาจเรียกไดวาสามารถดำเนินธุรกิจได
อยางยั่งยืน ซึ่งถึงแมวาในพื้นท่ีธนบุรีมีรานสะดวกซื้ออยูหลายแหงก็ตาม แตรานอาหารท่ัวไปดังกลาวยังคงดำเนินการได
อยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามในอนาคตรานสะดวกซื้อจะเปนคูแขงดานอาหารที่มีความเขมแข็งยิ่งขึ้น เนื่องจากการเพิ่ม
จำนวนสาขามากข้ึนชนิดของผลิตภัณฑอาหาร มีใหเลือกหลากหลายย่ิงข้ึนรสชาติของผลิตภัณฑอาหารไดรับการคัดสรร
มาตรฐานความอรอยและสะอาดบริการรวดเร็วราคาถูก และในอนาคตจะมีการใหบริการอาหารแบบปรุงสุกมากข้ึน 
ดังนั้นการขยายตัวของรานสะดวกซื้อมีแนวโนมวาจะสงผลกระทบตอการประกอบกิจการรานอาหารทั่วไป ผูประกอบการ
รานอาหารท่ัวไปจึงควรหาเครื่องมือในการพิจารณาปจจัยท่ีมีผลตอความสำเร็จในการดำเนินงานของธุรกิจเพื่อใหธุรกิจ
พัฒนาการดำเนินงานใหประสบความสำเร็จอยางยั ่งยืน การศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสำเร็จอยางยั่งยืนของธุรกิจ
รานอาหารทั่วไป จะทำใหทราบปจจัยดานตางๆท่ี เกี ่ยวของกับการดำเนินงานทั ้งทางดานเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดลอมไดแกปจจัยดานการดำเนินงานภายในองคกร  ปจจัยดานความรับผิดชอบตอสังคมและปจจัยดานความ
รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมที่สงผลตอความสำเร็จอยางยั ่งยืนของรานอาหารทั่วไป รวมทั้งสามารถสรางดัชนีชี ้วั ด
ความสำเร็จซึ่งผูประกอบการสามารถนำดัชนีชี้วัดที่สรางขึ้นไปกำหนดเปนเครื่องมือวัดผลการดำเนินการของธุรกิจได 
โดยปจจัยดานการดำเนินงานภายในองคกรประกอบไปดวยมุมมอง 3 ประเด็นคือ ลูกคา (Customer Perspective) 
กระบวนการภายใน (Internal Business Process Perspective) และประเด็นการเรียนรูและพัฒนา (Learning and 
Growth Perspective) (Kaplan and Norton, 2017) ปจจัยดานความรับผิดชอบตอสังคมของรานอาหารท่ัวไป  
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 ประกอบดวยความรับผิดชอบตอลูกคาความรับผิดชอบตอพนักงาน และปจจัยดานความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
ประกอบดวยความรับผิดชอบตอการผลิต ผลท่ีไดรับจากการวิจัยเรื่องการสรางดัชนีชี้วัดและปจจัยท่ีมีผลตอความสำเร็จ
อยางยั ่งยืนของธุรกิจรานอาหารทั่วไปในเขตพื้นที ่ธนบุรี กรุงเทพมหานคร จะทำใหไดดัชนีชี ้วัดความสำเร็จของ
รานอาหารท่ัวไป ซึ่งผูประกอบการรานอาหารท่ัวไปสามารถนำไปเปนเครื่องมือประเมินผลการดำเนินงานของธุรกิจทำ
ใหสามารถทราบสถานะขององคกรเพื่อจะไดหาแนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงองคกรใหเติบโตกาวหนาและเพิ่ม
ศักยภาพองคกรใหเขมแข็งพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในสภาวการณท่ีรานสะดวกซื้อขยายผลิตภัณฑอาหารจานดวนมาก
ข้ึน เพื่อใหรานอาหารท่ัวไปประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืนตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย  
ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกำหนดวัตถุประสงคของการวิจัยไวดังน้ี 
 1. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความสำเร็จของธุรกิจรานอาหารท่ัวไปในเขตพื้นท่ีธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำแนก
ตามลักษณะสวนบุคคลของผูบริโภคท่ีใชบริการธุรกิจรานอาหารท่ัวไปในเขตพื้นท่ีธนบุรี 
 2. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความสำเร็จอยางยั่งยืนของธุรกิจรานอาหารท่ัวไปในเขตพื้นท่ีธนบุรีกรุงเทพมหานคร 
จำแนกตามขอมูลความพึงพอใจตอปจจัยการดำเนินการของรานอาหารท่ัวไป 
 3. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความสำเร็จของธุรกิจรานอาหารท่ัวไปในเขตพื้นท่ีธนบุรีกรุงเทพมหานคร จำแนก
ตามดานความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม 
 4. เพื่อสรางดัชนีชี้วัดความสำเร็จของธุรกิจรานอาหารท่ัวไปในเขตพื้นท่ีธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
1. ขอมูลท่ัวไปของคุณลักษณะผูประกอบการ 

ปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการ 
 1. เพศ 
 2. อาย ุ
 3. ระดับการศึกษา 
 4. อาชีพ 
 5. รายได 

2. ตัวแปรตามท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้คือความสำเร็จอยางยั่งยืนของธุรกิจรานอาหารท่ัวไปในเขตพื้นท่ีธนบุรีจำแนกเปน 
2 ดานคือ 

2.1 ความพึงพอใจตอปจจัยการดำเนินการของรานอาหารท่ัวไป 
2.2 ความพึงพอใจในดานความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม 
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ตัวแปรตน   ตัวแปรตาม 
    ความพึงพอใจตอปจจัยการดำเนินการของรานอาหารท่ัวไป 
แหลงขอมูลปฐมภูมิ    1. บริการรวดเร็วเอาใจใสตอลูกคา  

1. เพศ   
2. ราคาอาหารยุติธรรมกับลูกคา 
3. ใชวัตถุดิบท่ีดีมีคุณภาพ 

2. อาย ุ
  4. ใชวัสดุในการปรุงอาหารท่ีไมหมดอายุ 
  5. ไมใชวัตถุกันเสียในการประกอบอาหาร     

3. ระดับการศึกษา 
  ความพึงพอใจในดานความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม 
  1. ใชอุปกรณในการผลิตอาหารท่ีไมกอใหเกิดสารพิษ  

4. อาชีพ 
  2. จาน ชาม ชอน สอม กลองใสอาหารเก็บในท่ีปลอดภัย    
  3. มีการบริหารจัดการขยะโดยทำการคัดแยกกอนท้ิง   

5. รายได 
  4. มีระบบการจัดการน้ำเสีย     
  5. มีการรณรงคใหในรานใหปลอดภัยจากการสูบบุหรี่     

 
    ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 
1) ประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยาง 
 ผูบริโภคท่ีใชบริการธุรกิจรานอาหารท่ัวไปในเขตพื้นท่ีธนบุรี มีอายุต้ังแต 15 ปข้ึนไป ผูวิจัยคัดเลือกกลุมตัวอยาง
ผูบริโภคอาหารธุรกิจรานอาหารท่ัวไป โดยใชเกณฑการคัดเลือกกลุมตัวอยางโดยใชความสะดวก (Convenience Sampling) 
เพื่อใหไดกลุมตัวอยางครบตามจำนวนที่ตองการคือ จำนวน 200 ชุด จำแนกตามประเภทอาหารจานเดียว คือ อาหาร
ประเภทขาว อาหารประเภทเสน และ อาหารจานเดียวอื่น ๆ โดยใชวิธีกลุมตัวอยาง 20 เทาของตัวแปร (11 x 20 = 220 คน)  
2) เคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูล 
ลักษณะของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นมาเอง โดยแบง ออกเปน 3 สวนใหญๆ คือ  

1. ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อาย ุอาชีพ ระดับการศึกษา รายได 
 2. ตัวแปรตามที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือความสำเร็จอยางยั ่งยืนของธุรกิจรานอาหารทั่วไปในเขตพื้นที ่ธนบุรี
จำแนกเปน 2 ดานคือ ความพึงพอใจตอปจจัยการดำเนินการของรานอาหารทั่วไป, ความพึงพอใจในดานความรับผิดชอบ
ตอสิ่งแวดลอมและสังคม 
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กำหนดคาคะแนนในแตละขอ ดังน้ี 
 สำหรับเกณฑการแปลผลเปนดังนี้ 
  มากที่สุด  ใหคาประเมินเทากับ 5 
  มาก  ใหคาประเมินเทากับ 4 
  ปานกลาง ใหคาประเมินเทากับ 3 
  นอย  ใหคาประเมินเทากับ 2 
  นอยท่ีสุด  ใหคาประเมินเทากับ 1 
 สวนที่ 3 พฤติกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมของรานอาหารซึ่งมีตอผูบริโภคที่ใชบริการธุรกิจรานอาหาร
ทั่วไปในเขตพื้นที่ธนบุรี โดยแยกรายละเอียดเปนใชอุปกรณผลิตอาหารที่ไมกอใหเกิดสารพิษ ใชวัสดุปรุงอาหารที่ไม
หมดอายุ จาน ชาม ชอน สอม กลองใสอาหารท่ีปลอดภัยโดยกำหนดคาคะแนนในแตละขอ ดังนี้ 
  มากที่สุด  ใหคาประเมินเทากับ 5 
  มาก  ใหคาประเมินเทากับ 4 
  ปานกลาง ใหคาประเมินเทากับ 3 
  นอย  ใหคาประเมินเทากับ 2 
  นอยท่ีสุด  ใหคาประเมินเทากับ 1 
3) การเก็บรวบรวมขอมูล 
สำหรับการเก็บรวบรวมขอมูลน้ัน ผูวิจัยแยกเน้ือหาของขอมูลเปน 2 สวนดวยกัน ดังน้ี 
 1. ขอมูลปฐมภูมิ ผูวิจัยไดจากแบบสอบถามและการสัมภาษณผูบริโภคท่ีใชบริการธุรกิจรานอาหารท่ัวไปในเขต
พื้นท่ีธนบุรี โดยผูวิจัยไดเก็บขอมูลในชวงเดือนพฤษภาคม 2562 ถึงเดือน 
 2. ขอมูลทุติยภูมิ ซึ่งผูวิจัยไดทำการสืบคนจากเอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ  
เพื่อนำขอมูลที่ไดมาเทียบเคียง หรือนำมาเพิ่มเติมในการนำเสนองานวิจัยใหมีความสมบูรณยิ่งขึน้การศึกษาวิจัยเรื่อง 
การสรางดัชนีชี้วัดและปจจัยท่ีมีผลตอความสำเร็จอยางยั่งยืนของธุรกิจรานอาหารทั่วไปในเขตพื้นท่ีธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
ในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชวิธีเก็บขอมูลดวยการใชแบบสอบถามเพื่อศึกษา
ปจจัยแหงความสำเร็จของธรุกิจรานอาหารท่ัวไปในเขตพื้นท่ีธนบุรี เพื่อประเมินปจจัยท่ีสงผลตอความสำเร็จอยางยั่งยืน
และสรางดัชนีชี้วัดความสำเร็จอยางยั่งยืนของธุรกิจรานอาหารทั่วไปในเขตพื้นที่ธนบุรี ผูวิจัยไดกำหนดขั้นตอนในการ
ดำเนินการวิจัยโดยไดทำการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งจากแบบสอบถามผูบริโภคที่ใชบริการของธุรกิจรานอาหารทั่วไปใน
เขตพื้นท่ีธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำแนกตามประเภทอาหารจานเดียว คือ อาหารประเภทขาว อาหารประเภทเสน และ
อาหารจานเดียวอื่น ๆ  
 กำหนดใหเปนตัวแปรตน และจัดทำเปนแบบสอบถาม 220 ชุด ประชากรคือผูบริโภคที่ใชบริการของธุรกิจ
รานอาหารทั่วไปในเขตพื้นที่ธนบุรี โดยการสำรวจผูบริโภคที่ใชบริการของธุรกิจรานอาหารทั่วไปในเขตพื้นที่ธนบุรี 
โดยรอบสี่แยกมไหสวรรค ท่ีมีระยะหางไมเกิน 500 เมตร จากสี่แยกมไหสวรรค ทำการออกแบบสอบถามและเก็บรวบรวม 
ไดจำนวน 220 ชุด คิดเปนรอยละ 100.00 โดยการนำเสนอมีดังตอไปนี้ 
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ผล/สรุปผล  
ผูวิจัยไดแบงเน้ือหาออกเปนดังน้ี 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
ตารางที่ 1 จำนวนและคารอยละ ของกลุมตัวอยาง จำแนกตามเพศ 

เพศ จำนวนคน คิดเปนรอยละ 

ชาย 128 58.18 

หญิง 92 41.82 

รวม 220.00 100.00 

 
 จากตารางที่ 1 พบวากลุมตัวอยางที่ศึกษาไดแกผูบริโภคที่ใชบริการของธุรกิจรานอาหารทั่วไปในเขตพื้นท่ี
ธนบุรี จำนวน 220 คน สวนใหญเปนเพศชาย จำนวน 128 คน คิดเปนรอยละ 58.18 และเปนเพศหญิงจำนวน 92 คน 
คิดเปนรอยละ 41.82 
 
ตารางที่ 2 จำนวนและคารอยละ ของกลุมตัวอยาง จำแนกอายุ 

อาย ุ จำนวนคน คิดเปนรอยละ 

<20 23.00 10.45 

21-40 76.00 34.55 

41-50 65.00 29.55 

>50 56.00 25.45 

รวม 220.00 100.00 

  
 จากตารางที่ 2 กลุมตัวอยางที่ศึกษาไดแกผูบริโภคที่ใชบริการของธุรกิจรานอาหารทั่วไปในเขตพื้นที่ธนบุรี 
จำนวน 220 คน อายุนอยกวา 20 ป จำนวน 23 คนคิดเปนรอยละ 10.45 อายุ 21-40 ปจำนวน 76 คน คิดเปนรอยละ 
34.55 อายุ 41-50 ป จำนวน 65 คน คิดเปนรอยละ 29.55 อายุมากกวา 50 ป จำนวน 56 คน คิดเปนรอยละ 25.45 
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ตารางที่ 3 จำนวนและคารอยละ ของกลุมตัวอยาง จำแนกระดับอาชีพ 

อาชีพ จำนวนคน คิดเปนรอยละ 

นักเรียน/นักศึกษา 44.00 20.00 

พนักงาน/ลูกจางเอกชน 56.00 25.45 

ขาราชการ 69.00 31.36 

ธุรกิจสวนตัว 51.00 23.18 

รวม 220.00 100.00 

 
 จากตารางที่ 3 กลุมตัวอยางที่ศึกษาไดแกผูบริโภคที่ใชบริการของธุรกิจรานอาหารทั่วไปในเขตพื้นที่ธนบุรี 
จำนวน 220 คน มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษาจำนวน 44 คน คิดเปนรอยละ 20.00 มีอาชีพพนักงานบริษัท/เอกชนจำนวน 
56 คน คิดเปนรอยละ 25.45 มีอาชีพเปนขาราชการจำนวน 69 คน คิดเปนรอยละ 31.36 อาชีพธุรกิจสวนตัวจำนวน 
51 คน คิดเปนรอยละ 23.18 
 
ตารางที่ 4 จำนวนและคารอยละ ของกลุมตัวอยาง จำแนกระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จำนวนคน คิดเปนรอยละ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 46.00 20.91 

อาชีวะศึกษาหรือเทียบเทา 62.00 28.18 

ปริญญาตรี 68.00 30.91 

สูงกวาปริญญาตรี 44.00 20.00 

รวม 220.00 100.00 

 
 จากตารางที่ 4.4 กลุมตัวอยางที่ศึกษาไดแกผูบริโภคที่ใชบริการของธุรกิจรานอาหารทั่วไปในเขตพื้นที่ธนบุรี 
จำนวน 220 คน ระดับการศึกษามัธยมศึกษาจำนวน 46 คน คิดเปนรอยละ 20.91 อาชีวะศึกษา จำนวน 62 คน คิดเปน
รอยละ 28.18 ระดับปริญญาตรีจำนวน 68 คน คิดเปนรอยละ 30.91 ระดับสูงกวาปริญญาตรีจำนวน 44 คน คิดเปน
รอยละ 20.00 
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ตารางที่ 5 จำนวนและคารอยละ ของกลุมตัวอยาง เก่ียวกับรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
รายได จำนวนคน คิดเปนรอยละ 

10,000-20,000 53.00 24.09 
30,000-40,000 60.00 27.27 
40,000- 50,000 64.00 29.09 
50,000 ข้ึนไป 43.00 19.55 

รวม 220.00 100.00 
 จากตารางที่ 5 กลุมตัวอยางที่ศึกษาไดแกผูบริโภคที่ใชบริการของธุรกิจรานอาหารทั่วไปในเขตพื้นที่ธนบุรี 
จำนวน 220 คน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมีรายได 10,000-20,000 บาท จำนวน 53 คน คิดเปนรอยละ 24.09 มีรายได
เฉลี่ย 30,000-40,000 บาท จำนวน 60 คน คิดเปนรอยละ 27.27 มีรายได 40,000-50,000 จำนวน 64 คน คิดเปนรอยละ 
29.09 มีรายไดมากกวา 50,000 บาท จำนวน 43 คน คิดเปนรอยละ 19.55  
สวนที่ 2 ขอมูลความพึงพอใจตอปจจัยการดำเนินการของรานอาหารท่ัวไป 
ตารางที่ 6 ปจจัยการดำเนินการของรานอาหารท่ัวไป 
ตัวแปรตามที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีคือความสำเร็จอยางยั่งยืนของธุรกิจรานอาหารท่ัวไปในเขตพื้นที่ธนบุรี 

รายละเอียด 
ระดับความคิดเห็น 

มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด  S.D. 

แปร
ผล 

ความพึงพอใจตอปจจัยการดำเนินการของรานอาหารท่ัวไป 

1. บริการรวดเร็วเอาใจใสตอลูกคา  
81 69 36 18 16 

3.82 1.22 
มาก
ที่สุด 36.82% 31.36% 16.36% 8.18% 7.27% 

2. ราคาอาหารยุติธรรมกับลูกคา 
79 64 40 28 9 

3.80 1.18 
มาก
ที่สุด 35.91% 29.09% 18.18% 12.73% 4.09% 

3. ใชวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ 
89.00 55.00 38.00 25.00 13.00 

3.83 1.24 
มาก
ที่สุด 40.45% 25.00% 17.27% 11.36% 5.91% 

4. ใชวัสดุในการปรุงอาหารที่ไม
หมดอายุ 

77.00 62.00 45.00 30.00 6.00 
3.79 1.14 

มาก
ที่สุด 35.00% 28.18% 20.45% 13.64% 2.73% 

5. ไมใชวัตถุกันเสียในการประกอบ
อาหาร 

79.00 63.00 49.00 16.00 13.00 
3.81 1.17 

มาก
ที่สุด 35.91% 28.64% 22.27% 7.27% 5.91% 

คาเฉลี่ยรวม 3.81 1.19  
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จากตารางท่ี 6 กลุมตัวอยางที่ศึกษาไดแกผูบริโภคที่ใชบริการของธุรกิจรานอาหารทั่วไปในเขตพื้นที่ธนบุรี 
จำนวน 220 คน ในหัวขอความพึงพอใจตอปจจัยการดำเนินการของรานอาหารทั่วไป แสดงใหเห็นวาความคิดเห็น
โดยรวมอยูในระดับความเห็นดวยมากที่สุด ท่ีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.81 และเม่ือพิจารณาการเปนรายขอแลวพบวาผูตอบ
แบบสอบถามมีความความเห็นดวยเรียงจากมากไปหานอยดังนี้  

 1. ใชวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพโดยมีผูเห็นดวยมากที่สุด มีจำนวน 89 คน คิดเปนรอยละ 40.45 เห็นดวยมาก           
มีจำนวน 55 คน คิดเปนรอยละ 25.00 เห็นดวยปานกลางจำนวน 38 คน คิดเปนรอยละ 17.27 เห็นดวยนอยจำนวน 
25 คน คิดเปนรอยละ 11.36 เห็นดวยนอยท่ีสุดจำนวน 13 คน คิดเปนรอยละ 5.91 (คาเฉลี่ย = 3.83) 

 2. บริการรวดเร็วเอาใจใสตอลูกคาโดยมีผูเห็นดวยมากที่สุด มีจำนวน 81 คน คิดเปนรอยละ 36.82 เห็นดวย
มากมีจำนวน 69 คน คิดเปนรอยละ 31.36 เห็นดวยปานกลางจำนวน 36 คน คิดเปนรอยละ 16.36 เห็นดวยนอย 
จำนวน 18 คน คิดเปนรอยละ 8.18 เห็นดวยนอยท่ีสุดจำนวน 16 คน คิดเปนรอยละ 7.27 (คาเฉลี่ย = 3.82) 

 3. ไมใชวัตถุกันเสียในการประกอบอาหาร โดยมีผูเห็นดวยมากที่สุด มีจำนวน 79 คน คิดเปนรอยละ 35.91 
เห็นดวยมากมีจำนวน 63 คน คิดเปนรอยละ 28.64 เห็นดวยปานกลางจำนวน 49 คน คิดเปนรอยละ 22.27 เห็นดวย
นอยจำนวน 16 คน คิดเปนรอยละ 7.27 เห็นดวยนอยท่ีสุดจำนวน 13 คน คิดเปนรอยละ 5.91 (คาเฉลี่ย = 3.81) 

 4. ราคาอาหารยุติธรรมกับลูกคาโดยมีผูเห็นดวยมากมีจำนวน 79 คน คิดเปนรอยละ 35.91 เห็นดวยมาก            
มีจำนวน 64 คน คิดเปนรอยละ 29.09 เห็นดวยปานกลางจำนวน 40 คน คิดเปนรอยละ 18.18 เห็นดวยนอย จำนวน 
28 คน คิดเปนรอยละ 12.73 เห็นดวยนอยท่ีสุด จำนวน 9 คน คิดเปนรอยละ 4.09 (คาเฉลี่ย = 3.80) 

 5. ใชวัสดุในการปรุงอาหารที่ไมหมดอายุโดยมีผูเห็นดวยมากที่สุด มีจำนวน 77 คน คิดเปนรอยละ 35.00            
เห็นดวยมาก มีจำนวน 62 คน คิดเปนรอยละ 28.18 เห็นดวยปานกลางจำนวน 45 คน คิดเปนรอยละ 20.45 เห็นดวยนอย 
จำนวน 30 คน คิดเปนรอยละ 13.64 เห็นดวยนอยท่ีสุดจำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 2.73 (คาเฉลี่ย =3.79) 
ตารางที่ 7 ดานความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม  

รายละเอียด 
ระดับความคิดเห็น 

มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด  S.D. 

แปร
ผล 

ความพึงพอใจในดานความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม 
1. ใชอุปกรณในการผลิตอาหารท่ี
ไมกอใหเกิดสารพิษ  

80.00 78.00 36.00 21.00 5.00 
3.94 1.06 

มาก
ท่ีสุด 30.36% 35.45% 16.36% 9.55% 2.27% 

2. จาน ชาม ชอน สอม กลองใส
อาหารเก็บในท่ีปลอดภัย  

89.00 61.00 30.00 24.00 16.00 
3.83 1.27 

มาก
ท่ีสุด 40.45% 27.73% 13.64% 10.91% 7.27% 

3. มีการบริหารจัดการขยะโดยทำ
การคัดแยกกอนท้ิง 

77.00 52.00 44.00 38.00 9.00 
3.68 1.23 

มาก
ท่ีสุด 35.00% 23.64% 20.00% 17.27% 4.09% 
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รายละเอียด 
ระดับความคิดเห็น 

มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด  S.D. 

แปร
ผล 

ความพึงพอใจในดานความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม 

4. มีระบบการจัดการน้ำเสีย 
81.00 52.00 39.00 38.00 10.00 

3.71 1.25 
มาก
ท่ีสุด 36.82% 23.64% 17.73% 17.27% 4.55% 

5. มีการรณรงคใหในรานให
ปลอดภัยจากการสูบบุหร่ี 

87.00 49.00 44.00 30.00 10.00 
3.79 1.23 

มาก
ท่ีสุด 39.55% 22.27% 20.00% 13.64% 4.55% 

คาเฉลี่ยรวม 3.79 1.21  

 
จากตาราง 4.7 กลุมตัวอยางที่ศึกษาไดแกผูบริโภคที่ใชบริการของธุรกิจรานอาหารทั่วไปในเขตพื้นที่ธนบุรี 

จำนวน 220 คน ในหัวขอความพึงพอใจในดานความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม แสดงใหเห็นวาความคิดเห็น
โดยรวมอยูในระดับความเห็นดวยมากที่สุด ท่ีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.79 และเมื่อพิจารณาการเปนรายขอแลวพบวาผูตอบ
แบบสอบถามมีความความเห็นดวยเรียงจากมากไปหานอยดังนี้  

 1. ใชอุปกรณในการผลิตอาหารท่ีไมกอใหเกิดสารพิษโดยมีผูเห็นดวยมากท่ีสุด มีจำนวน 80 คน คิดเปนรอยละ 
36.36 เห็นดวยมาก มีจำนวน 78 คน คิดเปนรอยละ 35.45 เห็นดวยปานกลางจำนวน 36 คน คิดเปนรอยละ 16.36 
เห็นดวยนอย จำนวน 21 คน คิดเปนรอยละ 9.55 เห็นดวยนอยท่ีสุดจำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 2.27 (  =3.94) 

 2. จาน ชาม ชอน สอม กลองใสอาหารเก็บในที่ปลอดภัย โดยมีผูเห็นดวยมากที่สุด มีจำนวน 89 คน คิดเปน
รอยละ 40.45 เห็นดวยมากมีจำนวน 61 คน คิดเปนรอยละ 27.73 เห็นดวยปานกลางจำนวน 30 คน คิดเปนรอยละ 13.64 
เห็นดวยนอยจำนวน 24 คน คิดเปนรอยละ 10.91 เห็นดวยนอยท่ีสุดจำนวน 16 คน คิดเปนรอยละ 7.27 (  = 3.83) 

 3. มีการรณรงคใหในรานใหปลอดภัยจากการสูบบุหรี่โดยมีผูเห็นดวยมากมีจำนวน 87 คน คิดเปนรอยละ 
39.55 เห็นดวยมาก มีจำนวน 49 คน คิดเปนรอยละ 22.27 เห็นดวยปานกลางจำนวน 44 คน คิดเปนรอยละ 20.00 
เห็นดวยนอย จำนวน 30 คน คิดเปนรอยละ 13.64 เห็นดวยนอยท่ีสุด จำนวน 10 คน คิดเปนรอยละ 4.55 (  = 3.79) 

 4. มีระบบการจัดการน้ำเสีย โดยมีผูเห็นดวยมากที่สุด มีจำนวน 81 คน คิดเปนรอยละ 36.82 เห็นดวยมากมี
จำนวน 52 คน คิดเปนรอยละ 23.64 เห็นดวยปานกลางจำนวน 39 คน คิดเปนรอยละ 17.73 เห็นดวยนอยจำนวน 38 คน 
คิดเปนรอยละ 17.27 เห็นดวยนอยท่ีสุดจำนวน 10 คน คิดเปนรอยละ 4.55 (  = 3.71) 

 5. มีการบริหารจัดการขยะโดยทำการคัดแยกกอนท้ิงโดยมีผูเห็นดวยมากที่สุด มีจำนวน 77 คน คิดเปนรอยละ 
35.00 เห็นดวยมากมีจำนวน 52 คน คิดเปนรอยละ 23.64 เห็นดวยปานกลางจำนวน 44 คน คิดเปนรอยละ 20.00 
เห็นดวยนอยจำนวน 38 คน คิดเปนรอยละ 17.27 เห็นดวยนอยท่ีสุดจำนวน 9 คน คิดเปนรอยละ 4.09 (  = 3.68) 
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อภิปรายผล 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ทำใหทราบถึงปจจัยที่มีผลตอความสำเร็จอยางยั่งยืนและดัชนีชี้วัดความสำเร็จอยาง
ยั่งยืนของธุรกิจรานอาหารท่ัวไปในเขตพื้นท่ีธนบุรี กรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลไดดังนี้  

 รานอาหารทั่วไปในเขตพื้นที ่ธนบุรีสวนใหญมีการดำเนินการในลักษณะรานคาขนาดเล็กผูประกอบการมี
ประสบการณและมีความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจ ผูประกอบการรานอาหารท่ัวไปในเขตพื้นท่ีธนบุรี ใหความสำคัญ
ในการใชวัตถุดิบท่ีดีมีคุณภาพ การบริการรวดเร็วเอาใจใสตอลูกคา ไมใชวัตถุกันเสียในการประกอบอาหาร ราคาอาหาร
ยุติธรรมกับลูกคาใชวัสดุในการปรุงอาหารที่ไมหมดอายุ รวมทั้งมี ใชอุปกรณในการผลิตอาหารที่ไมกอใหเกิดสารพิษ 
จาน ชาม ชอน สอม กลองใสอาหารเก็บในท่ีปลอดภัย มีการรณรงคใหในรานใหปลอดภัยจากการสูบบุหรี่ มีระบบการ
จัดการน้ำเสีย การบริหารจัดการขยะโดยทำการคัดแยกกอนทิ้ง ซึ่ งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริพงษ รักใหม (2561)  
ไดทำการวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอความสำเร็จของผูประกอบการรานอาหารและภัตตาคาร : กรณีศึกษาผูประกอบการ
รานอาหารและภัตตาคารในเขตประเวศ และเขตพระโขนงกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอ
ความสำเร็จของผูประกอบการรานอาหารและภัตตาคาร และศึกษาปญหาและแนวทางแกไขปญหาในการประกอบ
กิจการของผูประกอบการรานอาหารและภัตตาคาร โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ จำนวน 100 ตัวอยาง พบวา 
ปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จของผูประกอบการรานอาหารและภัตตาคารในระดับมาก  ไดแก การมีความซื่อสัตยสุจริต 
การมีความรับผิดชอบ การมีความเชื่อมั่นในตนเอง และทำเล ท่ีต้ังและสภาพแวดลอม ปจจัยท่ีสงผลตอความสำเร็จของ
ผูประกอบการรานอาหารและภัตตาคารในระดับปานกลาง ไดแก เงินทุนและแหลงเงินทุน การมีความคิดสรางสรรค 
และความรูดานวิชาชีพเกี่ยวกับอาหาร และปญหาในการประกอบกิจการรานอาหารและภัตตาคาร ไดแก การขาด
ความรูดานบริหารจัดการกิจการมีปญหาและขาดเงินทุนในการดำเนินกิจการ 

 

ขอเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาเร่ืองคุณลักษณะของผูประกอบการท่ีประสบความสำเร็จ เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบวาสรางดัชนีชี้วัดความสำเร็จอยางยั่งยืนของธุรกิจรานอาหารท่ัวไปในเขตพื้นท่ีธนบุรี มีผลตอความสำเร็จ
อยางยั่งยืนของธุรกิจรานอาหารทั่วไปในระดับมากที่สุด ดังนั้นผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา
ความสำเร็จอยางยั่งยืนของธุรกิจรานอาหารท่ัวไปในเขตพื้นท่ีธนบุรี ดังนี้  
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย  
 1. ผูประกอบการธุรกิจรานอาหารทั่วไปในเขตพื้นที่ธนบุรีควรใหความสำคัญกับความสำเร็จ รวมทั้งติดตาม 
และประเมินผลการดำเนินงานเพื่อใหประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจรานอาหารท่ัวไปอยางยั่งยืน  
 2. ผูประกอบการธุรกิจรานอาหารทั่วไปในเขตพื้นที่ธนบุรีควรพัฒนาปรับปรุงธุรกิจเพื่อเพิ่มจำนวนการซื้อซ้ำ
ของลูกคาเดิมและเพิ่มจานวนลูกคารายใหม ซึ่งจะสงผลตอการเพิ่มรายไดจากการประกอบการ ทำใหรานอาหารท่ัวไป
ประสบความสำเร็จอยางยั่งยืน  
 3. สถาบันการศึกษาและหนวยงานราชการที่เกี่ยวของควรรวมกันพัฒนาความสามารถของผูประกอบการให
สามารถเรียนรูและพัฒนาธุรกิจรานอาหารใหเขมแข็งและปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางธุรกิจ
ไดอยางยั่งยืน  
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  
 1. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาธุรกิจรานอาหารท่ัวไปในเขตธนบุรีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม
ทางธุรกิจ  
 2. ควรศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับการสืบทอดทายาทธุรกิจของรานอาหารทั่วไป เพื่อเปนการตอยอดการดาเนิน
ธุรกิจรานอาหารท่ัวไปใหเขมแข็งมีศักยภาพมากยิ่งข้ึน  
 3. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการธุรกิจรานอาหารทั่วไปเพื่อใหสถาบันการศึกษา
และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของนาผลการศึกษาไปเปนแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการธุรกิจ
รานอาหารท่ัวไป 
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Abstract
The objectives of this study were to study demographic characteristics, to study motivations

and satisfaction, and to compare the differences of demographic characteristics related to 
motivations and satisfaction of Thai tourists the city of Mallika Kanchanaburi. The area of the 
motivations evaluation included push and pull factors; while the area of satisfaction included 
attraction, facilities, transportation management, and hospitality factors. The sample group of this 
study were 4 0 0 Thai tourists who had visited the city of Mallika Kanchanaburi. Data were 
collected by distributing questionnaires using convenience sampling method. As for data analysis; 
descriptive analysis included the analysis of percentage, mean, and standard deviation. The 
inferential statistics included Independent T - Test and One - Way ANOVA at statistical 
significance of 0.05; the data with significant result were tested once again using Least Significant 
Difference (LSD). The result showed that most of the sample group were female with age ranging 
from 21 to 30 years; most of them had single marital status. The level of education were Bachelor’s 
Degree; majority of them were students with income lower than 10,000 Baht per month. The 
overall motivations and satisfaction were at high level. According to the differences of 
demographic characteristics related to motivations, the study revealed that there were statistically 
significant difference in gender, age, and occupation at the level of 0.05. Regarding the differences 
of demographic characteristics related to satisfaction, the result revealed that age, marital status, 
occupation, and monthly income had statistically significant at the level of 0.05. These results can 
be used as a guidelines for improving products and services which would be useful for the 
company and government’s organizations whose work related to nostalgia tourism.
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การพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการดำเนินธุรกิจรับเหมากอสรางของผูประกอบการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

INNOVATION MODEL DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURS’ CONSTRUCTION
BUSINESS OPERATIONS IN BANGKOK
 

ผูวิจัย   ธนะพัฒน  วิริต  

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการดำเนินธุรกิจรับเหมากอสรางของผูประกอบการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
2) เพื่อศึกษารูปแบบนวัตกรรมการดำเนินธุรกิจรับเหมากอสราง ของผูประกอบการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และ             
3) เพื ่อศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการดำเนินธุรกิจรับเหมากอสรางของผูประกอบการในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยแบบผสานวิธีเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึง่การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสังเกตแบบมีสวน
รวมและการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสำคัญ จำนวน 20 คน วิเคราะหขอมูลโดยการอุปมานวิเคราะหและการตีความ 

การวิจัยเชิงปริมาณมีกลุมตัวอยางจำนวน 400 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือเก็บรวบขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยใช
สถิติคารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยแบบข้ันตอน ผลการวิจัยพบวา  

1. การดำเนินธุรกิจรับเหมากอสรางของผูประกอบการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีผลมาจากสภาพการณ
ปจจุบันจากปจจัยดานเศรษฐกิจ ปจจัยดานสังคมวัฒนธรรม และปจจัยดานเทคโนโลยี เปนบทสะทอนการดำเนิน
ธุรกิจรับเหมากอสรางของผูประกอบการในจังหวัดกรุงเทพมหานครในปจจุบัน  

2. รูปแบบนวัตกรรมการดำเนินธุรกิจรับเหมากอสราง ของผูประกอบการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร พบวา 
คุณลักษณะของผูประกอบการความคิดเชิงนวัตกรรม (β= 0.174) สงผลตอรูปแบบนวัตกรรมทางการตลาดในการ
ดำเนินธุรกิจรับเหมากอสราง ของผูประกอบการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร มากที่สุด รองลงมาความรูความสามารถ
ความใฝร ู(β= 0.164) ความเปนไปไดของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (β= 0.157) การบริหารจัดการ (β= 0.146) 

ความตองการความสำเร็จ (β= 0.141) การยอมรับความเสี่ยง (β= 0.129) และความมั่นใจในตนเอง (β= 0.125) นอยท่ีสุด 

และ 2) กลยุทธธุรกิจของผูประกอบการกลยุทธสรางความสัมพันธกับลูกคา (β= 0.412) สงผลตอรูปแบบนวัตกรรม
ทางการตลาดในการดำเนินธุรกิจรับเหมากอสราง ของผูประกอบการในจังหวัดกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด รองลงมา
กลยุทธสรางความแตกตาง (β= 0.314) กลยุทธนวัตกรรม (β= 0.147) กลยุทธตนทุนต่ํา (β= 0.114) และกลยุทธ
ปรับปรุงสินคาและบริการ (β= 0.026) โดยมีสมการมีอำนาจการพยากรณรอยละ 68%  

3. แนวทางการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการดำเนินธุรกิจรับเหมากอสรางของผูประกอบการในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร โดยผูประกอบการจะตองคำนึงถึงปจจัยตางๆ อยางละเอียดรอบคอบในการตัดสินใจในการบริหาร
เพื่อจะใหประสบความสำเร็จตามเปาหมายท่ีกำหนดไวตอไป 

 

คำสำคัญ : การพัฒนารูปแบบ, นวัตกรรม การดำเนินธุรกิจรับเหมากอสราง. 
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Abstract
The objectives of this research aimed 1) to study the entrepreneurs’ construction 

business operations in Bangkok; 2) to examine innovation model of entrepreneurs’ 
construction business operations in Bangkok; and 3) to find guidelines innovation model 
development of entrepreneurs’ construction business operations in Bangkok. Mixed methods 
research including: qualitative research by participant observation and 20 key informants 
were used by in-depth interviews; quantitative research using a sample group consisted of 
400 people and a questionnaire was used for data collection, the statistics analysis included 
percentage, mean, standard deviation and Stepwise multiple regression analysis. 
The research results reveal that:

1 .  the entrepreneurs’ construction business operations in Bangkok are influenced by 
the current situation from factors of economic, social, cultural and technology, which are 
reflection of the entrepreneurs’ construction business operations in Bangkok at present.

2 .  innovation model of entrepreneurs’ construction business operations in Bangkok 
finds that; 1) the characteristics of entrepreneurs with innovative thinking (β = 0.174) has the 
most effect on marketing innovation model in the entrepreneurs’ construction business 
operations in Bangkok, followed by knowledge (β = 0.164), the probability of return on 
investment (β = 0.157), management (β = 0.146), success (β = 0.141), risk acceptance (β =
0.129) and the lowest of self-confidence (β = 0.125); 2) entrepreneur's business strategy in 
customer relationship management has the most effect on marketing innovation model in the 
entrepreneurs’ construction business operations in Bangkok, followed by the strategy of 
differentiation (β = 0.314), innovation (β = 0.147), low cost (β = 0.114), and product and 
service improvement (β = 0.026), with a predictive power of 68 percent. 

3. guidelines innovation model development of entrepreneurs’ construction business 
operations in Bangkok; entrepreneurs have to carefully consider various factors in their 
management decisions in order to be successful in accordance with the set goals in the future. 

Keywords : model development, innovation, construction business operations.
 

บทนำ 
 ธุรกิจโลกในปจจุบันกําลังเผชิญกับสภาวะแขงขันที่รุนแรงตามแนวกระแสโลกาภิวัฒนสงผลใหทุกหนวยงาน 

ไมวาจะเปนภาครัฐหรือเอกชนจำเปนตองพัฒนาอยางเร็วโดยเฉพาะจากสภาพแวดลอมในดานเศรษฐกิจการเมืองโลก
และแนวโนมในอนาคตเปนปจจัยสำคัญท่ีจะตองประสบกับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของธุรกิจในปจจุบันอยูในโลก
แหงการแขงขันที่ไรพรมแดนมีการแขงขันและที่มีความรุนแรงอยางมากเนื่องจากมีจำนวนคูแขงมากขึ้นเปนยุคที่ปลา
เร็วกินปลาชาธุรกิจจึงตองต่ืนตัวและปรับเปลี่ยนไดทันกับสถานการณและพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไปของตลาด ไดแก 

1) การกาวเขาสูยุคของเทคโนโลยีดานขาวสารและโทรคมนาคม (Information and Communication Technology : 

ICT) 2) การกาวสูกระแสของโลกาภิวัตนที่ทำใหภาคธุรกิจจะตองเผชิญกับการลดกฎระเบียบทางดานการคาและการ
ลงทุนใหมๆ 3) วงจรของสินคาและบริการ (Life Cycle) และ4)บริษัทจำนวนมากพบวาตัวเองตองเขาไปติดพันกับ 

“เครือขายแหงคุณคาของโลก” (Global Value Chain) (ศิระ สัตยไพศาล และอนุพงศ อวิรุทธา, 2562)  

 การดำเนินธุรกิจรับเหมากอสรางของผูประกอบการในจังหวัดกรุงเทพมหานครสวนมากเปนผูรับเหมาขนาดใหญ
ท่ีเหลือจะเปนขนาดและผูรับเหมาขนาดเล็ก ผูรับเหมาชวงและผูรับเหมาท่ีเกี่ยวเนื่อง โดยธุรกิจรับเหมากอสรางราย
ใหญมีสวนแบงตลาดสูงถึง 42% (พิจารณาจากขนาดรายได) โดยรายใหญสวนมากเปนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
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หลักทรัพย ดังนั้นปญหาการเขามาแขงขันของกลุมธุรกิจขนาดใหญ มีผลมาจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีการกอสราง 
เชน วัสดุสำเร็จ การใชหุนยนตในข้ันตอนกอสรางรวมถึงการใชเครื่องพิมพสามมิติท่ีพัฒนาข้ึนตอเนื่องสงผลใหผูรับเหมา
รายใหญท่ีรับงานอาจเพิ่มสัดสวนในการกอสรางเองเพิ่มสูงข้ึน ทำใหบทบาทของผูรับเหมาชวง (Sub-Contractor) ลดลง
สงผลตอการรับงานท่ีมีสัดสวนนอยไมคุมคาตอการเขาไปรับชวงตอ (ลักขณา อินทรบึงภูวนิดา คุนผลินและพจ ตูพจ, 

2564) ซึ่งโดยรวมแลวธุรกิจรับเหมากอสรางของผูประกอบการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ยังมีปญหาพื้นฐานหลาย
ประการที่ควรไดรับการแกไขอยางเรงดวน เชน การขาดแคลนเงินทุน การขาดแคลนแรงงานฝมือ การขาดความรู
ความสามารถในการกอสรางและการเขาถึงตลาด การไมมีเครือขายธุรกิจ การขาดประสบการณและความนานับถือ 

เปนตน ปญหาดังกลาวเปนแรงบีบบังคับของการแขงขันของธุรกิจรับเหมากอสรางที่สงผลใหผูประกอบการรับเหมา
กอสรางท่ีออนแอตองเลิกกิจการ และผูท่ีอยูรอดตองเปนผูท่ีมีความพรอมและมีความสามารถในการแขงขันโดยเฉพาะ
อยางยิ่งบริษัทธุรกิจรับเหมากอสรางในกลุมนี้ ควรวางแผนเพื่อรองรับผลกระทบและปญหาท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

ยิ่งซ้ำเติมดวยสถานการณการแพรระบาดโรคโควิด-19 โดยปญหาหลักที่จะพบ คือการยกเลิกหรือยืดระยะเวลา       

ในการกอสรางออกไป เพราะการซ้ือขายในตลาดอสังหาริมทรัพยจะมีแนวโนมลดต่ำลงท้ังในชวงและหลังวิกฤตโควิด-19 

(ศิตชัย จิระธัญญาสกุล, 2564) ซึ่งบริษัทควรเตรียมเงินสดเพื่อรักษาสภาพคลองภายในบริษัทและรักษาการเปน
ลูกหนี้ชั้นดี ถากลุมธุรกิจกอสรางนี้ไมไดรับการสนับสนุนที่ดีจากภาครัฐอาจจะกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรง
เปรียบเสมือนถูกคลื่นระลอกใหญที่ซัดใหเศรษฐกิจของประเทศไทยตองตกอยูในท่ีนั่งลำบากอีกครั้ง (ศิราณี เมฆลอย, 

2565) ซึ่งผูประกอบการธุรกิจรับเหมากอสรางถือเปนกุญแจสำคัญที่จะทำใหองคกรประสบความสำเร็จ เพราะ
ผูประกอบการเปนผูกำหนดทิศทาง วิสัยทัศน นโยบาย และกลยุทธตางๆ ใหเหมาะสมกับธุรกิจท่ีตนดำเนินอยูเพื่อ
ผลักดันใหธุรกิจสามารถผลิตสินคาหรือบริการไดตรงตามความตองการของผูบริโภค พรอมท้ังเพื่อเสริมสรางศักยภาพ
ความอยูรอดการดำเนินธุรกิจที่จะตองศึกษาการดําเนินงานของธุรกิจตองอาศัยความรูความเขาใจหลายดานและ
จําเปนที่จะตองศึกษาสภาพแวดลอมทางธุรกิจเนื่องจากความสำเร็จของธุรกิจสวนหนึ่งขึ ้นอยูกับสภาพแวดลอม
โดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจในปจจุบัน (กรัณยพัฒน อิ่มประเสริฐ, 2564)  

 ดังนั้นจากความเปนมาและความสำคัญของปญหาดังกลาวขางตน เปนประเด็นท่ีทำใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษา
เร่ือง “การพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการดำเนินธุรกิจรับเหมากอสรางของผูประกอบการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร” 

นำไปใชในการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ เพื่อเตรียมพรอมรับมือการแขงขันในอุตสาหกรรมท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณในปจจุบันในการสื่อสารกับผูบริโภคใหตรงเปาหมายและเพื่อสรางโอกาสทีจ่ะประสบความสำเร็จการ
ดำเนินธุรกิจรับเหมากอสรางของผูประกอบการในจังหวัดกรุงเทพมหานครตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาการดำเนินธุรกิจรับเหมากอสรางของผูประกอบการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  
 2. เพื่อศึกษารูปแบบนวัตกรรมการดำเนินธุรกิจรับเหมากอสราง ของผูประกอบการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  
 3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการดำเนินธุรกิจรับเหมากอสรางของผูประกอบการ           
ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานการวิจัย 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ โดยผูวิจัยสามารถต้ังสมมติฐานการวิจัยไดดังนี้ 
 1. กลุมตัวอยางผูประกอบการธุรกิจรับเหมากอสราง ที่มีคุณลักษณะและกลยุทธทางธุรกิจที่แตกตางกัน         

มีความคิดเห็นตอการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการดำเนินธุรกิจรับเหมากอสรางของผูประกอบการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ท่ีแตกตางกัน 

 2. ปจจัยดานคุณลักษณะและปจจัยดานกลยุทธทางธุรกิจ มีความสัมพันธระดับสูงตอการพัฒนารูปแบบ
นวัตกรรมการดำเนินธุรกิจรับเหมากอสรางของผูประกอบการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 3. ปจจัยดานคุณลักษณะและปจจัยดานกลยุทธทางธุรกิจ มีอิทธิพลทางตรงรวมกันตอการพัฒนารูปแบบ
นวัตกรรมการดำเนินธุรกิจรับเหมากอสรางของผูประกอบการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ใชการวิจัยแบบผสมผสาน (mixed methods research) ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative 

research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) เพื่อการคนหาความจริงเชิงประจักษจากวัตถุประสงค
การวิจัย และการทดสอบสมมุติฐาน ซึ่งมีรายละเอียดของการดำเนินการวิจัยตามข้ันตอน ดังนี้ 

 

การพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการดำเนิน
ธุรกิจรับเหมากอสรางของผูประกอบการใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

1. ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ประกอบดวย 

1) เพศ 2) อายุ 3) ภูมิลำเนาเดิมของผูประกอบการ        
4)ระดับการศึกษา 5) ระยะเวลาท่ีประกอบกิจการน้ี 

และ 6) รายไดเฉลี่ยตอเดือน  

2. คุณลักษณะของผูประกอบการ ประกอบดวย  

1) ความตองการความสำเร็จ 2) การยอมรับความเสี่ยง 
3) ความมั่นใจในตนเอง 4) ความรูความสามารถความใฝรู 
5) การบริหารจัดการ 6) ความเปนไปไดของอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน และ 7) ความคิดเชิง
นวัตกรรม 

3. กลยุทธธุรกิจของผูประกอบการ ประกอบดวย        
1) กลยุทธสรางความแตกตาง 2) กลยุทธปรับปรุง
สินคาและบริการ 3) กลยุทธตนทุนต่ํา 4) กลยุทธสราง
ความสัมพันธกับลูกคา และ 5) กลยุทธนวัตกรรม 
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1. การวิจัยเชิงปริมาณ 

 1.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ผูประกอบบริษัทรับเหมากอสรางในจังหวัดกรุงเทพมหานครซึ่งถือได
วาจำนวนประชากรมีขนาดใหญมาก อีกท้ังผูวิจัยไมสามารถทราบจำนวนท่ีแนนอนทำใหการวิจัยในครั้งนี้ ใชสูตรการ
คำนวณขนาดตัวอยางเครซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970) จึงไดขนาดกลุมตัวอยางจำนวน 385 

ตัวอยางผูวิจัยของเพิ่มเปน 400 เพื่อความเรียบรอยในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 1.2 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม ผูวิจัยไดทำการทดสอบคาความเท่ียงตรง 
(Validity) ดวยการนำแบบสอบถามที่ไดพัฒนาไปใหผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบคุณภาพดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) จำนวน 5 ทาน โดยการทดสอบคาความเชื่อมั่น (Reliability) ดวยสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha 

Coefficient) โดยการนำแบบสอบถามไปทดลองกับกลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

30 ราย กอนนำมาเก็บรวบรวมขขอมูลจริงโดยมีคาความเชื่อม่ันระหวาง 0.705 - 0.910 โดย คา α ต้ังแต 0.70 ข้ึนไป 

ถือวาขอคำถามมีความเชื่อมั่น (กัลยา วานิชยบัญชา, 2560) 

 1.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยดำเนินการเก็บขอมูลจัดเตรียมแบบสอบถามใหเพียงพอกับจำนวน
กลุมตัวอยางท่ีตองการเก็บรวบรวมขอมูล จัดหาผูชวยเก็บขอมูล จำนวน 5 คน โดยผูชวยเก็บขอมูลทุกคนสามารถ
ปฏิบัติไดตามแนวทางเดียวกัน และผูวิจัยและผูชวยวิจัยติดตามขอรับแบบสอบถามคืนดวยตนเอง จำนวน 400 ฉบับ
แลวนำไปดำเนินการตามข้ันตอนการวิจัยตอไป 

 1.4 การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ โดยใชสถิติดังนี้ประกอบดวย 1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ไดแกคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ 2) สถิติเชิง
อางอิงเพื่อทดสอบสมมติฐาน ไดแก ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) คา t-test 

คา F - test และการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) (ลัดดาวัลย เพชรโรจน 

และอัจฉรา ชำนิประศาสน, 2562) 

2. การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 2.1 ประชากรกลุมผูใหขอมูลสำคัญ (Key Informant) โดยใชใชวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง ผูแทนจากผู
ประกอบบริษัทรับเหมากอสราง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมท้ังสิ้นจำนวน 20 คน 

 2.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับเนื้อหาตามกรอบแนวคิด
งานวิจัยที่ศึกษาโดยขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือมี 3 ขั้นตอน คือ  1) ศึกษาเอกสาร แนวคิดและ
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของและศึกษาบทสรุป ความคิดเห็น ขอเสนอแนะแลวสรางคำถามเพื่อใชในการสัมภาษณเชิงลึก 

2) นำแบบสัมภาษณท่ีสรางข้ึนตรวจสอบความเหมาะสมตามคำแนะนำของผูเชี่ยวชาญ และ 3) ตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญตามลำดับ 

 2.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยไดใชการเก็บรวบรวมจาก 1) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) จากเอกสาร 
ทางวิชาการและใชแบบสัมภาษณ คือ ผูสัมภาษณและผูใหสัมภาษณผูสัมภาษณจะตองมีการวางแผนและเตรียมการ
ใหพรอมรวมทั้งดำเนินการตามขั้นตอน และ2)ขอมูลทุติยภูมิผูวิจัยคนควาขอมูลจากฐานขอมูลตางๆ ไมวาจะเปน
หนังสือ เอกสาร บทความทางวิชาการ รายงานผลการศึกษา บทวิพากษวิจารณ เปนตน มาบูรณาการเพื่อสนับสนุน
ผลการวิเคราะหท่ีจนไดแกนแทในประเด็นท่ีศึกษา  
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 2.4 การวิเคราะหขอมูล โดยการรวบรวมขอมูลและจัดหมวดหมูขอมูลที่ไดจากการวิจัยเชิงคุณภาพเรียบ
เรียงขอมูลที่เปนประเด็นหลักและประเด็นยอยจากนั้นลดทอนขอมูลที่คลุมเครือและซ้ำซอนกัน เพื่อใหไดขอมลูท่ี
เปนรูปธรรมพิจารณาความสอดคลองความเชื่อมโยงระหวางขอมูลพรรณนา เพื่อนำมาวิเคราะห ตีความ ใหมีความ
เชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎีท่ีนำมาใชในบททบทวนวรรณกรรมพรอมท้ังใหมี ความสอดคลองกับวัตถุประสงคคำถาม
การวิจัยในการศึกษาตอไป (บุษกร เชี่ยวจินดากานต, 2561) 

 

ผลการวิจัย 

ผูวิจัยนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยสามารถสรุปผลการวิจัยดังตอไปน้ี 

 1. ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการรับเหมากอสรางในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยแจกแจง 
ความถ่ี (Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) ซึ่งใชกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ จำนวน 400 คน 

พบวาสวนใหญเปนเพศชาย จำนวน 360 คน คิดเปนรอยละ 84.50 มีอายุ 30– 40 ปจำนวน 195 คน คิดเปนรอยละ 

48.75 มีภูมิลำเนาเดิมของผูประกอบการอยูในจังหวัดปทุมธานี จำนวน 311 คน คิดเปนรอยละ 81.33 มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีจำนวน 255 คน คิดเปนรอยละ 63.75 มีระยะเวลาท่ีประกอบกิจการ 5 - 10 ป จำนวน 153 คน 

คิดเปนรอยละ 45.35 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,000,001 – 7,000,000 บาทจำนวน 114 คน คิดเปนรอยละ 28.50 

ตามลำดับ 

 2. ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการดำเนินธุรกิจรับเหมากอสรางของ
ผูประกอบการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยสรุปวา 
   2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยคุณลักษณะของผูประกอบการ โดยรวมมีคาเฉลี่ย ( ) = 4.28 

มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การบริหารจัดการมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ( )= 4.35 

มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก รองลงมาความคิดเชิงนวัตกรรมมีคาเฉลี่ย ( )= 4.34  และมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

ไดแก การยอมรับความเสี่ยงมีคาเฉลี่ย ( )= 4.23 มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากตามลำดับ 

   2.2 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยกลยุทธธุรกิจของผูประกอบการ โดยรวมมีคาเฉลี่ย ( ) = 4.34 

มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาในรายขอคำถาม พบวากลยุทธนวัตกรรมมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด         

( ) = 4.38 มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก รองลงมากลยุทธปรับปรุงสินคาและบริการมีคาเฉลี่ย ( ) = 4.37 

และมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก กลยุทธสรางความแตกตางมีคาเฉลี่ย ( )= 4.30 มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

ตามลำดับ  

 3. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการดำเนินธุรกิจรับเหมากอสราง ของ
ผูประกอบการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยจำแนกตามลักษณะของสถานประกอบการ โดยใชสถิติทดสอบความ
แตกตางของคาที (t-Test) และทดสอบคาเอฟ (F-Test) ดวยการวิเคราะหความแปรปรวน (One-Way ANOVA) 

โดยนำเสนอตามตารางที่ 1 ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการดำเนินธุรกิจรับเหมากอสรางของผูประกอบการใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยจำแนกตามปจจัยสวนบุคคลของบุคคลของผูประกอบการ 

N = 400 

คุณลักษณะของ 
ผูประกอบการธุรกิจ 

เพศ อายุ ภูมิลำเนา 
ระดับ

การศึกษา 
ระยะเวลาท่ี
ประกอบธุรกิจ 

รายไดเฉลี่ย 

ตอเดือน 

1. ความตองการความสำเร็จ .092 .140 .017* .012* .012* .052 

2. การยอมรับความเสี่ยง .076 .125 .272 .135 .135 .081 

3. ความมั่นใจในตนเอง .039* .143 .034* .075 .075 .085 

4. ความรูความสามารถความใฝรู .015* .086 .061 .091 .091 .061 

5. การบริหารจัดการ .009* .136 .107 .136 .136 .176 

6. ความเปนไปไดของอัตรา 
ผลตอบแทนจากการลงทุน 

 

.162 

 

.106 

 

.071 

 

.079 

 

.079 

 

.059 

7. ความคิดเชิงนวัตกรรม .101 .126 .167 .106 .106 .176 

กลยุทธธุรกิจของ
ผูประกอบการ 

เพศ อายุ ภูมิลำเนา 
ระดับ

การศึกษา 
ระยะเวลาท่ี
ประกอบธุรกิจ 

รายไดเฉลี่ย 

ตอเดือน 

1. กลยุทธสรางความแตกตาง .080 .076 .319 .089 .841 .841 

2. กลยุทธปรับปรุงสินคาและ
บริการ 

.016* .056 .007* .067 .021* .091 

3. กลยุทธตนทุนต่ํา .099 .096 .113 .109 .109 .099 

4. กลยุทธสรางความสัมพันธ 
กับลูกคา 

 

.019* 

 

.086 

 

.211 

 

.080 

 

.060 

 

.075 

5. กลยุทธนวัตกรรม .059 .110 .027* .098 .098 .068 

*P<.05 

 จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการดำเนินธุรกิจรับเหมา
กอสรางของผูประกอบการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยจำแนกตามปจจัยสวนบุคคลของบุคคลของผูประกอบการ
พบวาโดยรวมไมแตกตางกันยกเวน 1)คุณลักษณะของผูประกอบการธุรกิจในเรื่องเพศ ภูมิลำเนาระดับการศึกษาและ
ระยะเวลาที่ประกอบธุรกิจ และ2)กลยุทธธุรกิจของผูประกอบการในเรื่องเพศ ภูมิลำเนาและระยะเวลาที่ประกอบ
ธุรกิจอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ตามลำดับ 

 4. ผลการวิเคราะหความถอดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) การหาคาสัมประสิทธิ์ถดถอย
มาตรฐาน (Standard Regression Coefficient) โดยนำเสนอไดดังนี้ 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหความถอดถอยเชิงพหุคุณปจจัยดานคุณลักษณะและปจจัยดานกลยุทธทางธุรกิจ
ของผูประกอบการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ตัวแปรพยากรณ 

การพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการดำเนินธุรกิจรับเหมากอสรางของ
ผูประกอบการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 B S.E. β t Sig. Tolerance VIF 

คาคงท่ี (constant) 0.698 0.327 - 2.136 0.034 - - 

คุณลักษณะของผูประกอบการ        

1. ความตองการความสำเร็จ 0.076 0.033 0.141 2.273 0.024* 0.661 1.505 

2. การยอมรับความเสี่ยง 0.089 0.042 0.129 2.095 0.238 0.552 1.826 

3. ความมั่นใจในตนเอง 0.078 0.039 0.125 2.022 0.145 0.923 1.264 

4. ความรูความสามารถความใฝรู 0.133 0.061 0.164 2.163 0.132 0.615 1.628 

5. การบริหารจัดการ 0.104 0.052 0.146 2.018 0.017* 0.725 1.586 

6. ความเปนไปไดของอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน 

0.082 0.239 0.157 2.968 0.107 0.929 1.745 

7. ความคิดเชิงนวัตกรรม 0.399 0.070 0.174 4.889 0.000* 0.691 1.632 

 B S.E. β t Sig. Tolerance VIF 

คาคงท่ี (constant) 0.698 0.327 - 2.136 0.034 - - 

กลยุทธธุรกิจของผูประกอบการ        

1. กลยุทธสรางความแตกตาง 0.144 0.071 0.314 5.148 0.000* 0.371 2.616 

2. กลยุทธปรับปรุงสินคาและบริการ 0.012 0.526 0.026 -0.316 0.645 0.468 2.213 

3. กลยุทธตนทุนต่ํา 0.081 0.028 0.114 4.109 0.000* 0.656 1.596 

4. กลยุทธสรางความสัมพันธกับลูกคา 0.075 0.296 0.412 1.919 0.012* 0.406 3.346 

5. กลยุทธนวัตกรรม 0.082 0.195 0.147 2.159 0.095 0.826 1.426 

R = 0.81, R2=0.68 R2Adjusted=0.73, Sr2=0.35, F=43.49, p<0.001  

** P<0.01, *P<0.05 

 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหความถอดถอยเชิงพหุคุณการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการดำเนินธุรกิจ
รับเหมากอสรางของผูประกอบการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร พบวา 1) คุณลักษณะของผูประกอบการ ไดแก 

ความตองการความสำเร็จ (Sig = .024) การยอมรับความเสี่ยง (Sig = .238) ความมั่นใจในตนเอง (Sig = .145) 

ความรูความสามารถความใฝรู (Sig = .132) การบริหารจัดการ (Sig = .017) ความเปนไปไดของอัตราผลตอบแทน
จากการลงทุน (Sig = .107) และความคิดเชิงนวัตกรรม (Sig = .000) ตามลำดับ และ2) 3)กลยุทธธุรกิจของ
ผูประกอบการ ไดแก กลยุทธสรางความแตกตาง (Sig = .000) ดานกลยุทธปรับปรุงสินคาและบริการ (Sig = .645) 

ดานกลยุทธตนทุนต่ํา (Sig = .000) ดานกลยุทธสรางความสัมพันธกับลูกคา (Sig = .012) และดานกลยุทธนวัตกรรม 

(Sig = .095)  
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 และเม่ือพิจารณาน้ำหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนารูปแบบนวัตกรรม
การดำเนินธุรกิจรับเหมากอสรางของผูประกอบการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร พบวา 1) คุณลักษณะของผูประกอบการ
ความคิดเชิงนวัตกรรม (β= 0.174) สงผลตอความสำเร็จการดำเนินธุรกิจรับเหมากอสรางขนาดกลางและขนาดยอม
ภายใตสถานการณการแพรระบาดโรคโควิด-19 ของผูประกอบการในจังหวัดปทุมธานีมากที่สุด รองลงมาความรู
ความสามารถความใฝรู (β= 0.164) ความเปนไปไดของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (β= 0.157) การบริหาร
จัดการ (β= 0.146) ความตองการความสำเร็จ (β= 0.141) การยอมรับความเสี่ยง (β= 0.129) และความมั่นใจใน
ตนเอง (β= 0.125) นอยท่ีสุด และ 2) กลยุทธธุรกิจของผูประกอบการกลยุทธสรางความสัมพันธกับลูกคา (β= 0.412) 

สงผลตอการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการดำเนินธุรกิจรับเหมากอสรางของผูประกอบการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
มากท่ีสุด รองลงมากลยุทธสรางความแตกตาง (β= 0.314) กลยุทธนวัตกรรม (β= 0.147) กลยุทธตนทุนต่ํา (β= 0.114) 

และกลยุทธปรับปรุงสินคาและบริการ (β= 0.026) ตามลำดับ 

 5. ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการดำเนินธุรกิจรับเหมากอสรางของ
ผูประกอบการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยสรุปวา 
   5.1 การดำเนินธุรกิจรับเหมากอสรางของผูประกอบการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยสรุปวา 
ดำเนินงานของธุรกิจรับเหมากอสรางนับเปนธุรกิจที่มีความเสี ่ยงสูง เนื ่อง จากมีปจจัยที่เกี ่ยวของหลายปจจัย           

ทั้งปจจัยภายนอก อาทิ ปจจัยดานการเมืองและกฎหมาย ปจจัยดานเศรษฐกิจ ปจจัยดานสังคมวัฒนธรรม ปจจัย
ดานเทคโนโลยี และปจจัยภายใน อาทิวิเคราะหดานการตลาด วิเคราะหดานเทคนิค วิเคราะหดานการเงิน เปนตน 

ดังนั้น ผูประกอบการจึงตองคำนึงถึงปจจัยตางๆ รวมถึงเครือขายทางธุรกิจที่เกี่ยวของทั้งธุรกิจที่เกี่ยวของโดยตรง
และโดยออม ซึ่งตองอาศัยความสัมพันธทางเครือขายทางธุรกิจในการรวมมือผสมผสานระหวางเทคนิคตางๆ  

   5.2 รูปแบบนวัตกรรมการดำเนินธุรกิจรับเหมากอสราง ของผูประกอบการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
โดยสรุปวาการวิเคราะหสภาพแวดลอมเพื่อการจัดการธุรกิจ มีความสำคัญเปนอยางมากตอการบริหารจัดการธุรกิจ
เพราะธุรกิจมีความเสี่ยงเกิดขึ้นไดตลอดเวลา ตองมีการเตรียมพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพแวดลอม
ภายในและภายนอกในปจจุบันนี้ตองเผชิญกับสภาพแวดลอมที่มีการเปลีย่นแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาการปรับตัวให
ทันกับสถานการณปจจุบัน  

   5.3 แนวทางการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการดำเนินธุรกิจรับเหมากอสรางของผูประกอบการใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยสรุปวาการดำเนินธุรกิจรับเหมากอสรางธุรกิจรับเหมากอสรางเปนธุรกิจท่ีเปนศูนยรวมของ
บุคคลหลากหลายอาชีพ อาทิ วิศวกร สถาปนิกชางเทคนิคตางๆ รวมถึงเครือขายทางธุรกิจท่ีเกี่ยวของท้ังธุรกิจท่ีเกี่ยวของ
โดยตรงและโดยออม ซึ่งตองอาศัยความสัมพันธทางเครือขายทางธุรกิจในการรวมมือผสมผสานระหวางเทคนิคตางๆ 

ดังนั้นการมีทีมงานในการทำงานอยางมีประสิทธิภาพและสามารถผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานตอไป 

 

อภิปรายผลการวิจัย  
 ประเด็นท่ี 1 การดำเนินธุรกิจรับเหมากอสรางของผูประกอบการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จากประเด็นนี้
พบวาเนื่องจากมีปจจัยท่ีเกี่ยวของหลายปจจัย ท้ังปจจัยภายนอก อาทิ ปจจัยดานการเมืองและกฎหมาย ปจจัยดาน
เศรษฐกิจ ปจจัยดานสังคมวัฒนธรรม ปจจัยดานเทคโนโลยี และปจจัยภายใน อาทิวิเคราะหดานการตลาด วิเคราะห
ดานเทคนิค วิเคราะหดานการเงิน เปนตนดังนั้นผูประกอบการจึงตองอาศัยความสัมพันธทางเครือขายทางธุรกิจใน
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การรวมมือผสมผสานระหวางเทคนิคตางๆ มาใชในการดำเนินธุรกิจในประเด็นนี้สอดคลองกับผลงานวิจัยของสรัญช
รัศม์ิ แกวจุนันทและจักรพงษ พงษเพ็ง (2564) ศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยท่ีใชในการประเมินความยั่งยืนของการกอสราง
อาคารของผูรับเหมาที่สงผลกระทบตอความไดเปรียบในการแขงขัน พบวาจากยุคโลกาภิวัฒนการกอสรางเปนหนึ่ง
อุตสาหกรรมท่ีสงผลตอความอยูรอดตองอาศัยการปรับตัวเพื่อตอบรับตอการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณในอนาคต 

ผลงานวิจัยของสิทธิ์ศิริ ฐานประเสริฐ (2561) ศึกษาวิจัยเรื่องปญหาท่ีสงผลกระทบทางดานการเงินตอการขยายธุรกิจ
รับเหมากอสรางประเภทอาคารของผูรับเหมากอสรางในจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบวาเงินทุนท่ีมีจำกัดควรมีการ
ควบคุมอยางระมัดระวังเพื่อไมใหประสบกับสภาวะลมเหลวทางการเงินในการบริหารจัดการงานกอสราง  อีกท้ัง
สอดคลองกับแนวความคิดของบุญเรือน ทองทิพย. (2563). โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับศักยภาพ
ของผูนำสงผลตอการพัฒนาองคการแบบ New Normal การปรับเปลี่ยนตามสถานการณ มองหาชองทางธุรกิจใหม ๆ 

การสรางความหลากหลายทางการตลาดการเนนคุณภาพ สรางความแตกตางในการดำเนิธุรกิจ 
 ประเด็นท่ี 2 รูปแบบนวัตกรรมการดำเนินธุรกิจรับเหมากอสราง ของผูประกอบการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
จากประเด็นนี้พบวาจากการทดสอบคาสถิติของคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ1)คุณลักษณะของผูประกอบการ 
ไดแก ความตองการความสำเร็จ การยอมรับความเสี่ยงความมั่นใจในตนเองความรูความสามารถความใฝรูการบริหาร
จัดการ และความคิดเชิงนวัตกรรม และ 2) กลยุทธธุรกิจของผูประกอบการ ดานกลยุทธสรางความแตกตาง ดานกล
ยุทธปรับปรุงสินคาและบริการ ดานกลยุทธตนทุนตํ่า ดานกลยุทธสรางความสัมพันธกับลูกคา และดานกลยุทธ
นวัตกรรม เปนรอยละ 68.00 ท่ีเหลืออีกรอยละ 32.00 ซึ่งในประเด็นนี้สอดคลองกับผลงานวิจัยของสาวิทย หลาบมาลา 
และคณะ (2564) ศึกษาวิจัยเรื่องประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงในการกอสรางอาคารสูงจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย
พบวาอิทธิพลของปจจัยความเสี่ยงในการกอสรางอาคารสูงคือ ดานเศรษฐกิจและการเมืองมีความสัมพันธโดยตรงกับ
การจัดการดานกฎหมาย 0.72 อยางมีนัยสำคัญทางสถิต 0.01 อีกทั้งงานวิจัยของสรสินธุ ฉายสินสอน (2564) 

ศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยเชิงสาเหตุดานคุณลักษณะผูประกอบการและการรับรูเทคโนโลยีที่สงผลตอพฤติกรรมการ
ยอมรับเทคโนโลยีคลังสินคาอัจฉริยะเชิงพาณิชยของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทย 

ผลการวิจัยพบวาคุณลักษณะผูประกอบการและการรับรูเทคโนโลยีที ่สงผลตอพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยี
คลังสินคาอัจฉริยะเชิงพาณิชยของผูประกอบการรอยละ 56.40 นอกนั้นเกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่นๆ ตามลำดับ 

 ประเด็นท่ี 3. แนวทางการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการดำเนินธุรกิจรับเหมากอสรางของผูประกอบการใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร จากประเด็นนี้พบวาเนื่องจากมีปจจัยที่เกี่ยวของหลาย ดังนั้น ผูประกอบการจึงตอง
คำนึงถึงปจจัยตางๆ เพื่อสรางโอกาสท่ีจะประสบความสำเร็จการดำเนินธุรกิจ โดยมีการติดตอสื่อสารและดูแลลูกคา
อยางตอเนื่อง และมีการวางแผนในการทำงานกอนอยูสม่ำเสมอซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ Kotler, P. & 

Armstrong, G. (2009) ไดกลาววา ลักษณะของผูประกอบการที่ประสบความสำเร็จนั้น ประกอบดวยคุณลักษณะ 
ความตองการความสำเร็จ พยายามคนหาหนทางท่ีนำไปสูความสำเร็จ อีกท้ังสอดคลองกับการวิจัยของ Mhalla, M. 

(2020). ที่กลาววา การสรางนวัตกรรมใหมๆ ที่จะชวยใหคุณเปนองคกรที่มีความโดดเดน และมี ความแตกตางกัน 

เพื่อเตรียมรับมือความไมแนนอนในปจจุบัน พรอมท้ังผลงานวิจัยของอุษณีย เส็งพานิช (2564) ศึกษาวิจัยเรื่องปจจัย
เชิงสาเหตุที่สงผลตอขอจำกัดในการดำเนินงานและการเขาถึงแหลงเงินทุนจากสถาบันการเงินของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมในจังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารตองสรางคุณคาใหแกสินคาและบริการในการ
เขาถึงและสรางความ ไววางใจแกผูบริโภคผานเทคโนโลยี ซึ่งจะสงผลตอความสัมพันธของเครือขายในกลุมธรุกิจ
รับเหมากอสรางในการทำงานมากข้ึนตามลำดับ 
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ขอเสนอแนะ  
1. ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งน้ี 

 1) จากผลการวิจัยพบวา ความตองการความสำเร็จ การบริหารจัดการ และการสรางนวัตกรรม พรอมท้ัง
ผูประกอบการจะตองมีแหลงเงินทุนที่ชัดเจน ดวยการสรางนวัตกรรมใหม เพื่อใหตรงตามความตองการของตลาด  

ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบันของลูกคาหรือผูบริโภคตอไป 

 2) จากผลการวิจัยพบวา กลยุทธสรางความแตกตาง กลยุทธตนทุนต่ํา และกลยุทธสรางความสัมพันธกับลูกคา 
สงผลตอความสำเร็จของธุรกิจ ดังนั้นตองมีการปรับแนวทางในการวางแผนดำเนินธุรกิจ เพื่อสรางความแตกตาง 
และมีการวางแผนเพื่อเตรียมรับมือความไมแนนอนในปจจุบันและอนาคตตอไป 

2. ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป 

 1) ควรจะศึกษาในเชิงปริมาณเพิ่มเติม เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกของปจจัยที่มีความสัมพันธเชิงบวกและ          

มีประสิทธิภาพในการทำนายในระดับที่สูงขึ้น พรอมทั้งการกำหนดตัวแปรใหมๆ มาใชในการทำวิจัยอยูเสมอเพื่อ
คนหาขอเท็จจริงตอไป 

 2) การศึกษางานวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาความสำเร็จของธุรกิจกวางข้ึน และกระจายออกไปยังจังหวัดอื่น
และภูมิภาคอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากการวิจัยในครั้งนี้  
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แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 
Good Government Management Guidelines Based on Good Governance Principles
 
ผูวิจัย   ธนะพัฒน  วิริต 

   อาจารยคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
 การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล มีวัตถุประสงคที่มุงผลสัมฤทธิ์ใหเกิดการทำงานอยางมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลกอใหเกิดประโยชนตอความตองการของประชาชนสูงสุด รวมตลอดจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจของรัฐอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา ลดขั้นตอนการปฏิ บัติงานเกินความจำเปน การสรางความ
ตระหนักรวมกันในสังคมไทยเพื่อใหเกิดกระบวนการสรางสรรคกลไกการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีใหเกิดการปฏิรูปการ
บริหารภาครัฐอยางเปนรูปธรรม เรงแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนและเนนให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการบานเมือง ซึ่งหลักธรรมาภิบาลจะเกิดผลสำเร็จไดนั้นผูบริหารมี
ความสำคัญเปนอยางมากที่จะนำมายึดถือปฏิบัติเพื่อใหเปนแบบอยางที่ดีและเพื่อใหประชาชนเกิดความเขาใจถึงหลัก
ธรรมาภิบาลมากข้ึน ตองเรงดำเนินการใหการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรูใหแกประชาชน อีกท้ังหลักธรรมาภิบาลจะชวย
ใหระบบริหารของภาครัฐมีความยุติธรรมที่นาเชื่อถือไดเปนมาตรฐานสากลที่บงชี้ถึงระดับการพัฒนาของประเทศ          

ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หลักธรรมาภิบาลมีหลักการบริหารโดยยึดหลักการกระจายอำนาจและหลักการมีสวนรวม 

ซึ่งเปนกุญแจสำคัญในการนำไปสูการฟนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศท่ีกำลังพัฒนาและประเทศยากจน  
 

คำสำคัญ : แนวทาง การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี หลักธรรมาภิบาล 
 
Abstract

Good government management in accordance with good governance The objective is to 
achieve work efficiency, efficiency, which will benefit the needs of the highest people. As well 
as achieving effective state missions and worthwhile Reducing the process of working more than 
necessary. Creating common awareness in Thai society in order to create a process for creating 
good government management mechanisms for concrete public administration reform. 
Accelerate the resolution of corruption and misconduct in government and private business 
sectors, and emphasize citizens to participate in the administration of the country For good 
governance to be successful, executives are very important to be adhered to as a good model and 
for the public to better understand the principles of good governance. Must accelerate the 
education process to increase knowledge for the people In addition, good governance will help 
the government administration to have fair, reliable, international standards that indicate the level 
of development of the country. In terms of economy, society, politics, good governance 
principles, administrative principles based on decentralization and participation. Which is the 
key to revitalizing and developing the economies of developing countries and poor countries.

Keyword : Guidelines, Good government management, Good governance
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บทนำ 
ในบริบททางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองไทยมีความเปลี่ยนแปลงที่นาสนใจศึกษาอยางยิ่ง โดยเฉพาะเรื่อง

ความขัดแยงดานแนวคิดทางการเมืองของประชาชนกลุมตางๆ ปญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมระหวาง คนรวย-คนจน 

หรือคนในเมือง-คนชนบท ปญหาราคาพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำ ปญหาเศรษฐกิจที่มีการแขงขันที่ไมเปนธรรม
ซับซอน และรุนแรง ผูประกอบการที่เปนนายทุนขนาดใหญผูกขาดในธุรกิจบางประเภท ไดกอใหเกิดการรวมกลุมของ
ประชาชนเพื่อเรียกรองความชวยเหลือจากรัฐบาลของผูท่ีเดือดรอนจากปญหาตางๆ ซึ่งเปนปรากฏการณท่ีพบบอยครั้ง 
กลุมผูชุมชุมเรียกรองมักจะยึดสถานท่ีสาธารณะเพื่อเรียกรองความสนใจจากรัฐบาลเปนระยะเวลายาวนาน และพบเห็น
ไดเสมอในทุกการบริหารประเทศของรัฐบาลทุกยุคสมัย ขอเรียกรองก็เปนเร่ืองเดิม เชน ปญหาราคาสินคาเกษตรตกต่ำ 
ปญหาท่ีดินทำกิน เปนตน และถาหากปญหาเหลานั้นถูกเพิกเฉย หรือปญหาเหลานั้นไดรับการแกไขไมเหมาะสม ความ
เดือดรอนทั้งหลายก็จะทวีความรุนแรงขึ้น และเปลี่ยนการชุมนุมโดยสงบใหกลายเปนการชุมนุมที่มีความรุนแรงข้ึน
ตามลำดับ จนกระท่ังเกิดการปะทะกันของกลุมผูชุมชนหรือผูเรียกรองและเจาหนาท่ีของรัฐบาลท่ีมาควบคุมสถานการณ 

นำมาซึ่งความสูญเสียท่ีทุกฝายไมตองการใหเกิดข้ึน จากสภาพปญหาและสถานการณที่เปนอยูนั้นอาจมีสาเหตุจากหลาย
ปจจัย หนึ่งในหลายปจจัยนั้น คือ ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารประเทศโดยเฉพาะในตางจังหวัดหรือ
ชุมชนทองถิ่นที่อยูในระดับนอยถึงปานกลาง (อรชร พรประเสริฐ.  2551:61) สาเหตุมาจากการที่ประชาชนบางสวนยัง
ขาดความรูความเขาใจในสิทธิ หนาท่ีข้ันพื้นฐานของตนเอง แมในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ไดเปด
ชองทางใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมการบริหารราชการแผนดินหรือการปกครองตนเองตามระบบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยผานระบบรัฐสภา ซึ่งประชาชนไดเลือกผูแทนของตนใหไปทำหนาท่ีแทนในรัฐสภา 
เพื่อรวมผลักดันนโยบายในการพัฒนาประเทศ และบัญญัติกฎหมายที่เปนประโยชนอยางแทจริงแกประชาชนชาวไทย
แลวก็ตาม แตในความเปนจริงผูแทนประชาชนหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเหลานั้น ถึงแมทำหนาที่ของตนอยาง
เขมแข็งจริงจัง แตปญหาของประชาชนก็ยังไมไดรับการแกไขใหหมดไปได ปญหาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของ
ประชาชนก็ยังคงอยูและทวีความรุนแรงย่ิงข้ึน 

กระแสการปกครองแบบประชาธิปไตยและกระแสโลกาภิวัฒน ที่ไดทำใหแนวความคิดตลอดจนการรับรูเรื่อง
การมีสวนรวมของประชาชน สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล ฯลฯ มีการขยายตัวอยางกวางขวางในสังคมไทย 

สงผลใหเกิดขอเรียกรองในเรื่องการกระจายอำนาจ และทำใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นของไทยมีการเปลี่ยนแปลง
อยางมาก นับตั้งแตมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในชวงหลังเหตุการณพฤษภาทมิฬ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 

เปนตนมา จากขอเรียกรองและกระแสของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตน จึงเปนท่ีมาของรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2540 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 รวมท้ังกฎหมาย
ตอเนื่องอื่นๆ อีกรวม 11 ฉบับ กฎหมายทั้งหมดนี้ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูประบบราชการอยางมาก 

โดยเฉพาะการลดบทบาทและการลดขนาดของราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคเพื่อกระจายอำนาจใหแก
ราชการสวนทองถ่ิน ทำใหสวนราชการสวนทองถ่ินจะมีการขยายขนาดและเพิ่มบทบาทในการใหบริการสาธารณะตางๆ 

แกประชาชนมากข้ึน (โกวิทย พวงงาม 2548 : 121 - 123) ประเทศไทยไดรับผลกระทบโดยตรงจากกระแสโลกในเรื่อง
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การบริหารจัดการท่ีดี (good governance) จึงไดนำแนวทางการบริหารจัดการท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาลใหเปนกลยุทธ
หลักในการดำเนินงาน ทั้งนี้เพื่อแสดงใหประชาคมโลกรับรูวาประเทศไทยมีคว ามมุงมั่นที ่จะบริหารจัดการตามแนว
ทางการบริหารจัดการท่ีดีหรือหลักการแหงธรรมาภิบาลในทุกภาคสวนของประเทศ  

 ดังนั้นจึงไดมีบทบัญญัติท่ีเปนแนวทางการดำเนินงานดานการบริหารจัดการท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาลไวต้ังแต
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ท่ีไดกลาวถึงสาระสำคัญของการรางรัฐธรรมนูญวาเปนการสงเสริม
และคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองและตรวจสอบการใชอำนาจรัฐเพิ่มข้ึน 

ตลอดทั้งปรับปรุงโครงสรางทางการเมืองใหมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้โดยไดคำนึงถึงความคิดเห็นของ
ประชาชนเปนสำคัญ (ราชกิจจานุเบกษา, 2540: เลม 114 ตอนท่ี 55 ก) 
 
รูปแบบการกระจายอำนาจการปกครองของภาครัฐ  

การกระจายอำนาจการปกครองเปนการดำเนินกิจการสารธารณะบางเรื่องจากรัฐหรือองคกรกลางไปให
องคกรชุมชนซึ่งตั้งอยูในทองถ่ินตางๆ ของรัฐ ท้ังนี้เพื่อสนองตอบความตองการของประชาชนในทองถ่ิน องคกรดังกลาว
ตองเปนนิติบุคคลจึงสามารถดำเนินกิจการตางๆ ไดโดยอิสระภายใตกฎหมายท่ีรัฐบาลกลางกำหนดการกระจายอำนาจ
การปกครองของไทยปจจุบันอยูในรูปองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดแก 

1. องคการบริหารสวนจังหวัด หรือ อบจ. เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตั้งตามพระราชบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546 โดยมีฐานะเปนนิติบุคคล มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ครอบคลุมทั้งจังหวัด โครงสรางของ อบจ. ประกอบดวย ฝายบริหาร มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ไดแก 

นายกองคการบริหารสวนจังหวัด และฝายสภา ไดแก สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

2. เทศบาล เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติ
เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ.2542 รวมถึงแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.2552 โดยใหเทศบาล 

มีฐานะเปนนิติบุคคล แบงเปน 3 ประเภท คือ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล โครงสรางของเทศบาล
ประกอบดวย ฝายบริหาร ไดแก นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชน และฝายนิติบัญญัติ ไดแก สมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกต้ัง โดยตรงของประชาชนเชนเดียวกัน  

3. องคการบริหารสวนตำบล หรือ อบต. เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2546 โดยใหองคการบริหารสวน
ตำบลเปนนิติบุคคล แบงเปน 3 ขนาด ไดแก ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ โดยใชเกณฑรายไดท่ีองคการบริหาร
สวนตำบลจัดเก็บ โครงสรางขององคการบริหารสวนตำบลประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตำบล มาจากการ
เลือกตั้งของประชาชาชนโดยตรง และฝายบัญญัติ ไดแก สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล มาจากการเลือกต้ัง
โดยตรงของประชาชนเชนกัน  
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4. กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปพิเศษเนื่องจากเปนเมืองหลวง จัดต้ังตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 มีฐานะเปนนิติบุคคลโครงสรางของกรุงเทพมหานคร
ประกอบดวยผูวาราชการกรุงเทพมหานครมาจากการเลือกต้ังโดยตรงประชาชนเชนกัน  

5. เมืองพัทยา เปนองคกรปกครองทองถิ ่นรูปพิเศษเนื ่องจากมีล ักษณะเปนเมืองทองเที่ยว ตั ้งตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ.2542 ฐานะเทียบเทาเทศบาลนคร มีฐานะเปนนิติบุคคล โครงสรางของ
เมืองพัทยาประกอบดวยฝายบริหารไดแกนายกเมืองพัทยา มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนและฝายนิติบัญญัติ
ไดแก สมาชิกสภาเมืองพัทยา มาจากการเลือกต้ังของประชาชนเชนเดียวกัน 

 

ปญหาการพัฒนาการบริหารจัดการของภาครัฐ 

ในชวงหนึ่งถึงสองทศวรรษที่ผานมาไดเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับระบบการปกครองสวนทองถิ่นของหลาย
ประเทศท่ัวโลก ซึ่งรวมไปถึงการปกครองทองถ่ินของประเทศไทยดวย ท้ังนี้เนื่องจากสาเหตุท่ีเปนแรงผลักดันใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงหลายประการดวยกัน โดยสาเหตุหลักที่เปนพลังผลักดันในการเปลี่ยนแปลงสาเหตุแรกคือ กระแสการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยและกระบวนการทำใหการเมืองการปกครองเปนประชาธิปไตย ( democratization)            

พลังผลักดันดังกลาวนี้ทำใหประเทศท่ีการปกครองไมเปนประชาธิปไตยตองปรับระบอบการปกครองใหเปนแบบประชาธิปไตย 

(semi democracy) สวนประเทศท่ีปกครองในระบอบกึ่งประชาธิปไตยตองปรับเปนประชาธิปไตยมากข้ึน และประเทศ
ที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน ( representative democracy) ตองมีการปรับการปกครองไปเปน
ระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม (participatory democracy) สาเหตุหลักประการท่ีสองคือ กระแสความคิดแบบเสรีนิยม 

(neoliberalism) ซึ่งแนวความคิดดังกลาวนี้ตองการที่จะลดทอนบทบาทของรัฐ ลดขนาดกำลังคนของภาครัฐ และลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของระบบราชการ โดยสงเสริมใหภาคสังคม ภาคประชาชน องคกรเอกชน และองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเขามามีบทบาทในการดำเนินภารกิจตางๆ มากยิ่งข้ึน สวนสาเหตุหลักประการสุดทายคือ การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตางๆ ไปสูสังคมเมือง ซึ่งสงผลตอการ
บริหารการจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการจัดบริการสาธารณะ (นครินทร เมฆไตรรัตน 

2546 : 26 - 27) 

1. การดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบเทศบาลในหวงเวลาท่ีผานมาไดเกิดปญหาตางๆ มากมาย 

ทั้งปญหาการรองเรียนของประชาชนตอหนวยงานที่มีอำนาจหนาที่ตรวจสอบการใชอำนาจของรัฐ เชน สำนักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ สำนักงานตรวจเงินแผนดิน ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
เปนตน และปญหาการฟองรองคดีตอศาลปกครองและศาลยุติธรรม หลายๆคดี ซึ่งนับเปนเรื่องที่ควรนำมาศึกษาหา
ขอเท็จจริง วาประเด็นดังกลาวมีปจจัยอะไรบางที่เขามามีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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2. แมวาการปกครองทองถ่ินไทยจะมีการปรับเปลี่ยนมาตามลำดับ แตยังไมพัฒนาเทาท่ีควรจะเปน ท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจากการจัดต้ังและการดำเนินการตางๆ เกิดจากการสั่งการหรือหยิบยื่นให (Devolution) หลายโครงการไมเปน
ท่ีตองการของประชาชนในทองถ่ินและทางองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมไดใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการ
ตางๆ มากนัก ซึ่งทำใหประชาชนในพื้นที่มีความรูสึกวาการเมืองเปนเรื ่องของขาราชการหรือนักการเมืองเทานั้น 

ประชาชนในพื้นที่มีความรูสึกวาการเมืองเปนเรื่องของขาราชการและนักการเมืองเทานั้น ประชาชนเปนเพียงผูที่คอย
ปฏิบัติตามคำสั่งของขาราชการและนักการเมือง ถึงแมวาโดยอุดมการณของการปกครองสวนทองถิ่นจะเปนการเปด
โอกาสใหประชาชนไดปกครองตนเอง มีการติดตาม กำกับควบคุม ตรวจสอบการบริหารภายในทองถิ่นก็ตามซึ่งความ
เชื่อ หรือแนวความคิดดังกลาว ทำใหการปกครองทองถิ่นอยูในมือของกลุมคนเพียงบางกลุมเทานั้น ไมไดเปนไปตาม
เจตนารมณของภาคประชาชนหรือตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง 

3. จากผลการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นขางตน  สิ่งที่ติดตามมาดวยจากผลของการ
กระจายอำนาจ คือ ภารกิจในการจัดบริการสาธารณะ (public service) ท่ีรัฐบาลไดมอบหมายใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเปนผูดำเนินการ และเพื่อศึกษาความหมายและขอบเขตของการจัดบริการสาธารณะดังกลาว จะพบวาในกลุม
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปไดใหความหมายของ “บริการสาธารณะ” (service d’interet general) ไววา บริการสาธารณะ
เปนบริการตางๆ ที่รัฐเห็นวามีความสำคัญและกอใหเกิดผลประโยชนตอสวนรวม และเมื่อไดศึกษาในรายละเอียดของ
สนธิสัญญาตาง ๆ ของกลุมประเทศสหภาพยุโรปกลับไมพบคำวา บริการสาธารณะ แตจะพบคำท่ีมีความหมายใกลเคียง
กันคือ “บริการเพื่อผลประโยชนสวนรวมทางเศรษฐกิจ” (service d’interet economique general) ซึ่งไดแก บริการ
ทางเศรษฐกิจตาง ๆ อาทิ การพลังงาน การขนสง การไปรษณีย การสื่อสาร และโทรคมนาคม เปนตน และคำวา “ขอบังคับ
ของบริการสาธารณะ” (obligations de service public) ซึ่งหมายถึง ขอบังคับตาง ๆ ท่ีสหภาพยุโรป รัฐ หรือสวนการ
ปกครองทองถิ่น กำหนดไวสำหรับผูใหบริการสาธารณะ (Liberation, 2004, p. 21 อางถึงใน ณัฐสุดา ธรรมถนอม, 2547) 

ดังนั้น การจำกัดขอบเขตและการรับผิดชอบดูแลบริการสาธารณะ จะเปนหนาท่ีของรัฐ หรือผูใชอำนาจรัฐในระดับตาง ๆ 

แลวแตกรณี โดยสวนใหญรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนผูท่ีมีอำนาจในการใหคำจำกัดความ จัดการ ใหทุนและ
ความชวยเหลือในดานการเงิน และควบคุมดูแลการจัดการบริการสาธารณะ โดยองคการบริหารสวนจังหวัดจะออกกฎ
และแนวทางในการปฏิบัติสำหรับธุรกิจในบางประเภท ซึ่งในขณะนี้องคการบริหารสวนจังหวัดเห็นวายังไมมีความจำเปน
ท่ีจะตองจัดต้ังองคการพิเศษขึ้นมาใหม เพื่อดูแลเร่ืองการบริการสาธารณะโดยเฉพาะ 

4. ในการจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งในสวนที่เปนภารกิจที่มีผลมาจากการกระจาย
อำนาจและการจัดบริการสาธารณะในสวนท่ีเปนภารกิจท่ีเปนผลมาจากอำนาจหนาท่ีตามกฎหมายเฉพาะ ซึ่งประกอบดวย
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 ซึ่งมีการแกไขเพิ่มเติมจนถึงป พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ.2496 ซึ่งมีการแกไขเพิ่มเติมจนถึงป พ.ศ.2543 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537          

ซึ่งมีการแกไขเพิ่มเติมจนถึงป พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2518 และฉบับท่ี 2 

พ.ศ.2518 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 ปจจุบันการจัดบริการสาธารณะในท้ังสองสวน
นี้ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหลายแหงยังมีปญหาในเรื่องของการจัดบริการ ท้ังปญหาในเรื่องการบริหารจัดการ ปญหา
การทุจริตคอรัปชั่น และปญหาประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณ เปนตน  
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ดังนั้นจึงเปนประเด็นปญหาสำคัญสำหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีมีการเติบโตของเศรษฐกิจในระดับสูง 
มีประชาชนผูรับบริการทั้งในสวนที่เปนประชากรตามหลักฐานทางทะเบียนราษฎร และประชากรแฝงที่อพยพเขามา
ทำงานและอาศัยอยูในพื้นท่ีเปนจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีปญหาทางสังคมและสิ่งแวดลอมเกิดข้ึนมากมาย อาทิ ปญหา
อาชญากรรม ปญหาการเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาความออนแอของโครงสรางทาง
สังคม ปญหาทางดานสาธารณสุข และปญหาการขาดแคลนสิ่งบริการสาธารณะที่ดี เปนตน  ซึ่งองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจะเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจเหลานี้ จะจัดการการใหบริการสาธารณะอยางไรเพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณ
ของการปกครองทองถิ่น ในการที่จะตอบสนองความตองการและแกไขปญหาใหกับประชาชนในแตละพื้นที่ที่มีความ
แตกตางกัน รวมไปถึงจะมีการจัดบริการสาธารณะอยางไรท่ีจะทำใหเกิดประสิทธิภาพและสามารถสราง ความพึงพอใจ
ใหแกประชาชนผูรับบริการ 
 
การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี  
 การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล มีวัตถุประสงคที่มุงผลสัมฤทธิ์ใหเกิดการทำงานอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แลวกอใหเกิดประโยชนตอความตองการของประชาชนสูงท่ีสุด ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจำเปนเพื่อใหทันตอสถานการณ และมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ำเสมอ การบริหารจัดการภาครัฐ
ท่ีดี มีดังนี้  
 1. การบริหารราชการที่ใหเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบัติราชการที่มีเปาหมาย
เพื่อใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน ความสงบและความปลอดภัยของสังคมสวนรวม ตลอดจน
ประโยชนสูงสุดของประเทศ 

  2. การบริหารราชการแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง การบริหารงานมุงเนนผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน
ท่ีสอดคลองเปนไปในแนวเดียวกับภารกิจและวัตถุประสงคท่ีกำหนดข้ึนไวสำหรับงานนั้นๆ โดยผลลัพธท่ีเกิดข้ึนมีความ
คุมคากับการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและสามารถกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานไดอยางชัดเจน ซึ่งสงผลตอ
การบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและเปนประโยชนโดยตรงตอความตองการของประชาชน 

  3. การบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ โดยการกำหนดวิธีการ
ปฏิบัติงานของสวนราชการใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและวัดความคุมคาในแตละภารกิจ โดยใหสวนราชการ
ยึดหลัก ความโปรงใส ความคุมคาและความชัดเจนในการปฏิบัติราชการ  
  4. เปนการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ โดยในการปฏิบัติงานไดจัดใหมีการ
กระจายอำนาจการตัดสินใจ เพื่อความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ โดยในการอนุญาต การอนุมัติ การ
ปฏิบัติราชการ การดำเนินการอื่นใดของผูดำรงตำแหนงใดใหแกผูดำรงตำแหนงท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดำเนินการใน
เร่ืองนั้นโดยตรง เพื่อใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วในการใหบริการ 
  5. วิธีการดำเนินการ คือ ตองมีหลักเกณฑควบคุม ติดตามและกำกับดูแล การใชอำนาจมีการกำหนดความ
รับผิดชอบของผูรับมอบอำนาจและผูมอบอำนาจใหชัดเจน ไมสรางข้ันตอนหรือกลั่นกรองงานท่ีไมจำเปน 
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กรอบแนวคิดในการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 
1. เพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 

2. เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 

3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 

4. ไมมีข้ันตอนในการปฏิบัติงานเกินความจำเปน 

5. มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 

6. ประชาชนไดรับความอำนวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองตอความตองการ 
7. มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ 

 

กลยุทธในการสรางการบริหารจัดการที่ดี 
เปนการสรางระบบการบริหารจัดการภาครัฐและสังคมที่ดีใหเกิดขึ้นในทุกภาคของสังคม จำเปนตองรวม

ดำเนินกิจการอยางตอเนื่องท้ังในระยะเฉพาะหนา ระยะกลาง ระยะยาว โดยตองมีการปฏิรูปใน 3 สวนดังนี้ 
1. ภาครัฐ ตองปฏิรูปบทบาทหนาท่ี โครงสราง และกระบวนการทำงานของหนวยงานภาครัฐใหมีความโปรงใส 

ซื่อสัตย สุจริต ซื่อตรง มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ถือประชาชนเปนเปาหมายสูงสุดในการทำงาน สามารถ ทำงาน
รวมกับภาคธุรกิจ เอกชน และภาคเอกชนไดอยางราบร่ืน 

2. ภาคธุรกิจ เอกชนตองปฏิรูปการทำงานโดยยึดกติกาท่ีโปรงใส มีความรับผิดชอบตอผูถือหุน เปนธรรมตอลูกคา 
รับผิดชอบตอสังคม มีมาตรฐานการบริการมีระบบตรวจสอบที่มีคุณภาพสามารถทำงานรวมกับภาครัฐและภาคประชาชน           

ไดอยางราบร่ืน 

3. ภาคประชาชน ตองสรางเสริมใหประชาชนเกิดความตระหนักในสิทธิหนาท่ีและความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ 

สังคมและการเมือง มีความรูความเขาใจหลักการของการสรางการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 

 

หลักธรรมาภิบาล (Good governance)  
ธรรมาภิบาล (Good Governance) คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการการควบคุมดูแล กิจการตาง ๆ  

ใหเปนไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนำไปใชไดทั้งภาครัฐและเอกชน            

ธรรมที่ใชในการบริหารงานนี้ มีความหมายอยางกวาง กลาวคือ หาไดมีความหมายเพียงหลักธ รรมทางศาสนาเทานั้น  

แตรวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกตองชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญ ูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ          

อาทิ ความโปรงใสตรวจสอบได การปราศจากการแทรกแซงจากองคกรภายนอก เปนตน  

องคประกอบของหลักธรรมาภิบาล ยึดหลักพื้นฐาน 6 ประการ ท่ีใหความสำคัญกับหลักการประชาธิปไตยแบบ
มีสวนรวมและใหความสำคัญกับประชาชนเพื่อมุงใหเกิดการบริหารจัดการที่ดี  หลักพื้นฐานหรือองคประกอบของหลัก 

ธรรมาภิบาล 6 ประการ คือ 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 21



1. หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายที่ถูกตอง เปนธรรม การดำเนินการใหถูกตองตามหลักกฎหมาย 
การกำหนดกฎ กติกาและมีการปฏิบัติตามกฎ กติกาท่ีตกลงกันไวอยางเครงครัดโดยคำนึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรม
ของประชาชน  

2. หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกตองดีงาม การสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนพัฒนาตนเองไป
พรอมกัน เพื่อใหคนไทยมีความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเปนนิสัย 

3. หลักความโปรงใส หมายถึง การสรางความไววางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการ
ทำงานขององคกรทุกองคกรใหมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได 

4. หลักการมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ
ปญหาสำคัญของประเทศ ไมวาดวยวิธีการแสดงความคิดเห็น การตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ การทำประชาพิจารณ 
การรวมลงประชามติ หรืออื่นๆที่เปดใหประชาชนเขามามีสวนรวม 

5. หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิหนาท่ี ความสำนึกในความรับผิดชอบตอสังคม การใสใจ
ปญหาสาธารณะของบานเมืองและการกระตือรือรนในการแกปญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกตางและ
ความกลาท่ีจะยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระทำของตนเอง 

6. หลักความคุมคา หมายถึง การบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัดเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
แกสวนรวม โดยการรณรงคใหคนไทยมีความประหยัด ใชของอยางคุมคา สรางสรรคสินคาและบริการที่มีคุณภาพ
สามารถแขงขันไดในเวทีโลก และมีการรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยิ่งข้ึน 

 

หลกัของธรรมาภิบาลในภาครัฐ  
1. ยึดมั่นในหลักของวัตถุประสงคในการใหบริการแกประชาชนหรือผูท่ีมาใชบริการ (Clear statement-high 

service quality) "องคกรจะตองมีการประกาศ (statement) พันธกิจและวัตถุประสงคขององคกรท่ีชัดเจน และใชเปน
แนวทางในการวางแผน การปฏิบัติงานขององคกรนั้นๆ"  

2. ทำงานอยางมีประสิทธิภาพในหนาท่ีและบทบาทของตน (Public Statement วาจะทำหนาท่ีอยางไรโดย
วิธีอะไรท่ีจะบรรลุเปาหมาย) "ผูบริหารควรแจงใหประชาชนไดทราบในการประกาศสาธารณะ (Public Statement) ถึง
หนาท่ีและความรับผิดชอบของตน โดยระบุใหทราบถึงการปฏิบัติงานท่ีพอเหมาะกับขนาดและความซับซอนขององคกร"  

3. สงเสริมคานิยม (Values) ขององคกรและแสดงใหเห็นถึงคุณคาของธรรมาภิบาล โดยการปฏิบัติหรือพฤติกรรม 
(Behaviors) "ผูบริหารทำตัวเปนตัวอยางในการใหบริการแกประชาชนทุกชนชั้นอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน"  

4. มีการสื่อสารท่ีดี การตัดสินใจอยางโปรงใส และมีการบริหารความเสี่ยงท่ีรัดกุม (Providing information 
to flow two-ways) "ตองมีระบบตรวจสอบการทำงานทุกอยาง เพื่อใหแนใจวาทุกอยางดำเนินไปตามแผนการทำงาน 
มีการตรวจสอบความถูกตองของรายงานบัญชีการเงินรวมท้ังขอมูลตางๆ ท่ีผลิตโดยองคกร"  

5. พัฒนาศักยภาพและความสามารถของสวนบริหารจัดการอยางตอเนื่องและใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
(ผูบริหารตองมีความสามารถและพัฒนาตัวเองอยางตอเนื่อง) "ผูบริหารจัดการจะตองมีความรับผิดชอบในผลงาน โดย
การประเมินผลงานเปนระยะๆ ท้ังนี้รวมท้ังการประเมินความตองการในการฝกอบรม หรือการพัฒนาทักษะท่ีตองการใช
ในการปฏิบัติหนาท่ี"  

6. การเขาถึงประชาชน และตองรับผิดชอบตอการทำงานและผลงานอยางจริงจัง 
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เครื่องมือในการเสริมสรางการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
เครื่องมือในการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลมีหลายชนิด  ที่นำมาใชบูรณาการเพื่อใหการบริหาร

องคการดำเนินงานไดบรรลุเปาหมายตามที่กำหนดไว ซึ่งเครื่องมือดังกลาวที่นำมาใชประกอบการบริหารองคการตาม
หลักธรรมาภิบาลมีดังตอไปนี้ 

 1. การวางแผนและการจัดการเชิงยุทธศาสตร (Strategic Planning and Strategic Management) การวาง 
แผนยุทธศาสตร เปนวิธีการท่ีประกอบไปดวยการวิเคราะหสถานการณภายนอกและภายในองคการ และนำมาพิจารณา
กำหนดวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรที่เปนทิศทางในการดำเนินงานขององคการนั้น เปนเครื่องมือในการกำหนด
บทบาทภารกิจ หรือสิ่งท่ีองคการเลือกท่ีจะทำหรือไมทำในอนาคต  

2. การบริหารโดยมุงผลสัมฤทธิ์ (Result-based Management) การบริหารโดยมุงผลสัมฤทธิ์ (Result-based 

Management) หมายถึง การบริหารงานโดยมีการกำหนดผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังวาจะเกิดขึ้นอยางชัดเจน  โดยมีตัวชี้วัด 

(Key Performance Indicators) และมีการติดตามาวัดประประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดดังกลาวอยางชัดเจน 

จริงจัง ซึ่งจะชวยใหเกิดความโปรงใส วาใครจะตองกระทำงานอะไรใหบรรลุผลเชนใด ดวยปริมาณและคุณภาพเทาใด  

3. การบริหารกระบวนงาน (Business Process Management) เปนการบริหารวงรอบเวลาใหมีความคุมคา
มากที่สุด  

4. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช (Information Technology Management) เพื่อความรวดเร็ว 

โปรงใส ตรวจสอบได ไมสิ้นเปลืองเวลา 
5. การบริหารตนทุนฐานกิจกรรม (Activity-based Costing and Management) การศึกษาและการคำนวณ

ตนทุนในการดำเนินกิจกรรมเปนเครื่องมือในการพิจารณาความคุมคาของกิจกรรมขั้นตอนตางๆ ที่ดำเนินการอยูและ
สรางความตระหนักใหกับพนักงานเกี่ยวกับตนทุนและความสิ้นเปลืองในการดำเนินงาน 

6. การบริหารคุณภาพท้ังองคการ (Total Quality Management)  

7. การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) การบริหารทรัพยากรบุคคลในองคการ
ในปจจุบันมักจะใชการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใชขีดสมรรถนะเปนหลัก โดยมีการกำหนดขีดสมรรถนะหลักและขีด
สมรรถนะเฉพาะตำแหนงของบุคลากรอยาชัดเจน มีการประเมิน พัฒนาและพิจารณาความดีความชอบแตงต้ังโยกยาย
โดยอาศัยขอมูลขีดสมรรถนะเปนเกณฑ  

 

การสรางวัฒนธรรมการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
ในการเสริมสรางการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลใหเปนวัฒนธรรมองคการ ควรคำนึงถึงปจจัยดังนี้ 

1. สิ่งที ่ผูนำใหความสำคัญและคอยติดตาม กำกับดูแล และทุมเทกวดขันอยูเสมอก็จะเปนสิ่งที ่คนอื่นๆ          

ในองคการตองใหความสำคัญไปดวย 
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2. ลักษณะการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนของผูนำ ในสถานการณตางๆ ซึ่งเปนการบงบอกแกสมาชิกทั้งหลายใน
องคการวาสิ่งใดทำได สิ่งใดทำไมได ซึ่งบางครั้งวิธีการแกสถานการณของผูนำอาจมีผลตอพฤติกรรมในองคการมากกวา
นโยบายท่ีประกาศไว 

3. การจงใจปฏิบัติตนของผูนำใหเปนตัวอยางและการยกยองบุคคลตัวอยางในองคการเปนการทำใหเห็นวา
คานิยมท่ีสำคัญขององคการเปนอยางไร 

4. การที่ผูนำพยายามสื่อสารโดยตอกย้ำหลักการและขอความปฏิบัติอยางสม่ำเสมอคงเสนคงวาในทุกๆ ครั้ง 
ตามท่ีโอกาสจะอำนวยก็เปนอีกสิ่งหนึ่งท่ีจะสะทอนความเอาจริงเอาจังในการสรางธรรมาภิบาลข้ึนในองคการ 

5. หลักเกณฑและวิธีการในการพิจารณาความดีความชอบ การลงโทษและการแตงต้ังโยกยาย เลื่อนตำแหนงก็
เปนอีกปจจัยท่ีสำคัญตอวัฒนธรรมาภิบาลในองคการ 

 

กลไกท่ีชวยสรางธรรมาภิบาล 
กลไกที่สามารถสงเสริมสรางหลักธรรมาภิบาลในการปกครองบริหารองคการมีหลากหลายรูปแบบ เชน นำ

กลไกจากภายนอกเขามาคานกับอำนาจภายนอก เชน การตั้งกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลกิจการที่มีกรรมการอสิระ
จากภายนอกหรือกลไกของการรับรองมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการจากสถาบันภายนอก เชน ISO หรือ 

Malcolm Baldrige National Quality Award เพื่อเปนแรงขับจากภายนอกในการทำใหองคการปฏิบัติงานโดยยึดมั่น
ในหลักธรรมาภิบาลเปนหลักที่ใชปกครอบบริหารจัดการที่ดีที่สามารถทำใหองคการรักษาสมดุลระหวางความสุข
ความสำเร็จ ท้ังตอตนเองและหนวยงานขององคการไดเปนอยางด ี

ประโยชนในการบริการจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
  การบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล เปนวิธีการท่ีดีท่ีนำมาใชในการบริหารจัดการองคการหรือประเทศ
ใหดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปรงใส ยุติธรรมและตรวจสอบไดและตรวจสอบไดและมีประสิทธิภาพใน
การแกปญหาของสังคม นำมาซึ่งความเจริญในดานตางๆ จะเห็นวาธรรมาภิบาลมีความสำคัญตอการบริหารจัดการและ
เปนประโยชนตอองคการ ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และสังคมโลก ดังตอไปนี้ 
  1. เปนหลักการพื้นฐานในการสรางความเปนธรรมในสังคม เอื้อประโยชนใหกับคนทุกระดับท้ังคนรวยคนจน  

  2. การใชหลักธรรมาภิบาลในทุกระดับสงผลทำใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน  

 3. ชวยใหสังคมมีความเขมแข็งในทุกดาน  

  4. ชวยใหระบบริหารของรัฐมีความยุติธรรมท่ีนาเชื่อถือได ลด บรรเทา และแกปญหาตางๆ ได เชน ลดปญหา
การฉอราษฎรบังหลวง 
  5. เปนแนวคิดท่ีเกื้อหนุนสังคมประชาธิปไตย และสงเสริมใหคนมีสวนรวมซื่อสัตยสุจริต 

  6. เปนมาตรฐานสากลท่ีบงชี้ถึงระดับการพัฒนาของประเทศ ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคมการเมือง  
  7. มีหลักการการบริหารหลายรูปแบบที่ถูกนำมาใชในการบริหาร เชน ระบบมาตรฐานสากลภาครัฐแหงประเทศไทย 

ระบบการควบคุมคุณภาพ ระบบมาตรฐานสากล การบริหารคุณภาพท้ังระบบ  
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  8. เปนกุญแจสำคัญในการนำไปสูการฟนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังพัฒนาและประเทศยากจน 

  9. เปนหลักการสำคัญที่องคการระหวางประเทศใชเปนเงื่อนไขในการพิจารณาใหความชวยเหลือแกประเทศ
ยากจนหรือประเทศท่ีกำลังพัฒนา 
  10. เปนแนวทางสำคัญในการจัดระเบียบใหสังคมใหสามารถอยูรวมกันอยางสงบสุข  

  11. มีกระบวนการจัดสรรทรัพยากรตางๆ ท่ีเปนธรรมตอคนในสังคมใหความมั่นใจแกกลุมผูดอยโอกาสและยากจน 

มีการจัดระบบเศรษฐกิจที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และรักษาความสมดุลของระบบเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
ของประเทศอยางมีเสถียรภาพ  

 

สรุป 
การมีสวนรวมของประชาชนมีความสำคัญในการสรางประชาธิปไตยอยางยั่งยืนโดยเฉพาะอยางยิ่งในก าร

บริหารงาน หากประชาชนมีสวนรวมมากข้ึนมากข้ึนเพียงใดก็จะชวยใหมีการตรวจสอบการทำงานของผูบริหาร และทำ
ใหผูบริหารมีความรับผิดชอบตอสังคมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเปนการปองกันนักการเมืองจากการกำหนดนโยบายที่ไม
เหมาะสมกับสังคมนอกจากนี้การมีสวนรวมของประชาชนยังเปนการสรางความม่ันใจวาเสียงจากประชาชนจะมีสวนรวม
ของประชาชน ยังเปนเงื่อนไขหลักของระบอบประชาธิปไตย และยังชวยใหกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับปญหาและ
โครงการตางๆ ของรัฐบาลเปนไปดวยความรอบคอบ ลดความขัดแยงในสังคมและบังเกิดประโยชนสูงสุดทั้งแกชุ มชน
และสังคมประเทศชาติ  

การบริหารราชการแบบมีสวนรวมของประชาชน (Participatory Governance) อาจเปนทางออกท่ีสามารถ
ผลักดันใหเกิดข้ึนไดจริงและทำไดงายกวาหนทางอื่น เพราะเปนการเริ่มการมีสวนรวมของประชาชนจากชุมชนทองถ่ินท่ี
เปนหนวยยอย แลวพัฒนาไปสูประชาชนในระดับที่กวางขึ้นเปนภูมิภาค หรือในระดับประเทศ กลาวคือ เปนการริเร่ิม
การพัฒนาจากฐานรากสูระดับบน (Bottom up) สิ่งเหลานี้จะกอใหเกิดการพัฒนาวิถีประชาธิปไตยในประเทศไทยได
ยั่งยืนที่สุด ซึ่งเปนการมีสวนรวมที่ประชาชนสามารถเขาไปมีสวนรวมไดตามสิทธิและหนาที่พลเมืองที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ในหมวดท่ี 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สวนท่ี 12 สิทธิชุมชน มาตราท่ี 66 –67 

(สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2551 : 41-42) ท่ีนอกเหนือจากการใชสิทธ์ิเลือกต้ังนั้นก็คือ การท่ีประชาชนได
เขาไปมีสวนรวมในการบริหารราชการของหนวยงานในทองถิ่นของตน แตประชาชนสวนใหญก็ยังเห็นวา “การบริหาร
หรือการพัฒนาในชุมชนนั้นไมใชเร่ืองของตน แตเปนเรื่องของหนวยงานท่ีเก่ียวของ อาทิ ภาคราชการ รัฐบาล” ประชาชน        

มีหนาท่ีเพียงบอกความตองการของตนในเวทีประชาคม แลวหนวยงานท่ีเกี่ยวของจะไปดำเนินการตอเอง ซึ่งปรากฏการณ
ดังกลาวนี้จะพบไดเสมอในชุมชนขนาดใหญทุกพื้นท่ี 
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ขอเสนอแนะ 
ในการปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของหลักการบริหารจัดภาครัฐที่ดี 

1. สรางความตระหนักรวมกันในสังคมไทยเพื่อใหเกิดกระบวนการสรางสรรคกลไกการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 

2. ออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นๆท่ีจำเปน 

3. เรงรัดใหเกิดการปฏิรูปการบริหารภาครัฐและการปฏิรูปการศึกษาอยางเปนรูปธรรม 

4. เรงแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 

จะเห็นไดวาหลักของธรรมาภิบาล มุงเนนใหทราบถึงปจจุบันที่มีการทำงานที่มุงผลสัมฤทธิ์ โดยมุงเนนใหเกิด
การทำงานอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แลวกอใหเกิดประโยชนตอความตองการของประชาชนสูงที่สุด และเปน
การเนนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการบานเมือง ซึ่งการที่จะทำใหหลักธรรมาภิบาลหรือหลักการ
บริหารจัดการบานเมืองเกิดผลสำเร็จไดนั้น ผูบริหารหรือผูนำมีความสำคัญเปนอยางมากท่ีจะนำมายึดปฏิบัติเพื่อใหเปน
แบบอยางแกประชาชน และเพื่อใหประชาชนเกิดความเขาใจถึงหลักธรรมาภิบาลมากขึ้น ตองเรงดำเนินการให
การศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรูใหแกประชาชน 
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ผลสัมฤทธ์ิในการจัดการงานกอสรางหลังโครงการแลวเสร็จ 

 

Achievement in construction management after project completion
 

ผูวิจัย   ธนะพัฒน  วิริต 

 

บทคัดยอ 

 การมุงผลสัมฤทธิ์คือความมุงมั่นจะปฏิบัติงานใหดีหรือใหเกินมาตรฐานท่ีมีอยู โดยมาตรฐานนี้อาจเปนผลการ

ปฏิบัติงานที่ผานมาของตนเอง หรือเกณฑวัดผลสัมฤทธิ์ที่องคกรไดกำหนดขึ้น อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสรางสรรค

พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายที่ยากหรือทาทายชนิดที่ไมเคยมีผูใดสามารถกระทำไดมากอน 

สรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนงานใหบรรลุผลตามเปาหมาย ดวยการอาศัยหลักการบริหารและจัดการงาน

กอสรางที่ประกอบดวย การวางแผน การวางแนวทางในการปฏิบัติงานในอนาคต การจัดการและเตรียมการ เปนการ

จัดการและเตรียมการทรัพยากรตางๆ กิจการทำการกอสรางใหพรอมโดยพิจารณาตามแบบรูปรายการ การปฏิบัติและ

ควบคุมใหเปนไปตามรูปรายการและเงื ่อนไข และการประเมินผล เปนการประเมินผลการปฏิบัติการทั้งหมดของ

โครงการ ในทุกดานต้ังแตเร่ิมโครงการจนจบโครงการ เพื่อนำขอมูลไปใชในการทำโครงการกอสรางในคร้ังตอไป 

 

คำสำคัญ : ผลสัมฤทธิ์ การจัดการงาน โครงการกอสราง 
 

Abstract
Achievement is the determination to perform well or exceed existing standards. This standard 

may be the result of one's past performance. or achievement criteria that the organization has set It 
also includes the creation and development of work or processes to meet difficult or challenging 
goals that no one has been able to achieve before. Create and develop work or procedures to achieve 
the goals. By relying on the principles of construction management and management that consist of 
planning, laying out guidelines for future operations. management and preparation It is the 
management and preparation of various resources. The business has made the construction ready by 
considering the list form. Practice and control to be in accordance with the list and conditions. and 
evaluation This is an evaluation of all project operations. in all aspects from the beginning of the 
project to the end of the project to use the information for the next construction project

Keyword : Achievements, Work Management, Construction Projects
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บทนำ 
การมุงผลสัมฤทธิ์นั้นหมายถึงความมุงม่ันจะปฏิบัติงานใหดีหรือใหเกินมาตรฐานท่ีมีอยู และในการปฏิบัติงานการ

ควบคุมการกอสรางใหเกิดประสิทธิผลแบบมุงผลสัมฤทธิ์จำเปนตองสรางความเขาใจในการปรับตัวดานพฤติกรรมและ

ความสามารถในการดำเนินการ ประสิทธิผลของงานกอสรางเปนความพยายามท่ีจะเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ใหเกิดความชำนาญเฉพาะอยางและการแบงแยกการปฏิบัติ บางคร้ังในการปฏิบัติงานจึงแยกจากกันเกือบโดยเด็ดขาดทำ

ใหขาดความรวมมือรวมใจตลอดจนไมอาจริเริ่มสรางสรรคและไมอาจจัดการความเปลี่ยนแปลงใดๆ ไดจึงเกิดแนวความคิด

ท่ีตรงกับแนวด้ังเดิมคือแนวความคิดแบบผสมผสาน ซึ่งมุงเนนไปท่ีการเปลี่ยนแปลงและการเสริมสรางสิ่งใหมๆ โดยจะมอง

ภาพรวมวาสิ่งเกี่ยวของใดๆ ในขอบเขตท่ีกวางขวางและเชื่อมโยงสิ่งท่ีเกี่ยวของนั้นเขาดวยกัน ลักษณะของแนวความคิดนี้

จะไมหลีกเลี่ยงความขัดแยงแตจะมองสิ่งขัดแยงเปนเรื่องจำเปนที่ตองเผชิญและแกไขเพื่อนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ดี

ข้ึนอยูตลอดเวลา ดังนั้น แนวทางนี้จึงเปนพลวัตท่ีมีเปาหมายอยูท่ีการพยายามทำงานใหสำเร็จดวยดี ประสิทธิภาพจึงถือ

วาเปนสวนหนึ่งของประสิทธิผลและมีความสัมพันธกับประสิทธิผลการวัดประสิทธิภาพโดยทั่วไปจะวัดเปนอัตราสวน

ระหวางอัตราสวนของผลผลิตตอปจจัยนำเขาในการผลิตหรือคาใชจายตอหนวยและมักเปนเรื่องทางเศรษฐกิจ เกณฑการ

วัดประสิทธิภาพแบบนี้ไมไดคำนึงถึงประสิทธิภาพของผลผลิตดวย มิใชคำนึงถึงปริมาณในรูปของกำไรหรือผลผลิตสูงสุด

เพียงดานเดียว (วุฒิชัย จำนง,2530 : 255-269) เปรียบเทียบใหเห็นวาประสิทธิผลการปฏิบัติงานที่นำพาองคกรมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลนั้นองคกรตองมีสุขภาพสมบูรณคือ สมาชิกทุกคนมีสวนรวมอยางกวางขวางในการ

กำหนดวัตถุประสงคขององคกร ฝกความรับผิดชอบตอปญหาหรือขอยุงยากที่เกิดข้ึนและมีความเชื่อมั่นวาปญหาดังกลาว

จะสามารถแกไขใหลุลวงไดเสมอ ผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหสมาชิกสวนรวมในการแกไขปญหาอยางกวางขวาง คุมความ

ขัดแยง ยอมรับนับถือความคิดเห็นของผูบริหารระดับรองลงมาเปนอยางมาก เมื่อมีวิกฤติการณเกิดข้ึนสมาชิกขององคกร

ทุกคนจะผนึกกำลังกันอยางเร็วเพื่อแกปญหาหรือสถานการณจนกระท่ังวิกฤติการณดังกลาวหมดสิ้นไปท่ีสุด  

 

แนวคิดเกี่ยวกับการมุงผลสัมฤทธ์ิ  
ความหมายการมุงผลสัมฤทธิ์ 

“การมุงผลสัมฤทธิ์” นั้น หมายถึง ความมุงมั่นจะปฏิบัติงานใหดีหรือใหเกินมาตรฐานท่ีมีอยู โดยมาตรฐานนี้อาจเปน

ผลการปฏิบัติงานที่ผานมาของตนเอง หรือเกณฑวัดผลสัมฤทธิ์ที่องคกรไดกำหนดขึ้นอีกทั้งยังหมายรวมถึงการสรางสรรค

พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายท่ียากหรือทาทายชนิดท่ีไมเคยมีผูใดสามารถกระทำไดมากอน 

การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) คือ การปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานตามเกณฑขององคกร 

สรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนงานใหบรรลุผลตามเปาหมาย ซึ่งทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของแมคคลีแลนด 

(McClelland’s Achievement Motivation Theory) ไดเนนอธิบายการจูงใจของบุคคลที่กระทำการเพื่อใหไดมาซึ่ง

ความตองการความสำเร็จมิไดหวังรางวัลตอบแทนจากการกระทำของเขา ซึ่งความตองการความสำเร็จนี้ในแงของการ

ทำงานหมายถึงความตองการที่จะทำงานใหดีที่สุดและทำใหสำเร็จผลตามที่ตั้งใจไว เมื่อทำอะไรสำเร็จก็จะเปนแรง

กระตุนใหเกิดการทำงานอื่นใหสำเร็จไดตอไป หากองคการใดที่มีพนักงานที่แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์จำนวนมา กก็จะ
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เจริญรุงเรืองและเติบโตเร็ว โดยในชวงป ค.ศ. 1940s นักจิตวิทยาชื่อ David I. McClelland ไดทำการทดลองโดยใช

แบบทดสอบการรับรูของบุคคล (Thematic Apperception Test) หรือเรียกยอวา ทีเอที (TAT) เพื่อวัดความตองการ

ของมนุษย โดยแบบทดสอบ TAT เปนเทคนิคการนำเสนอภาพตางๆ แลวใหบุคคลเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่เขาเห็น 

จากการศึกษาวิจัยของแมคคลีแลนดไดสรุปคุณลักษณะของคนท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิสูงมีความตองการ 3 ประการท่ีได

จากแบบทดสอบ TAT ซึ่งเขาเชื่อวาเปนสิ่งสำคัญในการท่ีจะเขาใจถึงพฤติกรรมของบุคคลไดดังนี้ 

1. ความตองการความสำเร็จ (Need for Achievement (nAch)) เปนความตองการท่ีจะทำสิ่งตางๆ ใหเต็มท่ี

และดีที่สุดเพื่อความสำเร็จ จากการวิจัยของ McClelland พบวา บุคคลที่ตองการความสำเร็จ (nAch) สูง จะมีลักษณะ

ชอบการแขงขัน ชอบงานท่ีทาทาย และตองการไดรับขอมูลปอนกลับเพื่อประเมินผลงานของตนเอง มีความชำนาญในการ

วางแผน มีความรับผิดชอบสูง และกลาท่ีจะเผชิญกับความลมเหลว 

2. ความตองการความผูกพัน (Need for Affiliation (nAff)) เปนความตองการการยอมรับจากบุคคลอ่ืน 

ตองการเปนสวนหนึ่งของกลุม ตองการสัมพันธภาพท่ีดีตอบุคคลอื่น บุคคลท่ีตองการความผูกพันสูงจะชอบสถานการณ

การรวมมือมากกวาสถานการณการแขงขัน โดยจะพยายามสรางและรักษาความสัมพันธอันดีกับผูอื่น 

3. ความตองการอำนาจ (Need for Power (nPower)) เปนความตองการอำนาจเพื่อมีอิทธิพลเหนือผูอื่น บุคคล

ที่มีความตองการอำนาจสูง จะแสวงหาวิถีทางเพื่อทำใหตนมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น ตองการใหผูอื่นยอมรับหรือยกยอง 

ตองการความเปนผูนำ ตองการทำงานใหเหนือกวาบุคคลอ่ืน และจะกังวลเรื่องอำนาจมากกวาการทำงานใหมีประสิทธิภาพ 

จากการศึกษาพบวาพนักงานท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง มักตองการจะทำงานในลักษณะ 3 ประการ ดังน้ี 

1. งานท่ีเปดโอกาสใหเขารับผิดชอบเฉพาะสวนของเขา และเขามีอิสระที่จะตัดสินใจและแกปญหาดวยตนเอง 

2. ตองการงานท่ีมีระดับยาก งาย พอดี ไมงายหรือยากจนเกินไปกวาความสามารถของเขา 

3. ตองการงานที่มีความแนนอนและตอเนื่องซึ่งสรางผลงานไดและทำใหเขามีความกาวหนาในงานเพื่อจะ

พิสูจนตนเองถึงความสามารถของเขาได 

นอกจากงานในลักษณะดังกลาวแลวแมคคลีแลนดไดพบวาปจจัยที่สำคัญอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการทำงาน

เพื่อใหไดผลงานที่มีประสิทธิภาพคือสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับงานที่เขาทำดวยการมุงผลสัมฤทธิ์ ไดแก การพยายาม

ปรับปรุงงาน การทำงานไดตามเปาหมาย การทำงานไดดีกวาคนอ่ืนๆ และการทำงานท่ียากทาทายซ่ึงอาจไมเคยมีใครทำ

มากอน สำหรับคำในภาษาอังกฤษที่มีความหมายคลายคลึงกับการมุงผลสัมฤทธิ์ ไดแก การเนนที่ผลลัพธ การเนนท่ี

ประสิทธิผล การใสใจกับมาตรฐาน การเนนการปรับปรุงงาน ความเปนผูประกอบการ การใชทรัพยากรอยางสูงสุด 

การมุงผลสัมฤทธิ์พิจารณาไดจาก 3 มิติ คือ 

1. ความสมบูรณของการทำกิจกรรมในงาน 

2. ผลกระทบของผลสำเร็จในงานวาเกี่ยวกับระดับบุคคล ระดับกลุม หรือระดับหนวยงาน 

3. ระดับของนวัตกรรมท่ีสราง เชน เปนสิ่งใหมตอหนวยงาน ตอสวนราชการ หรือตอวิชาชีพ 

บุคคลจะแสดงพฤติกรรมการมุงผลสัมฤทธิ์ไดดีมักจะมีความคิดริเริ่ม การสืบเสาะหาขอมูล การคิดวิเคราะห 

การมองภาพองครวมและความยืดหยุนผอนปรน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมดวย 
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ปจจัยการมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน ประกอบดวย 

1. ความรักและความศรัทธาในองคกร การสรางความเชื่อมั่น ความศรัทธาในองคกรไดเห็นคุณคาในตนเอง

และผูอื่น มีจิตสำนึกรักการทำงาน รักองคกร มีจิตสำนึกในความเปนเจาขององคกร มีความกระตือรือรนในการทำงานให

บรรลุเปาหมาย เพื่อเปนพลังองคกรสูความสำเร็จอยางยั่งยืน 

2. การพัฒนาคุณภาพแหงตนสูงานที่ปฏิบัติ มีความมุงมั่นในการแสวงหาความรูใหมๆ ที่ทันตอสภาพการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อนำมาใชใหเปนประโยชน ตอการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ และสามารถสรางศักยภาพในการปฏิบัติงาน

ใหเกิดความสำเร็จไดมีการวางแผน กำหนดข้ันตอน และวิธีการในการทำงานอยางเปนระบบท่ีชัดเจน 

3. การปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการทำงาน พัฒนาการคิดอยางเปนระบบ (Systems Thinking) ระบบคือ

สวนยอยท่ีเกี่ยวเนื่องกันในสวนใหญ ซึ่งสะทอนใหเห็นการข้ึนแกกันของสวนยอยๆ การทำงานของสวนหนึ่งจะมีผลกระทบ

ตอสวนยอยอื่นๆ ที่เหลือในระบบ ซึ่งจะสงผลตอความเจริญรุงเรือง ความลมสลาย กำไร ขาดทุน และภาพลักษณของ

องคการ และมีกรอบการมองในภาพรวม เพื่อใหเห็นถึงความสัมพันธที่เกี่ยวของกันมากกวาการมองแบบแยกสวน โดย

ลักษณะของการคิดอยางเปนระบบท่ีดีควรประกอบดวย 1) คิดเชิงกลยุทธ 2) คิดทันการณ และ 3) เล็งเห็นถึงโอกาส 

4. จิตอาสาตอการปฏิบัติงาน จิตอาสาจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือมีความตระหนักวาเปนสวนหนึ่งขององคกร จิตอาสา 

ก็คือจิตท่ีไมนิ่งดูดาย ตอองคกร หรือการเอาเปรียบผูอื่น และปรารถนาเขาไปชวยดวยการสละเวลา ลงแรงเขาไปชวย และ

ดวยจิตท่ีเปนสุขท่ีได ชวยผูอื่น จุดท่ีควรเนนก็คือจิตอาสาไมใชแคการทำประโยชนเพื่อผูอื่นหรือเพื่อสวนรวมอยางเดียว 

แตยังเปนการพัฒนา จิตวิญญาณของบุคคลดวย 

5. การแสวงหาองคความรูในองคกร องคการเรียนรู (Learning Organization) เนนการพัฒนาการเรียนรูสภาวะ

ของการเปนผูนำ (Leadership) และการเรียนรู รวมกันของคนในองคการ (Team Learning) เพื ่อใหเกิดการถายทอด

แลกเปลี่ยน องคความรู ประสบการณ และทักษะรวมกัน และพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง ทันตอสภาวะการเปลี่ยนแปลง

และการแขงขัน ประกอบดวย 

5.1 สรางระบบการเรียนรู/องคความรู เปนการสรางทุนทางปญญา หรือการคนหาใชประโยชนจาก 

สิ่งท่ีมีอยูแลว ดวยการสงไปอบรมเพิ่มเติม การสอนงานภายในองคกร หรือหากเปนองคความรู ใหมอาจจำเปนตองหาจาก 

ภายนอกองคกร จากที่ปรึกษา การเรียนรูจากความสำเร็จของผูอื่น และการเทียบเคียง 

5.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรูคือ การแบงปน แลกเปลี่ยน เผยแพร กระจาย ถายโอนความรู ซึ่งมีหลาย 

รูปแบบ หลายชองทาง เชน การสัมมนาการสอนงาน หรือรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีมีการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน หรือ 

มีการถายโอนความรู ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร หรือ E-learning เปนตน 

5.3 การแบงปนความรูและประสบการณ การแบงปนตองเกิดมาจากความตองการใหจริง ไมใชแบงปน

เพราะความเกรงใจเพราะถูกบังคับ การสงเสริมพฤติกรรมการแบงปน เปนสิ่งที่สำคัญในการปลูกฝงพื้นฐานจิตใจใหมี

จิตใจดี มีเมตตา มีน้ำใจ เอื้อเฟอเผื่อแผ การแบงปนความรูในที่นี้สามารถเปนการแบงปนประสบการณซึ่งกันและกัน 

และประสบการณดังกลาว ไมจำเปนจะตอง เปนประสบการณที่เปนเร่ืองความสำเร็จแตเพียงอยางเดียว แตควรจะเปน

ประสบการณเกี่ยวกับความผิดพลาด ความลมเหลวดวย 
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5.4 การสอนงาน (COACHING) การสอนงาน คือ การท่ีคนๆหนึ่ง ชวยให ใครก็ตามพัฒนาขีดความสามารถ

ในการทำงาน หมายรวมถึงการชวยเหลือ การใหคำแนะนำ การใหกำลังใจ และใหโอกาสในการทำสิ่งตางๆ ใหดีข้ึน        

การสอนงานถือเปน กระบวนการเรียนรู และยังชวยใหเกิดความสัมพันธอันดีในการทำงานรวมกัน มีประโยชนทั้งตอผู

ไดรับการสอน ผูสอน และตอองคกร 

 

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ 
ความหมายของการจัดการ 
คำวาการจัดการตรงกับภาษาอังกฤษวา Management ซ่ึงมีผูใหความหมายไวดังน้ี 

เทอรบันและเมอริดิท (Turban & Meredith. 1981 : 4) ไดใหความหมายของการจัดการไววาการจัดการ

เปนการวางแผนและการผนวกความพยายามการตัดสินใจใชทรัพยากรการจูงใจคนการใชภาวะผูนำเพื่อท่ีจะนำองคการ

ไปสูเปาหมายและการกำหนดวัตถุประสงคท่ีมีประสิทธิภาพ  

และดรัคเกอร (Druck. 2006 : 25) กลาววาการจัดการหมายถึง การทำงานใหสำเร็จตามวัตถุประสงคขององคกร

ผานกิจกรรมตางๆ ทางการจัดการซึ่งรวมถึงกิจกรรม 4 ประการไดแก 1) การวางแผน 2) การจัดการองคกร 3) การชี้นำ 

และ 4) การควบคุมองคกร นอกจากกิจกรรมการจัดการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเชนการตัดสินใจในการบริหารจัดการ

การจัดการเชิงกลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษยการบริหารกลุมและการจัดการในสภาพแวดลอมระหวางประเทศแลว 

รังสรรค ประเสริฐศรี (2549 : 13) ก็ไดใหความหมายของการจัดการไววา กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการนำทรัพยากรการ

บริหารมาใชใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการประกอบดวยการวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การนำ 

(Leading) และการควบคุม (Controlling) นอกนั้นยังมี ศิริพร พงศศรีโรจน (2540 : 13) ก็ยังไดใหความหมายของการ

จัดการคือศิลปะในการดำเนินงานรวมกันของคณะบุคคลซึ่งเปนกลุมผูบริหารองคการในสวนท่ีเก่ียวของกับการวางแผนการ

จัดองคการการจัดคนเขาทำงานการสั่งการและการควบคุมกิจการใหดำเนินไปตามนโยบายจนบรรลุวัตถุประสงคของ

องคการท่ีวางไวไดอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด “การบริหารจัดการ” และ “การจัดการ” ไดโดย  

การบริหาร (Administration) จะใชในการบริหารระดับสูงโดยเนนที่การกำหนดนโยบายที่สำคัญและการ

กำหนดแผนของผูบริหารระดับสูง และคำที่นิยมใชในการบริหารรัฐกิจ (Public Administration) หรือใชในหนวยงาน

ราชการและคำวา “ผูบริหาร” (Administrator) จะหมายถึงผูบริหารท่ีทำงานอยูในองคกรของรัฐหรือองคกรท่ีไมมุงหวัง

กำไรสวนการจัดการ (Management) จะเนนการปฏิบัติการใหเปนไปตามนโยบาย (แผนที่วางไว) ซึ่งนิยมใชในการ

จัดการธุรกิจ (Business Management)  

สวนคำวา “ผูจัดการ” (Manager) จะหมายถึงบุคคลในองคกรซึ่งทำหนาท่ีรับผิดชอบตอกิจกรรมในการบริหาร

ทรัพยากรและกิจการงานอื่นๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวขององคกร (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. 2545 : 18-19) 

สรุปไดวาการจัดการเปนการดำเนินงานรวมกันของคณะบุคคลโดยดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการนำ

ทรัพยากรการบริหารมาใชใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการประกอบดวยการวางแผนการจัดองคการการนำและการ

ควบคุมไดอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
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ความสำคัญของการจัดการ 
ธงชัย สันติวงษ (2535 : 5) ไดกลาวไววาการจัดการถือเปนงานสำคัญที่จะทำใหองคกรบรรลุผลสำเร็จการ

จัดการจะชวยประสานใหงานท่ีทำสอดคลองกันในแตละฝายใหบรรลุจุดมุงหมายขององคกรท่ีวางได ความสำคัญของการ

จัดการวาเปนกลไกในการดำเนินงานท่ีจะสามารถตอบสนองใหทันกับความตองการของสังคมหรือประชาชนท่ีเพิ่มข้ึน สรุป

ความสำคัญของการจัดการเปนกระบวนการทำงานท่ีชวยใหงานประสานสอดคลองกันเพื่อจะใหองคกรบรรลุจุดประสงค 

(ไพบูลย ชางเรียน. 2532 : 16 -17) แนวคิดการจัดการสามารถแบงไดดังนี้ (สาคร สุขศรีวงศ. 2550 : 45) กลาวถึง 

1. แนวคิดการจัดการเชิงวิทยาศาสตร 

2. แนวคิดการจัดการเชิงบริหาร 

3. แนวคิดการจัดการเชิงพฤติกรรม 

4. แนวคิดการจัดการเชิงปริมาณ 

5. แนวคิดการจัดการรวมสมัย 

แนวคิดการจัดการแตละแนวคิดมีเปาหมายไปในทิศทางเดียวกันคือการทำงานใหสำเร็จตามวัตถุประสงคของ

องคกรแตละแนวคิดตางๆ เหลานี้มีจุดมุงเนนหรือวิธีในการจัดการเพื่อไปใหถึงเปาหมายแตกตางกันไป 

มอนทานาและชารเนาว (Montana and Charnov. 2000) ไดกลาวถึงแนวคิดการจัดการเชิงวิทยาศาสตรวา

เกิดข้ึนในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมจากความพยายามของนักวิทยาศาสตรและนักคิดในยุคนั้นท่ีตองการพัฒนาประสิทธิภาพการ

ทำงานของแรงงานโดยอาศัยวิธีการที่ไดศึกษาในเชิงวิทยาศาสตรโดยแนวคิดการจัดการเชิงวิทยาศาสตรมีการตั้งสมมติฐาน

กำหนดตัวแปรทดลองแลวจึงวัดผลการทดลองตามกระบวนการซ้ำจนคนพบวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ ้นกระท่ัง

คนพบวิธีที่ดีที่สุดในการทำงานผูคนพบการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานจนไดรับชื ่อวาเปนบิดาแหงการจัดการเชิง

วิทยาศาสตรคือ เฟรดเดอริกเทอรเลอรผลงานท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในการจัดการผลผลิตในการขนเหล็กของคนงานในโรงงานหลอม

เหล็กโดยคนหาวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการขนเหล็ก เทยเลอร จึงไดกำหนดหลักการท่ีสำคัญในการจัดการ 4 ประการคือ 

1. ในการทำงานแตละงานใหใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในการคิดคนและกำหนดวิธีท่ีดีท่ีสุดสำหรับงานนั้น 

2. ใหจัดหมวดหมูในการทำงานใหเหมาะสมพรอมแบงงานและความรับผิดชอบระหวางฝายบริหารและ

คนงานอยางเหมาะสม 

3. คัดเลือกคนงานท่ีเหมาะสมแลวฝกอบรมและพัฒนาตามวิธีการท่ีกำหนด 

4. ใหฝายบริหารประสานงานและทำความเขาใจกับคนงานในเร่ืองตางๆ อยางใกลชิด 

แนวทางการจัดการเชิงบริหารเกิดจากความพยายามของนักคิดและนักวิชาการที่คิดคนกำหนดหลักการ

บริหารใหชัดเจน ผูมีบทบาทสำคัญตอการพัฒนาแนวคิดการจัดการเชิงบริหาร คือ  

ฟาโยล (Fayol. 1949) ไดแก กิจกรรมหลักในองคกรธุรกิจไดแก 

1. เทคนิคและการผลิต (Technical and Production)  

2. การพาณิชย (Commercial)  

3. การเงิน (Financial)  

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 21



4. ความมั่นคง (Security)  

5. การบัญชี (Accounting)  

6. การจัดการ (Management)  

หนาที่ทางการจัดการไดแก 

1. การวางแผน (Planning)  

2. การจัดองคกร (Organization)  

3. การบังคับบัญชา (Commanding)  

4. การประสานงาน (Coordinating)  

5. การควบคุม (Control)  

แนวคิดการจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตรศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมมนุษย ไดแกความสัมพันธระหวาง

สมาชิกขององคกรความรูสึกและความคาดหวังของคนงานตลอดจนเปาหมายและแรงจูงใจในการทำงานของคนงานเมโย 

(Mayo. 1933) เปนการศึกษาที ่ม ีอ ิทธิพลและวางรากฐานการศึกษาพฤติกรรมของมนุษยในเวลาตอมาการศึกษามี

วัตถุประสงคเริ่มแรกเพื่อหาความสัมพันธระหวางของแสงสวางในสถานท่ีทำงานกับผลผลิตโดยแบงคนงานออกเปน 2 กลุมคือ 

กลุมทดลอง (Experimental Group) และควบคุม (Control Group) จนไดขอสรุปวานอกจากปจจัยการผลิตตามปกติซึ่ง

ไดแก คาแรงแสงสวางและระยะเวลาการหยุดพักแลวปริมาณผลผลิตข้ึนอยูกับปจจัยอื่นๆ ดวยปจจัยเหลานั้นรวมถึงความรูสึก

ของคนงานวากำลังอยูในการทดลองการแบงกลุมการทำงานการสื่อสารระหวางหัวหนางานความสัมพันธระหวางคนงาน

ดวยกันตลอดจนความคาดหวังเปาหมายและแรงจูงใจในการทำงานปจจัยตางๆ เหลานี้รวมเรียกวาปจจัยเชิงพฤติกรรม 

แนวคิดการจัดการเชิงปริมาณ ฟาโยล (Fayol. 1949 : 50) กลาววาเปนการนำหลักคณิตศาสตรสถิติตลอดจน

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชประมวลผลเพื่อชวยในการบริหารจัดการตอมาไดมีการพัฒนาวิธีการและ

ระบบตางๆ และเปนระบบท่ีใชงานกันอยูท่ัวไป เชนระบบสนับสนุนเพื่อการตัดสินใจและระบบสนับสนุนเพื่อผูบริหาร  

จัดการเชิงปริมาณสามารถแตกสาขาออกเปนวิทยาศาสตรการจัดการ (Management Science) การจัดการการ

ดำเนินงาน (Operation Management) และระบบสารสนเทศทางการจัดการ (Management Information System) 

แนวคิดทางการจัดการรวมสมัยกลาวถึงแนวคิดเรื่องระบบ (System Approach) เปนการมองวาองคกรทุก

องคกรเปนระบบขนาดใหญซึ่งประกอบดวยระบบยอยตางๆ ภายในองคกร อาทิ 

การวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลการประเมินผลการจายคาตอบแทนการควบคุมตลอดจนการเงินและ

การผลิตท่ีมีผลกระทบซึ่งกันและกันอยูตลอดเวลา 

กิจกรรมหลักทางการจัดการ 
ดารฟ (Dalf, 2006 : 26-27) ไดกลาวถึงกิจกรรมหลักทางการจัดการแบงออกเปนกระบวนการซึ่งประกอบดวยกิจกรรม 

4 ประการ คือ 

1. การวางแผน (Planning) ประกอบดวยการกำหนดขอบเขตของธุรกิจตั้งเปาหมายและวัตถุประสงคตลอดจน

กำหนดวิธีการเพื่อใหสามารถดำเนินงานไดตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีต้ังไว 
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2. การจัดองคการ (Organizing) ประกอบดวยการจัดบุคคลแบงแผนงานและจัดสรรทรัพยากรตางๆ ใหเหมาะสม 

สอดคลองกับแผนงานเพื่อใหองคกรสามารถดำเนินการตามแผนใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกำหนด การวางแผน

และการจัดการองคกรนี้จัดไดวาอยูในสวนของการคิดซึ่งเปนนามธรรมเพื่อใหสวนการคิดนี้นำไปสูการกระทำที่สำเร็จเปน

รูปธรรมจะตองอาศัยสมาชิกในองคกรซึ่งหมายถึงตนเองและผูอื่นรวมกันทำงานและเพื่อใหสมาชิกสามารถทำงานไดตาม

ความรูความสามารถอยางเต็มท่ีและบรรลุวัตถุประสงคจะตองอาศัยกิจกรรมในลำดับตอไปนี้เรียกวาการชี้นำ 

3. การชี้นำ (Leading) ประกอบดวยเนื้อหา 2 เรื่องสำคัญคือภาวะผูนำ (Leadership) ซึ่งเกี่ยวกับการพัฒนาตัว

ผูบริหารเองและการจูงใจ (Motivation) ซึ่งเกี่ยวกับการชักจูงหรือการกระตุนใหผูอื่นทำงานไดเต็มท่ีตามความรูความสามารถ 

4. การควบคุมองคกร (Controlling) เปนการควบคุมองคกรใหการดำเนินงานตางๆ ภายในองคกรเปนไป

ตามแผนงานความคาดหวังหรือมาตรฐานท่ีกำหนด  

 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพงานกอสราง 
คุณภาพ หมายถึง สิ่งท่ีดีกวา (Superiority) สิ่งท่ีดีเลิศ (Excellence) การผลิตหรือการใหบริการท่ีไมมีขอบกพรอง 

การผลิตและการใหบริการท่ีดี สมบูรณแบบ ปราศจากตำหนิ การผลิตและการใหบริการท่ีมีความสม่ำเสมอ การผลิตและ

การใหบริการท่ีขจัดความสูญเสีย สิ้นเปลือง  

การผลิตและการใหบริการที่เนนความเร็วในการสงมอบ การผลิตและการใหบริก ารที่เปนไปตามนโยบาย 

และระเบียบปฏิบัติ ผลิตภัณฑท่ีดี และมีอรรถประโยชน ผลิตภัณฑหรือบริการที่มีความถูกตองต้ังแตแรก การผลิตและ

การใหบริการท่ีทำใหลูกคาเกิดความปติยินดี การใหบริการแกลูกคาท้ังหมดและสรางความพึงพอใจ 

ดังนั้น คุณภาพจึงหมายถึง ผลิตภัณฑหรือบริการมีลักษณะโดยรวมทั้งหมดที่ทำใหลูกคาไดตอบสนองความ

ตองการของตน หรือ “ผลิตภัณฑหรือบริการท่ีเหมาะสมตอการนำไปใช” (Fitness for Use) หรือลูกคาบรรลุความคาดหวัง 

การควบคุมคุณภาพเปนการดำเนินการท่ีจำเปนและสำคัญสำหรับโครงการกอสรางทุกโครงการ ขอผิดพลาด

งานท่ีมีตำหนิ งานท่ีไมไดคุณภาพ (Defects) หรือแมกระทั้งการวิบัติในการกอสรางนั้นมักสงผลถึงคาใชจายในการแกไข 

หรือความเสียหายที่มีมูลคาสูงตามมา ซึ่งยังไมไดรวมถึงเวลาที่จะตองสูญเสียไปในการแกไขงานนั้น อีกทั้งงานกอสราง

เปนงานท่ีตองดำเนินการตามขอกำหนดของรูปแบบและสัญญา ดังนั้นแมกระทั้งขอผิดพลาดเล็กนอย เชน รอยแตกราว

ที่เกิด จากการฉาบปูน ก็จะตองมีการแกไขและทำซ้ำ ซึ่งอาจทำใหเกิดผลกระทบกับงานอื่นๆ ที่ตองดำเนินตอๆ ไปได 

จะเห็นไดวาหากการควบคุมคุณภาพนั้น ไมมีประสิทธิภาพจะสงผลถึงคาใชจายและเวลาที่ตองเสียไปและในกรณีท่ี

รายแรงท่ีสุดคือความผิดพลาดขนาดใหญ ซึ่งนอกจะทำใหมีคาใชจายเพิ่มข้ึนแลว ยังทำใหเกิดความเสียหายถึงชีวิตและ

ทรัพยสินไดอีกดวย คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการควบคุมคุณภาพ หรือระบบคุณภาพนั้นมีแนวโนมท่ีจะเพิ่มข้ึน ไมวาจะเปน

คาใชจายจากการตรวจสอบ ทดสอบการจัดทำระบบประกันคุณภาพและอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ ดังนั้นจึงมีความจำเปนอยาง

ยิ่งท่ีผูจัดการโครงการหรือผูบริหารองคกรนั้นตองมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ ระบบคุณภาพ และ

การบริหารงานคุณภาพ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดจากงานที่ไมไดคุณภาพตามมา ผูบริหารโครงการรวมถึงผูบริหาร

องคกรควรจะเล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินงานในองคกร เชน งานออกแบบ หรืองานกอสรางใหถูกตองตาม
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ขอกำหนดตางๆ ไมวาจะเปนรูปแบบ เวลาและคาใชจายตั้งแตครั้งแรกที่ไดดำเนินการ ( Do it right the first time) 

คุณภาพในงานกอสรางนั้น ไมไดข้ึนอยูกับวิธีการกอสรางหรือฝมือในการกอสรางเทานั้น แตยังข้ึนอยูกับการออกแบบ ไม

วาจะเปนทางสถาปตยกรรม หรือการออกแบบทางวิศวกรรมอีกดวย จะเห็นไดวาคุณภาพในงานใดๆ นั้นไมไดข้ึนอยูกับ

การผลิตหรือกอสรางถูกตองเทานั้น แตยังข้ึนอยูประสิทธิภาพของแบบท่ีใช ดังนั้นการกอสรางจึงเปนเพียงแคการผลิตให

ไดตามรูปแบบท่ีตองการเทานั้น การตัดสินใจตางๆ ระหวางการออกแบบจึงเปนการตัดสินใจท่ีสงผลกระทบถึ’ คุณภาพ

ของงานไดท้ังสิ้น การท่ีจะตรวจสอบวาคุณภาพของงานกอสรางนั้นเปนไปตามรูปแบบหรือขอกำหนดหรือไมนั้น จำเปน

จะตองใชขอกำหนดทางรูปแบบสัญญา และขอกำหนดทางคุณภาพท่ีเกี่ยวของ ขอกำหนดตางๆ เหลานั้นจึงตองมีความ

ชัดเจน สามารถวัดผลหรือตรวจสอบได เพื่อท่ีผูเกี่ยวของ นั้นสามารถทำความเขาใจและนำไปปฏิบัติไดและประเมินไดวา

ชิ้นงานนั้นไดคุณภาพมาตรฐานท่ีตองการแลวจะเห็นไดวาคุณภาพนั้นเปนสวนในการประกอบธุรกิจกอสราง โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในการกอสรางที่คุณภาพนั้นเขามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินการ และสงผลกระทบตอประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลของการดำเนินการรวมถึงคาใชจาย และเวลาท่ีใชในการดำเนินงานอีกดวย 

ประโยชนของการควบคุมคุณภาพ 

ประโยชนของการควบคุมคุณภาพนั้นมีอยูมาก สามารถจัดแบงไดเปนหลากหลายกลุมเพื่อใหเกิดความชัดเจน

ยิ่งข้ึนจะแบงประโยชนของการ ควบคุมคุณภาพออกตามกลุมหลักของผูประกอบการในงานกอสราง ดังนี้  

1) ประโยชนตอผูออกแบบ การควบคุมคุณภาพนั้นจะทำใหเกิดขอชัดเจนตอผูออกแบบ ในดานของขอบเขต

ในการออกแบบเนื่องจากคุณภาพนั้นจำเปนตองมีการกำหนดขอบเขตการทำงานท่ีชัดเจน ตองมีการศึกษาความเปนไป

ไดทั้งทางดานการเงินและรูปแบบตางๆ ดังนั้น หากมีการควบคุมคุณภาพก็ยอมตองมีการประสานงานกับผูรับจางเพื่อ

ประเมินความตองการและรายละเอียดใหถูกตอง ตรงตามระบบและเปนรูปธรรม  

2) ประโยชนตอท่ีปรึกษา การควบคุมคุณภาพก็สามารถเพิ่มความเขาใจเกี่ยวกับความตองการของเจาของงานให

ท่ีปรึกษาไดดียิ่งข้ึน เปนการกำหนดขอบเขตงานใหชัดเจนและทำใหสามารถควบคุมขอมูลท่ีไดจากลูกคาไดดียิ่งข้ึน สามารถ

แจกแจงภาระงานของบุคคลากรในทีมงานท่ีเปนท่ีปรึกษาไดชัดเจนข้ึนและสามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงแบบและขอมูล

อื่นๆ ไดดียิ่งข้ึน เปนการลดความเสี่ยงท่ีจะทำใหงานผิดพลาด ทำใหงานท่ีมีลักษณะเปนงานบริการไดคุณภาพดียิ่งข้ึน  

3) ประโยชนตอผูรับเหมากอสราง ผูรับเหมาเปนผูมีความเสี่ยงสูงในการทำงานใหไดตามขอกำหนด ดังนั้นการ

ควบคุมคุณภาพต้ังแตการควบคุมกระบวนการเสนอราคาจะทำใหลดความเสี่ยงเร่ืองการทำงานไมไดตามขอกำหนดมากข้ึน 

และทำใหเกิดมาตรฐานในการวางแผนทำสัญญา(Contract Planning) และยังสามารถควบคุมคุณภาพการเปลี่ยนแปลงงาน 

(Change Orders) อยางมีประสิทธิภาพ และใชในการประเมินและควบคุมผูรับเหมาชวง ผูจำหนายวัสดุ (Suppliers)  

4) ประโยชนตอผูรับเหมาชวง ผูรับเหมาชวงสามารถควบคุมกระบวนการเสนอ ราคาหรือประมูลงานเพื่อท่ีใช

ในการเจรจาตอรองกับผูรับเหมาหลักไดอีก และสามารถใชระบบควบคุมคุณภาพเปนแนวทางในการดำเนินงาน เชน ใช

แนวทางการปฏิบัติงานท่ีผูรับเหมากำหนดในการกอสรางใหไดตามขอกำหนดของงาน ซึ่งการควบคุมคุณภาพจะชวยลด

ความขัดแยงในการดำเนินการ และนำมาซึ่งการจายเงินงวดที่รวดเร็วขึ้นเนื่องจากไดดำเนินการใหไดตามคุณภาพ ของ

งานตามหลักเกณฑของผูรับเหมาหลักและมีหลักฐานการดำเนินงานท่ีชัดเจน 
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สรุป 

การมุงผลสัมฤทธิ์ คือการปฏิบัติงานที่ไดตามมาตรฐานตามเกณฑขององคกร สรางสรรคพัฒนาผลงานหรือ

กระบวนงานใหบรรลุผลตามเปาหมายดวยอาศัยการจัดการที่เปนการดำเนินงานรวมกันของคณะบุคคล โดยดำเนิน

กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการนำทรัพยากรการบริหารมาใชใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการประกอบดวยการวางแผนการ

จัดองคการการนำและการควบคุมไดอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด และการควบคุมคุณภาพก็เปนการ

ดำเนินการท่ีจำเปนและสำคัญสำหรับโครงการกอสรางทุกโครงการ เพื่อลดขอผิดพลาดงานท่ีมีตำหนิ งานท่ีไมไดคุณภาพ 

หรือแมกระทั้งการวิบัติในการกอสรางนั้นมักสงผลถึงคาใชจายในการแกไข หรือความเสียหายท่ีมีมูลคาสูงตามมา ซึ่งยัง

ไมไดรวมถึงเวลาที่จะตองสูญเสียไปในการแกไขงานนั้น อีกทั้งงานกอสรางเปนงานที่ตองดำเนินการตามขอกำหนดของ

รูปแบบและสัญญา ขอผิดพลาดเล็กๆ นอยๆ เชน รอยแตกราวที่เกิด จากการฉาบปูน ก็จะตองมีการแกไขและทำซ้ำ          

ซึ่งอาจทำใหเกิดผลกระทบกับงานอื่นๆ ท่ีตองดำเนินตอๆ ไปได จะเห็นไดวาหากการควบคุมคุณภาพไมมีประสิทธิภาพจะ

สงผลถึงคาใชจายและเวลาท่ีตองเสียไปและในกรณีท่ีรายแรงท่ีสุดคือความผิดพลาดขนาดใหญ ซึ่งนอกจะทำใหมีคาใชจาย

เพิ่มข้ึนแลว ยังทำใหเกิดความเสียหายถึงชีวิตและทรัพยสินไดอีกดวย ดังนั้นจึงมีความจำเปนอยางยิ่งท่ีผูจัดการโครงการ

หรือผูบริหารองคกรนั้นตองมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ ระบบคุณภาพ และการบริหารงานคุณภาพ 

เพื ่อลดความเสี ่ยงที ่จะเกิดจากงานที่ไมไดคุณภาพตามมา ผูบริหารโครงการรวมถึงผูบริหารองคกรควร จะเล็งเห็น

ความสำคัญของการดำเนินงานในองคกร เชน งานออกแบบ หรืองานกอสรางใหถูกตองตามขอกำหนดตางๆ ไมวาจะเปน

รูปแบบ เวลาและคาใชจาย เพื่อใหงานท่ีออกมาเปนไปตามวัตถุประสงคและเกิดผลสัมฤทธ์ิจากการกอสรางท่ีดีตอไป 
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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อจัดทำตนทุนฐานกิจกรรมและแนวทางการลดตนทุนการใหบริการขนสง
ของบริษัทกรณีศึกษา ABC จำกัด โดยขอมูลท่ีใชในการวิเคราะหครั้งนี้ไดจากการรวบรวมขอมูลจากเอกสาร 
(Document research) การสังเกต (Observation) และการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) การศึกษา
ครั้งนี้มุงเนนไปท่ีกระบวนการใหบริการขนสงโดยเฉพาะ เริ่มจากข้ันตอนการรับคำสั่งขนสงไปจนถึงการสงมอบ และ
การบริหารจัดการขอมูลหลังการสงมอบ มีการสัมภาษณผูปฏิบัติงานในแผนกเพื่อกำหนดกิจกรรมการขนสงตาม
แนวคิดกิจกรรมการขนสงทางบก ผลการวิจัยพบวา บริษัทกรณีศึกษา ABC จำกัดมีตนทุนฐานกิจกรรมตอหนวยสูง
ท่ีสุด 5 อันดับแรก ไดแก 1) กิจกรรมงานซอมบำรุง มีตนทุนตอหนวยกิจกรรมอยูท่ี 15,826.61 บาทตอกิจกรรม         

2) กิจกรรม B06 แจงซอมบำรุง มีตนทุนตอหนวยกิจกรรมอยูท่ี 1,737.69 บาทตอกิจกรรม 3) มีท้ังสิ้น 3 กิจกรรม 

กิจกรรม D02 นำรถบรทุกเขาโหลดสินคาข้ึนรถ D05 รถบรรทุกถึงปลายทางสงมอบสินคา กิจกรรม D06 พนักงาน
ขับรถขับรถนำรถบรรทุกเขาโหลดสินคาลงจากรถ มีตนทุนตอหนวยกิจกรรมอยูท่ี 332.13 บาทตอกิจกรรม เทากันท้ัง 
3 กิจกรรม ซึ่งทำใหทราบวาตนทุนระบบตนทุนฐานกิจกรรมสามารถสะทอนตนทุนท่ีแทจริงของแตละกิจกรรมได
มากกวาการคำนวณตนทุนตามระบบบัญชีแบบด้ังเดิม จากการสัมภาษณผูเขารวมการวิจัยท้ัง 7 ทาน ไดเสนอแนว
ทางการปรับลดตนทุนท่ีเหมาะสมกับบริษัท โดยความแนวคิดท่ีถูกนำเสนอมากท่ีสุด คือ พิจารณาเปรียบเทียบการ
ซอมบำรุงระหวางชางของบริษัทกับชางภายนอก และการซอมบำรุงเชิงรักษาปองกัน  

 

คำสำคัญ : ตนทุนฐานกิจกรรม, ผูใหบริการขนสง  
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ABSTRACT
The research “Cost Analysis Using Activity-Based Costing and Cost Reduction 

Model for Transportation Provider: A Case Study of ABC Company Limited” aims to 
analyze activity-based cost and cost reduction approaches for transportation services of 
ABC Company Limited, which will enhance capacity competition in the current market 
transport conditions. Data were collected and analyzed using Document research, 
Observations, and In-depth interviews. This study specifically focuses on the transportation 
service process. Start with the process of receiving the shipping order to the delivery and 
post-delivery data management, by interviews with workers to define transport activity 
based on the land transport activity concept. 

The results showed that A Case Study of ABC Company Limited had the highest 5
activities base cost per unit as follows: 1) Maintenance Activities. The cost per unit of 
activity is 15,826.61 baht. 2) B06 Report Maintenance Activities. The cost per activity unit 
was 1,737.69 baht. 3) There were 3 activities, which are D02 Activity; the truck loading 
products onto the truck. D05 Activity; the truck’s reached the delivery destination. D06 
Activity; drivers use the truck to load the products out of the truck. The cost for all 3 
activities per activity unit was 332.13 baht each. This indicates that the activity-based 
costing system cost can reflect the actual cost of each activity more than the traditional 
accounting costing system. Interviews with 7 research participants suggested that cost 
reduction approaches are suitable for the company. The idea that was presented the most 
was to compare the maintenance between the company's technicians and the outside 
technicians, and preventive maintenance. 

Key Words : Activity Base Cost, Transportation Provider
 
บทนำ 
 การขนสงสินคาในประเทศไทยนั้น สามารถแบงออกเปน 5 รูปแบบหลัก ไดแก การขนสงทางถนน            

การขนสงทางรถไฟหรือระบบราง การขนสงทางทอ การขนสงทางน้ำ และการขนสงทางอากาศ สำหรับประเทศไทยนั้น
พึ่งพารูปแบบการขนสงสินคาทางถนนเปนรูปแบบหลัก คิดเปนสัดสวนอยูท่ีรอยละ 78.3 นอกจากนี้การขนสงทาง
ถนนยังเปนตัวเชื่อมโยงท่ีสำคัญของรูปแบบการขนสงอื่น ๆ อีกดวย เชน เมื่อเราขนสงสินคาไปทางรถไฟแลว และ
เพื่อใหสินคาถูกสงมอบถึงมือผูรับปลายทาง แบบ Door to Door ก็ตองอาศัยการขนสงทางถนนเขามาชวยทำให
การบริการสมบูรณ (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2563) ตามขอมูลของกรมการขนสง
สินคาทางบก ณ ป 2563 จำนวนรถบรรทุกท่ีใชประกอบกิจการทำงถนนในประเทศไทย แบงออกเปน 2 ประเภท 

คือ 1) รถบรรทุกสวนบุคคล เกิดจากการท่ีเจาของกิจการใชบรรทุกสินคาของตนเองไปยังสถานท่ีตาง ๆ คิดเปน
สัดสวน 69.21% ของรถบรรทุกท้ังหมดท่ีจดทะเบียน 2) รถบรรทุกรับจาง รับขนสินคาไมประจำทาง มีสัดสวนอยูท่ี 

30.79% ของรถบรรทุกท้ังหมดท่ีจดทะเบียน (กรมการขนสงทางบก, 2564) ซึ่งแสดงใหเห็นวาภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิต/ธุรกิจ ในประเทศตางใชบริษัทบริการขนสงจากกิจการในเครือเปนหลัก แตอยางไรก็ตามในชวงป 2562-2563 

พบอัตราการเติบโตของรถบรรทุกรับจางเพิ่มข้ึนเฉลี่ย 6.56% ตอป และรถบรรทุกสวนบุคคลเพิ่มข้ึนเฉลี่ย 0.23% 

ตอป ทำใหทราบแนวโนมของอุตสาหกรรมการผลิต/ธุรกิจในประเทศที่หันมาใชบริการ Outsource มากข้ึน เนื่องจากมี
การคำนึงถึงการลดและควบคุมภาระคาใชจายตาง ๆ รวมไปถึงความชำนาญเฉพาะดานในการขนสงสินคารูปแบบตาง ๆ 
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และขอกำหนดกฏหมายของการขนสงทางถนนท่ีเขมงวดมากข้ึน โดยเม่ือตรวจสอบขอมูลผูประกอบการจดทะเบียน
ท้ังหมดพบวา 94% ของผูประกอบการจดทะเบียนขนสงสินคาทางถนนท้ังหมดเปนรายเล็ก ขณะท่ีผูประกอบการ
รายกลาง-ใหญนั้นเปนท่ีมีความพรอมทางดานเงินทุนและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย จึงมีความสามารถในการแขงขันและ
สามารถสรางอำนาจตอรองในตลาดไดมากกวา (ปยะนุช สถาพงศภักดี, 2562)  

 แมปจจัยเรื่องความสะดวกของรถบรรทุกท่ีสามารถขนสงไดทอดเดียว ไมตองมี การขนยายเพื่อเปลี่ยน
ยานพาหนะ แตตนทุนขนสงทางถนนนั้นมีคาใชจายท่ีสูง เปนรองแคการขนสงทางอากาศ ตนทุนการขนสงมีสัดสวนสูง 
เนื่องมาจากตนทุนผันแปรหลัก เชน คาน้ำมันเชื้อเพลิง คิดเปน 39% ของตนทุนผันแปรรวมและคาแรงพนักงานขับรถ 

ท่ีมีสัดสวนอยู 24% อีกท้ังยังตองเผชิญปญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานของพนักงานขับรถ และปจจัยเรื่อง
กฎระเบียบขอบังคับของการขนสงทางถนนท่ีเขามาเพิ่ม  ปจจัยทาทายของธุรกิจผูใหบริการขนสงยังมาจากเรื่อง
ภาวะการแขงขันท่ีรุนแรงในตลาดอีกดวย (ปยะนุช สถาพงศภักดี, 2562) เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค
ไดอยางไรขีดจำกัด ทำใหในปจจุบนักลยุทธของการใหบริการการขนสงของเหลาผูประกอบการสามารถแบงออกเปน 

2 กลยุทธหลัก (สถาพร โอภาสานนท , 2563) ไดแก 1) กลยุทธดานประสิทธิภาพของตนทุน  (Cost Efficient)          

2) กลยุทธดานการตอบสนองลูกคา (Responsiveness) ทำใหประกอบการรายยอยจนไปถึงรายใหญมากมายอยูในตลาด 

ซึ่งตางแขงขันกันดวยกลยุทธทางดานราคาและการบริการเปนหลักกลยุทธการลดราคาและการบริการท่ีตอง
คำนึงถึงความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และทันเวลาภายใตกฎหมายการขนสงทางบกท่ีเขมงวดข้ึน กอใหเกิดการ
สวนทางของคาใชจายและรายได อีกท้ังผูประกอบการขนสงสวนใหญไมทราบถึงตนทุนในการบริหารจัดการท่ี
แทจริง จึงไมไดตระหนักถึงการต้ังราคา และการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม  

 เพื่อการจัดสรรกิจกรรมการขนสงดวยกลยุทธประสิทธิภาพของตนทุน บริษัทกรณีศึกษา ABC จำกัด           

ซึ่งเปนผูใหบริการขนสง การพยายามจัดสรรตนทุนและลดตนทุนการใหบริการโดยไมทราบวาแตละกิจกรรมมีตนทุน
ตอหนวยกิจกรรมเปนเทาใด จึงไมสามารถจัดการตนทุนแฝงจากการดำเนินกิจกรรมได  บริษัทกรณีศึกษา ABC 

จำกัด จึงทำการวิเคราะหตนทุน โดยการประยุกตใชระบบตนทุนฐานกิจกรรม Activity Based Costing : ABC เพื่อ
ชวยใหองคกรไดรับขอมูลคาใชจายท่ีเปนจริงของกิจกรรม รวมถึงการวิเคราะหแนวทางในการลดตนทุน  อันชวย
เสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของบริษัทตอไป  

 
วัตถุประสงคของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาและวิเคราะหตนทุนฐานกิจกรรมของผูประกอบการขนสง กรณีศึกษาบริษัท ABC จำกัด  

 2. เพื่อศึกษาแนวทางการลดตนทุนดานขนสงของผูประกอบการขนสง กรณีศึกษาบริษัท ABC จำกัด        

โดยยังคงกิจกรรมท่ีเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาอยางเหมาะสม 
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กรอบแนวความคิดในการทำวิจัย 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ศึกษาขอ้มูลทวัไปของ

บริษทั 

 
วิเคราะห์ตน้ทุนฐาน
กิจกรรมการให้บริการ
ขนส่งของบริษทั 
(Activity Based 

Costing) 

วิเคราะห์แนวทางในการ
ลดตน้ทุนกิจกรรมขนส่ง

ของบริษทั 

• วิเคราะห์ขอ้มูลทวัไปของบริษทั 
• วิเคราะห์ภาพรวมขนัตอนการ
ให้บริการขนส่งของบริษทั 
• วิเคราะห์ตน้ทุนจากระบบบญัชีเดิม

• ระบุกิจกรรมการขนส่งของบริษทั 
ตามแนวคิดกิจกรรมการขนส่งทางบก 
• วิเคราะห์ทรัพยากรและระบุ
ทรัพยากร 
• วิเคราะห์ตวัผลกัดนักิจกรรมและปัน
ส่วนตน้ทุนเขา้สู่แต่ละกิจกรรม 
• คาํนวณตน้ทุนฐานกิจกรรม 

 
วิเคราะห์คุณค่าของ

กิจกรรม  

• วิเคราะห์กิจกรรมทีเพิมคุณค่า 
    (Value-added activities) 
• วิเคราะห์กิจกรรมทีไม่เพิมคุณค่า 
    (Non-Value-added activities) 

 
ตน้ทุนฐานกิจกรรม 

(บาท/ต่อหน่วย) 

 
คุณค่าของกิจกรรม  

ศึกษาแนวทางการลดตน้ทุนโดย การ
สมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth 

Interview) 

แนวทางการลดตน้ทุนของ
บริษทักรณีศึกษา 

 

สภาพปัญหาของบริษทักรณีศึกษา 
ABC จาํกดั 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบข้ันตอนในการวิจัย 
 
ขอบเขตของการวิจัย  
 1. ขอบเขตเนื้อหาการวิจัย ประกอบดวยแนวคิดทฤษฎีตนทุนฐานกิจกรรม และการวิเคราะหคุณคาของกิจกรรม 

ในกระบวนการขนสง 
 2. ขอบเขตเนื้อหาของกลุมตัวอยาง จากการเก็บรวบรวมขอมูลคาใชจาย ข้ันตอนการดำเนินงานของกิจกรรม
การขนสง และสัมภาษณเชิงลึกจากผูปฏิบัติงาน หัวหนาแผนก และผูจัดการของบริษัทกรณีศึกษา 
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 3. ขอบเขตเนื้อหาดานพื้นท่ี บริษัทกรณีท่ีศึกษามีสำนักงานอยูท่ีจังหวัดชลบุรี เพื่อทำการขนสงสินคาจาก
สถานท่ีหนึ่งไปยังสถานท่ีตาง ๆ ตามความตองการของลูกคา 
 4. ขอบเขตดานเวลาของการวิจัย เปนการเก็บขอมูลคาใชจายในการดำเนินกิจกรรมขนสง และข้ันตอน
วิธีการดำเนินกิจกรรมขนสง ต้ังแต 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2564 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
 1. ทราบตนทุนในแตละกิจกรรมและปจจัยท่ีมีผลตอตนทุนการขนสงของบริษัท กรณีศึกษา เพื่อนำไป
วิเคราะหแนวทางการปรับปรุงตนทุนใหดีข้ึน 

 2. ศึกษาแนวทางในการลดตนทุนกิจกรรมขนสงของบริษัท กรณีศึกษา เพื่อใชเสนอนโยบายเพื่อการลด
ตนทุนของบริษัทกรณีศึกษา 
ทฤษฎีและแนวความคิดในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดทำการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และความรูท่ีเกี่ยวของ รวมไปถึงงานวิจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ไดแก 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการกิจกรรมโลจิสติกส กิจกรรมการขนสง ตนทุนการขนสง และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวตนทุน
ฐานกิจกรรม ซึ่งแนวคิดดังกลาวไดนำมาประยุกตใชเปนแนวทางในการศึกษาตนทุนฐานกิจกรรมและแนวทางการ
ลดตนทุนของบริษัทกรณีศึกษา ABC จำกัด ซึ่งสามารถนำมาสรุปทฤษฏีและแนวคิดไดดังนี้  
 การบริหารตนทุนฐานกิจกรรม คือ การเพิ่มคุณคาของผลิตภัณฑและบริการ โดยการบริหารกิจกรรมเพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคา ดังนั้นจึงเปนสิ่งสำคัญที่องคกรจะตองบริหารทรัพยากรท่ีมีอยูอยางเหมาะสมและ
คงประสิทธิภาพของกิจกรรม จึงทำใหองคกรตองคนหาแนวทางในการจัดการตนทุนใหมีประสิทธิภาพ การปรับปรุง
ดังกลาวไมไดแตจะมุงเนนวาปจจุบันมีตนทุนเทาไหร แตจำเปนตองมุงเนนการคนควาแนวทางเพื่อขจัดความสูญ
เปลาอยางตอเนื่อง จึงเห็นไดวาตนทุนฐานกิจกรรมและการบริหารตนทุนฐานกิจกรรมเปนเครื่องมือท่ีสำคัญท่ีจะ
สนับสนุนการปรับปรุงอยางตอเนื่อง  
 ระบบบัญชีตนทุนฐานกิจกรรม (Activity Based Costing ,ABC) เปนการอางอิงกิจกรรมแตละกิจกรรม 

แลวโดยนำตนทุนและคาใชจายท่ีเกิดข้ึนมาพิจารณา ซึ่งเนนไปท่ีการจัดการจัดสรรคาโสหุยการผลิต โดยความสัมพันธ
ของตัวผลักดันตนทุน (Cost drivers) แลวนำมาคำนวณตนทุนตอหนวยเพื่อนำไปวิเคราะหแนวทางในการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตอไป (พงษชัย อธิคมรัตนกุล และปฏล รัตนชุม, 2560) 

 

วิธีดำเนินการวิจัย  
 การศึกษาในครั้งนี้จึงเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร (Document research) 

การสังเกต (Observation) และการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) โดยมีวิธีการกำหนดข้ันตอนในการวิจัย
ออกเปน 2 สวน ดังนี้  

สวนท่ี 1 การวิเคราะหตนทุนฐานกิจกรรมของบริษัทกรณีศึกษา ABC จำกัด ซึ่งเปนการวิเคราะหขอมูล
ท่ีไดจากการรวบรวมเอกสารจากแผนขนสงและแผนกบัญชี สังเกตการณและสัมภาษณผูปฏิบัติงานจริงของบริษัท
กรณีศึกษา ABC จำกัด แบงข้ันตอนออกเปน 3 ข้ันตอนไดแก  
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  ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาขอมูลท่ัวไปของบริษัท  

  ข้ันตอนท่ี 2 วิเคราะหตนทุนฐานกิจกรรมการใหบริการขนสงของบริษัท (Activity Based Costing) 

  ข้ันตอนท่ี 3 วิเคราะหคุณคากิจกรรมของบริษัท 

สวนที่ 2 วิเคราะหแนวทางในการลดตนทุนกิจกรรมขนสงของบริษัทกรณีศึกษา ABC จำกัด โดยการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) จาก 2 กลุม รวมท้ังสิ้น 7 ทาน 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
ในการวิจัยครั้งนี้ทำการศึกษาขอมูลท้ังขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) โดยการสัมภาษณบุคคลากรท่ี

เกี่ยวของในงานใหบริการขนสงในแตละข้ันตอน และขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) รวบรวมข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

ปริมาณงาน และคาใชจายในการใหบริการขนสงของบริษัทกรณีศึกษาของเอกสารในป พ.ศ. 2564 สังเกตข้ันตอน
ทำงานและระยะเวลาการทำกิจกรรม เพื่อนำไปวิเคราะหขอมูลท่ัวไป ตนทุนฐานกิจกรรม และคุณคากิจกรรมของ
บริษัทกรณีศึกษา ABC จำกัด  

ในสวนของแนวทางการลดตนทุนผูวิจัยใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เปนเครื่องมือใน
การเก็บขอมูล ใชขอคำถามสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง สอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นดานสถานการณตนทุนและ
แนวทางการลดตนทุนของผูใหบริการขนสง  
ผูใหขอมูลในการสัมภาษณ  

การวิเคราะหแนวทางในการลดตนทุนของบริษัทกรณีศึกษา ใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 

ทางผูวิจัยไดเลือกผูใหสัมภาษณแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sample method) จาก 2 กลุม รวมท้ังสิ้น 7 ทานดังนี้  
กลุมท่ี 1 กลุมผูปฏิบัติงาน หัวหนางานจากแผนกขนสงจำนวน 4 ทาน ประกอบดวย ผูจัดการสาขา 

ผูจัดการแผนกขนสง และพนักงานปฎบิัติการขนสง 2 ทาน  

กลุมท่ี 2 ผูจัดการแผนกอื่น ๆ ของบริษัทกรณีศึกษาเนื่องจากเปนผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการใหขอมูลหลัก
ตามวัตถุประสงคในการวิจัยครั้งนี้อีก 3 ทาน ประกอบดวย ผูจัดการแผนกบัญชี ผูจัดการแผนกคลังสินคา และ
ผูจัดการแผนกธุรการ  

 

สรุปผลการวิจัย  
ผลการวิเคราะหตนทุนฐานกิจกรรมการขนสงของบริษัทกรณีศึกษา ABC จำกัด  

ผลการวิจัยสามารถระบุกิจกรรมการใหบริการของบริษัทกรณีศึกษา รวมกิจกรรมท้ังหมด 5 กิจกรรมหลัก 

25 กิจกรรมยอย ไดแก กิจกรรม A – การรับคำสั่งขนสง กิจกรรม B - การวางแผน กิจกรรม C - การเตรียมการขนสง 
กิจกรรม D - การขนสงสินคา กิจกรรม E - การบริหารขอมูลหลังการสงมอบ  

ผลท่ีไดจากการคำนวณตนทุนตอหนวยพบวา กิจกรรมท่ีมีตนทุนคาใชจายตอหนวยสูงท่ีสุด 5 อันดับแรก 

ไดแก 1) กิจกรรม B07 งานซอมบำรุง มีตนทุนตอหนวยกิจกรรมอยูท่ี 15,826.61 บาทตอกิจกรรม 2) กิจกรรม B06 

แจงซอมบำรุง มีตนทุนตอหนวยกิจกรรมอยูท่ี 1,737.69 บาทตอกิจกรรม 3) มีท้ังสิ้น 3 กิจกรรม กิจกรรม D02 นำ
รถบรทุกเขาโหลดสินคาข้ึนรถ D05 รถบรรทุกถึงปลายทางสงมอบสินคา กิจกรรม D06 พนักงานขับรถขับรถนำ
รถบรรทุกเขาโหลดสินคาลงจากรถ มีตนทุนตอหนวยกิจกรรมอยูท่ี 332.13 บาทตอกิจกรรม เทากันท้ัง 3 กิจกรรม  

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 21



แนวทางการลดตนทุนของผูใหบริการขนสง บริษัทกรณีศึกษา ABC จำกัด  
ผลการวิจัยแนวคิดการปรับลดตนทุนของบริษัท ไดขอสรุปท้ังสิ้น 9 ขอ จากผูเขารวมการวิจัย 7 ทาน พบวา

ผูเขารวมการวิจัยสวนใหญเสนอแนวทางการลดตนทุนเพื่อลดตนทุนคาใชจายเกี่ยวกับการซอมบำรุง โดยมีอันดับท่ี 1 

คือการซอมบำรุงเชิงรักษาปองกัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 21.43 อันดับท่ี 2 ขายรถบรรทุกเกา-ซื้อรถบรรทุกใหม 

พิจารณาเปรียบเทียบการซอมบำรุงระหวางชางของบริษัทกับชางภายนอก และพิจารณาเปรียบเทียบราคาอะไหลจาก
คูคามีความเหมาะสม คิดเปนสัดสวนรอยละ 14.29 เทากัน อันดับท่ี 3 การซอมบำรุงแบบความนาเชื่อถือเปน
ศูนยกลาง วางแผนการจางผูรับจางชวงขนสงใหเหมาะสม ปรับรูปแบบการจัดทำรายงาน เพิ่มแรงจูงใจ เพื่อลดอุบัติเหตุ 

ดูแลรักษารถ เรทน้ำมัน และวางแผนเสนทางการเดินรถท่ีเหมาะสม คิดเปนสัดสวนรอยละ 7.14 เทากัน  

ผลการวิจัยการปรับลดกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท ไดขอสรุปท้ังสิ้น 5 ขอ จากผูเขารวมการวิจัย 7 ทาน 

อันดับท่ี 1 เห็นวาควร ลด-ยกเลิกข้ันตอนกิจกรรมการวางแผน (B01-B03) คิดเปนสัดสวนรอยละ 50 อันดับท่ี 2         

เห็นวาควร ลด-ยกเลิกข้ันตอนกิจกรรมการตรวจสอบการเดินรถ คิดเปนสัดสวนรอยละ 20 อันดับท่ี 3 มีความเห็น 3 ขอ 

โดยมีความเห็นวาควร ลด-ยกเลิกข้ันตอนกิจกรรมจัดทำรายงานรายไดรวมของแผนกขนสง (E03) ลด-ยกเลิกข้ันตอน
กิจกรรมการตรวจสอบความพรอมของรถและพนักงานขับรถ C01-C02 และลด-ยกเลิกข้ันตอนกิจกรรมการซอมบำรุง 
(B06-B07) คิดเปนสัดสวนรอยละ 10 เทากันท้ัง 3 ขอ 

ผลการวิจัยเรื่องวิธีการท่ีสามารถปรับลดตนทุนของบริษัทไดเปนอยางดี ไดขอสรุปท้ังสิ้น 7 ขอ จากผูเขารวม
การวิจัย 7 ทาน อันดับท่ี 1 พิจารณาเปรียบเทียบการซอมบำรุงระหวางชางของบริษัทกับชางภายนอก และการซอม
บำรุงเชิงรักษาปองกัน คิดเปนรอยละ 27.27 เทากัน ลำดับท่ี 2 เพิ่มคาแรงจูงใจในการดูแลรักษารถ พิจารณา
เปรียบเทียบราคาอะไหลจากคูคาท่ีมีความเหมาะสม การซอมบำรุงแบบความนาเชื่อถือเปนศูนยกลาง ขายรถบรรทุก
เกา-ซื้อรถบรรทุกใหม และการรวบข้ันตอนกิจกรรมการวางแผน B01-B03 คิดเปนรอยละ 9.09 เทาๆกัน 

ผลการวิจัยเรื่องสัดสวนการปรับลดตนทุนตอหนวยกิจกรรมของบริษัท จากผูเขารวมการวิจัย 7 ทาน อันดับท่ี 1 

ในกิจกรรมซอมบำรุง ไมควรเกิน 6% คิดเปนสัดสวนรอยละ 62.50 อันดับท่ี 2 ในกิจกรรมซอมบำรุง ไมควรเกิน 10% 

คิดเปนสัดสวนรอยละ 25 อันดับท่ี 3 กิจกรรมการวางแผน ไมควรเกิน 0.2% คิดเปนสัดสวนรอยละ 12.50 

ผลสรุปการเช่ือมโยงประเด็นสถานการณการดำเนินงานในปจจุบันกับแนวทางการลดตนทุนของ          
ผูใหบริการขนสงบริษัทกรณีศึกษา ABC จำกัด  
 1. ปญหาเร่ืองตนทุนเชื้อเพลิงท่ีปรับตัวสูงข้ึน แตอยางก็ตามการปรับตัวของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเปนปจจัย
ท่ีควบคุมไมได ประกอบกับเม่ือนำระบบตนทุนฐานกิจกรรมมาวิเคราะห พบวากิจกรรมท่ีมีตนทุนตอหนวยสูงท่ีสุด
ไดแก กิจกรรมการซอมบำรุง ทางกลุมผูใหขอมูลสวนใหญจึงเสนอแนวทางการลดตนทุนมุงเนนไปท่ีวิธีการท่ีสามารถ
ลดตนทุนการซอมบำรุงลงได  

 2. ปญหาเร่ืองตนทุนคาใชจายเกี่ยวกับรถบรรทุกและอุปกรณขนสงสูง แนวทางท่ีเหมาะสมตามท่ีกลุมผูให
ขอมูลไดเสนอ คือ การซอมบำรุงเชิงรักษาปองกัน เนื่องจากการดูแลรักษาท่ีดีอยางสม่ำเสมอชวยยืดอายุการใชงาน
ของรถบบรทุกและอุปกรณการขนสงได อีกท้ังยังชวยปองกันการซอมแซมความเสียหายท่ีมีคาใชจายสูงในอนาคตได
อีกดวย  
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 3. ปญหาเร่ืองการจางงานผูรับจางชวงขนสงสูง เนื่องจากจำนวนรถบรรทุกของบริษัทไมเพียงพอ ทางกลุม
ผูใหขอมูลไดเสนอวาควรมีการวางแผนการจางงานผูรับจางชวงขนสงใหเหมาะสมเพื่อลดคาใชจายในกิจกรรม
แผนการจางงานผูรับจางชวงขนสง  
 4. ปญหาเรื่องตนทุนคาใชจายซอมบำรุงสูง เพื่อแกไขปญหาดังกลาวกลุมผูใหขอมูลไดเสนอแนวทาง
หลากหลายประเด็น ไดแก การซอมบำรุงเชิงรักษาปองกัน การขายรถบรรทุกเกา-ซื้อรถบรรทุกใหม การพิจารณา
เปรียบเทียบการซอมบำรุงระหวางชางของบริษัทกับชางภายนอก การพิจารณาเปรียบเทียบราคาอะไหลจากคูคามี
ความเหมาะสม การการซอมบำรุงแบบความนาเชื่อถือเปนศูนยกลาง การเพิ่มแรงจูงใจเพื่อลดอุบัติเหตุ ดูแลรักษารถ  

 5. สวนของการปรับลดกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท กลุมผูใหขอมูลสวนใหญแสดงความคิดเห็นวาควร
ลดหรือยกเลิกข้ันตอนการทำงานในกิจกรรมท่ีไมเพิ่มคุณคา โดยกิจกรรมท่ีถูกนำเสนอใหปรับลดหรือยกเลิกมากท่ีสุด 

คือ กิจกรรมการวางแผน B01-B03 แตเนื่องจากกิจกรรมดังกลาวมีสัดสวนตนทุนฐานกิจกรรมรวมอยูท่ีรอยละ 1.02 

ทางกลุมผูใหขอมูลสวนใหญจึงเสนอแนวทางการลดตนทุนมุงเนนไปท่ีวิธีการท่ีสามารถลดตนทุนกิจกรรมการซอม
บำรุง B07 ท่ีมีสัดสวนตนทุนคาใชจายรอยละ 12.79 เนื่องจากการปรับตนทุนในสวนนี้จะสามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
กลยุทธทางดานตนทุนของบริษัทไดมากกวา  
 
อภิปรายผล 
 1. จากผลการคำนวณตนทุนฐานกิจกรรมของบริษัทกรณีศึกษา ABC จำกัดพบวาบริษัทมีกิจกรรมการ
ดำเนินงานขนสงท้ังสิ้น 25 กิจกรรม และกิจกรรมท่ีมีสัดสวนตนทุนสูงท่ีสุดไดแก กิจกรรม B07 งานซอมบำรุง 
รองลงมาคือ กิจกรรม B06 แจงซอมบำรุง ผลท่ีไดจากการคำนวณตนทุนฐานกิจกรรมทำใหทางบริษัทเห็นตนทุนท่ี
เกิดข้ึนจริงในแตละกิจกรรม ซึ่งสอดคลองกับ Kaplan and Cooper (1988) ท่ีไดใหหลักการเรื่องตนทุนฐาน
กิจกรรมไววา สามารถสะทอนตนทุนจริงท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินกิจกรรม จึงกอใหเกิดประโยชนอยางยิ่งตอการ
ตัดสินใจ และการวิเคราะหการลดตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ผูใหสัมภาษณมีความคิดเห็นสวนใหญพบวา ปจจุบันตนทุนดานเชื้อเพลิงเปนปญหาและอุปสรรคตอการ
ทำกำไรของบริษัท แตเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจการปรับตัวท่ีสูงข้ึนของราคาเชื้อเพลิง และปญหาตนทุนคาใชจาย
เกี่ยวกับรถบรรทุกและอุปกรณขนสงท่ีสูง ซึ่งตนทุนคาใชจายหลักท่ีสำคัญในการประกอบกิจการขนสงท่ีหลีกเลี่ยง
ไมได ซึ่งสอดคลองกับปยะนุช สถาพงศภักดี (2562) ซึ่งไดนำเสนอไววา ตนทุนการขนสงทางถนนสูงเมื่อเทียบกับ
การขนสงรูปแบบอ่ืนๆ เนื่องจากมีสัดสวนตนทุนแปรผันอยางเชน คาเชื้อเพลิง และคาแรงพนักงานขับรถ 

3. ตนทุนตอหนวยของกิจกรรมการซอมบำรุงและการแจงซอมนั้นมีตนทุนตอหนวยกิจกรรมสูง ควรปรับเปลี่ยน
แผนการซอมบำรุงเพื่อประหยัดคาใชจายในสวนนี้ อีกท้ังยังมีบางสวนใหความเห็นวาคาใชจายในการซอมบำรุงท่ีสูง 
เนื่องจากปริมาณงานของบริษัทมีมาก จึงเกิดการใชงานรถบรรทุกหนักสงผลใหรถเสื่อมสภาพโดยเร็ว และสาเหตุการ
ซอมบำรุงเปนผลมาจากอายุการใชงานของบรรทุก ซึ่งแตกตางกับพรรณทิพา แสงมา (2559) และพงษชัย อธิคมรัตนกุล
และปฎล รัตนชุม (2560) ท่ีพบวาตนทุนในกิจกรรมการขนสงสินคามีตนทุนสูงท่ีสุด 
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4. ผูใหสัมภาษณใหความเห็นตอคุณคากิจกรรม วาตองการควรลดหรือยกเลิกกิจกรรมท่ีไมเพิ่มคุณคาของ
บริษัทมากที่สุด การลดหรือยกเลิกกิจกรรมท่ีไมเพิ่มคุณคาสรางประสิทธิภาพในการทำงานใหกับบริษัทไดอีกดวย โดย
กิจกรรมท่ีถูกนำเสนอใหปรับลดมากท่ีสุด คือ กิจกรรมการวางแผน (B01-B03) ซึ่งสอดคลองกับ พงษชัย อธิคมรัต
นกุลและปฎล รัตนชุม (2560) ผูทำวิจัยเรงเห็นวาผูประกอบการขนสงสวนใหญไมทราบตนทุนการดำเนินการท่ีแทจรงิ 
จึงมักเกิดขอผิดพลาดในการวางแผนงาน และกำหนดราคาคาขนสง และเม่ือทำการวิเคราะหคุณคากิจกรรม และทำ
การปรับลดกิจกรรมท่ีไมเพิ่มคุณคาลงนั้น สามารถชวยลดตนทุนลงได  

5. ผูใหสัมภาษณไดเสนอแนวคิดการปรับลดตนทุนของบริษัทในดานตางๆ ซึง่แนวทางการลดตนทุนแบบเพิ่ม
แรงจูงใจในการดูแลรักษารถนั้นสอดคลองกับพรรณทิพา แสงมา (2559) ท่ีพบวานโยบายวาตองการบริหารตนทุน
ดานบุคคลากร โดยการจายคาแรงจูงใจใหพนักงานขับรถ เพื่อการลดความเสียหาย เพิ่มความพึงพอใจของลูกคาและ
การประหยัดตนทุนเชื้อเพลิง และเมื่อนำนโยบายมาปรับใช รายการเคลมความเสียหายลดลงถึงรอยละ 88 และ
สามารถเพิ่มรอบการขนสงได 4 รอบข้ึนไปตอวัน สงผลใหยอดขายเพิ่มข้ึนรอยละ 51 ซึ่งสามารถลดตนทุนทางดานโล
จิสติกสแลวยังสามารถสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน และแนวทางการลดตนทุนโดยวางแผน
เสนทางการเดินรถท่ีเหมาะสมนั้นสอดคลองกับ วิสา ศิริอนุสรณ (2562) ไดกลาววา การขนสงทางถนนเปนรูปแบบ
การขนสงหลักท่ีจะสงมอบสินคาจากผูผลิตไปจนถึงผูบริโภค จึงจำเปนตองวางแผนในการเลือกเสนทางในการขนสง  
ท่ีเหมาะสมและประหยัด การตองคำนึงถึงคุณภาพ มาตรฐาน และสภาวะแวดลอมภายนอก วางแผนและดำเนินการ 
ท่ีเหมาะสม กอใหเกิดการจัดสงท่ีตรงเวลา 

6. ผูใหสัมภาษณไดเสนอแนวทางการปรับลดตนทุนท่ีเหมาะสมกับบริษัท โดยความแนวคิดท่ีถูกนำเสนอ  

มากที่สุด คือ พิจารณาเปรียบเทียบการซอมบำรุงระหวางชางของบริษัทกับชางภายนอก และการซอมบำรุงเชิงรักษา
ปองกัน โดยทางผูใหสัมภาษณมุงประเด็นไปท่ีการลดคาใชจายในกิจกรรมการซอมบำรุงเปนหลัก ซึ่งแตกตางกับ        

วรสันต ทวีศรี (2561) ท่ีศึกษาเร่ืองความคุมคาในการลงทุนในบรรทุกที่ทางบริษัทมีจุดออนเร่ืองการซอมบำรุง จึงมุง
เปาวางตำแหนงบริษัทเปน Third Party Logistics Management เพราะการมุงเนนบริหารงานการวางจางขน
สงผานผูรับเหมาเหมาะสมกวาการลงทุนซื้อรถบรรทุกเพื่อบริหารงานเอง  
 
ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งน้ี  
ทางผูวิจัยจึงไดเสนอแนะแนวทางการนำผลวิจัยไปใชประโยชน 2 ดาน ดังนี้ 
 1. ขอเสนอแนะดานนโยบายของบริษัท โดยการจัดทำแผนนโยบาย วางแผนกลยุทธองคกรใหสอดคลองกับ
ผลการวิจัยครังนี้ แตงต้ังคณะทำงานของบริษัทท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทำนโยบาย แผนการดำเนินงาน ควบคุม
ติดผลการดำเนินงานตามนโยบายลดตนทุนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

2. ขอเสนอแนะดานการปฏิบัติ 

 2.1 ปรับปรุงกิจกรรมการใหบริการขนสง โดยการพัฒนาโปรแกรมการจัดทำรายงานของบริษัท เพื่อใหงาย
ตอการใชงานและสามารถจัดทำรายงานตามรูปแบบท่ีตองการ  
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 2.2 ปรับปรุงกิจกรรมการใหบริการขนสงกิจกรรมตรวจสอบความพรอมของรถขนสง C01 ปรับเปลี่ยนความถ่ี
และรายการตรวจเช็คใหนอยลง เพื่อลดข้ันตอน เวลาและการใชทรัพยากรในการดำเนินกิจกรรม แตยังมาตรฐานการ
ตรวจสอบท่ีเขมงวด เพื่อลดตนทุนและสรางประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของกิจกรรมใหมากขึ้น  

 2.3 ปรับปรุงกิจกรรมการแจงซอมและการซอมบำรุงใหสอดคลองกับผลวิจัย เชน จัดทำแผนการตรวจสอบ
รถตามระยะท่ีเหมาะสม จัดทำสถานท่ีเก็บอุปกรณขนสงใหเหมาะสมเพื่อยืดอายุการใชงาน จัดทำแบบประเมินการ
อนุมัติการซอมบำรุง เพื่อเปรียบเทียบคาอะไหล คาบริการ และความนาเชื่อถือของศูนยใหบริการกอนการซอมบำรุง 
อันนำไปสูการลดลงของตนทุนคาใชจายในการซอมบำรุงและประสิทธิท่ีดีของการซอมบำรุง  
 2.4 ทบทวนราคาคาจางผูรับจางชวงขนสง ควบคูกับการบริหารความสัมพันธกับผูรับจางชวงขนสง เพื่อจัดสรร
งานท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดเปรียบเทียบกับคาใชจายท่ีเกิดข้ึน  
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การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)  

ในจังหวัดชลบุรี 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
ผูประกอบการธุรกิจ SMEs ในจังหวัดชลบุรี 2) เพื่อใชเปนแนวทางการปรับปรุง พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนดาน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแกผูประกอบการธุรกิจ SMEs ในจังหวัดชลบุรี เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถาม
จากกลุมตัวอยางผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในจังหวัดชลบุรี จำนวน 400 คน           

โดยสุมตัวอยางแบบโควตา จากการพิจารณาความเหมาะสมตามจำนวนองคกรในแตละขนาดของธุรกิจตามนิยาม
พบวา กลุมตัวอยางจำนวน 400 คน สวนใหญเปนเพศหญิง ชวงอายุ 31-40 ป มีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับ
ปริญญาตรี ตำแหนงหัวหนางาน มีประสบการณในการทำงาน 11-15 ป สวนใหญดำเนินธุรกิจดานการผลิต 

พนักงานในองคกร 6-50 คน รายไดตอป ไมเกิน 100 ลานบาทสาหรับธุรกิจดานการคาสง/การคาปลีกและธุรกิจ
ดานการบริการ มีพนักงานในองคกร 6-30 คน รายไดตอป ไมเกิน 50 ลานบาท มีรูปแบบธุรกิจแบบบริษัทจำกัด
มากท่ีสุด มีระยะเวลาในการดำเนินกิจการ 6 ป ข้ึนไป ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยทางดานเทคโนโลยี 

ปจจัยทางดานองคกร ปจจัยทางดานสภาพแวดลอมและปจจัยดานคุณลักษณะของนวัตกรรมมีอิทธิพลการยอมรับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

 

คำสำคัญ : ปจจัยดานเทคโนโลยี องคกรและสภาพแวดลอม, นวัตกรรม, การยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

 

ABSTRACT 
This research is conducted to 1) study the factors that impact on technology and

innovation acceptance of entrepreneurs in small and medium-sized enterprises in Chonburi, 
and 2) provide the guideline for improving, developing, encouraging and supporting 
technology and innovation to entrepreneurs in small and medium-sized enterprises in 
Chonburi. This quantitative research conducted with questionnaires which assigned to a 
group of 400 small and medium-sized enterprises (SMEs) in Chonburi by quota sampling. 
As consideration according to the propriety of the number of enterprises in each business 
size in SMEs, we found that among the group of 400 enterprises that mentioned above
mostly are women in age between 31-40 years old with bachelor's degree as the highest 
level of education and supervisor positions with 11-15 years of experiences. Most of them 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 21



are business in manufacture industry with 6-50 employees and earn annual income up to 
100 million baht while the enterprises in wholesale/retail and service industries have 6-30
employees in each organization with annual income up to 50 million baht. Most of 
sampling enterprises are limited company with more than 6 years of operation. The result of 
the hypothesis testing found that the factors in technology, organization, environment and 
innovation performance have an impact on technology and innovation acceptance of SMEs 
at the statistical significance level of 0.05.

Key Words : Factors in Technology, organization and environment, Innovation, Technology
and innovation acceptance

 

บทนำ 
 ปจจุบันผูประกอบการธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs : Small and Medium Enterprise) 

ถือวามีบทบาทสำคัญอยางมากในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เปนหนวยธุรกิจท่ีมีจำนวนมากท่ีสุดของประเทศ
นับเปนกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศท้ังมิติของการสรางรายได การจางงานและการลงทุนท่ีสำคัญ และยังเปน
กลไกสำคัญในการแกไขปญหาความยากจนของประเทศอีกดวย โดยดานการผลิตนั้นผูประกอบการ SMEs ถือเปน
กำลังสำคัญในการผลิตสินคาข้ันกลางของหวงโซการผลิต โดยผูประกอบการจำนวนมากทำการผลิตสินคาเพื่อขาย
ใหกับธุรกิจขนาดใหญและเพื่อสงออกในลำดับถัดไป และยังสรางความหลากหลายของสินคาอุปโภคและบริโภค
ถึงแมจะไมใชธุรกิจขนาดใหญ แตจากการศึกษาขอมูลพบวา SMEs ของไทยมีการเติบโตอยางตอเนื่องจากขอมูล
สำนักงานสงเสริมธุรกิจ SMEs (สสว.) ในประเทศไทยมีจำนวนธุรกิจ SMEs ตามนิยาม SMEs ใหมซึง่มีผลบังคับใช
ในป 2564 โดยใชจำนวนการจางงานและรายไดเปนเกณฑในการกำหนดประเภทของ SMEs ท้ังนี้เพื่อใหสอดคลอง
กับสถานการณในปจจุบันท่ีขนาดองคกรและโครงสรางทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกลไกของตลาดและ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีโดยในป 2564 จำนวนผูประกอบการ SMEs มีจำนวนท้ังสิ้น 3.18 ลานราย เปน
ผูประกอบการวิสาหกิจรายยอยรอยละ 85.44 ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดยอมรอยละ 13.19 และวิสาหกิจขนาด
กลางรอยละ 1.37 โดยผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ของ SMEs ป 2563 มีมูลคา 5.38 ลานลานบาท มีการ
จางงานในสถานประกอบการ SMEs กวา 12.71 ลานคน (สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2564) 

จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวาท้ังจำนวนและสัดสวนท่ีเกี่ยวของ SMEs มีความสำคัญอยางยิ่งตอการขับเคลื่อน
ระบบเศรษฐกิจไทย หากธุรกิจ SMEs ท่ีมีอยูเปนจำนวนมากนั้นไดรับการสงเสริมและพัฒนาใหเปนธุรกิจท่ีมีศักยภาพ 

มีความเขมแข็งสามารถแขงขันได จะทำใหเศรษฐกิจในประเทศดีข้ึนตามไปดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมตาง ๆ ถูกยก
ใหเปนปจจัยท่ีมีความสำคัญเปนอยางมากตอผูประกอบการในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะผูประกอบการ SMEs หาก
ผูประกอบการปฏิเสธหรือปรับตัวชาเกินไปในการใชประโยชนจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีมีการพัฒนาอยาง
รวดเร็วในปจจุบันจะทำใหการดำเนินธุรกิจเปนไปอยางยากลำบากทามกลางสถานการณการแขงขันท่ีรุนแรง จนทำ
ใหองคกรไมสามารถรักษาสวนแบงทางการตลาดและบางองคกรอาจตองหยุดการดำเนินกิจการไปในท่ีสุด โดยใน
ปจจุบันผูประกอบการเร่ิมมีการปรับตัวใชเทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจเพิ่มข้ึน โดยสาเห ตุหลักท่ีผูประกอบการ
จำเปนตองยอมรับและปรับตัวในเร่ืองของเทคโนโลยีและนวัตกรรมคือ แรงผลักดันจากลูกคา (Customer Driven) 

เชน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีเปนผลกระทบมาจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ COVID-19 
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ทำใหชองทางการซ้ือขายเปลี่ยนแปลงไป ตามมาดวยการคาเสรีท่ีทำใหทำใหคูแขงขันทางธุรกิจสามารถเขามาใน
ตลาดไดอยางงายดาย สงผลใหลูกคามีทางเลือกเพิ่มมากข้ึน ผูประกอบการจึงจำเปนตองมีการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมโดยอาศัยความกาวหนาทางเทคโนโลยีในการสรางโอกาสให สำหรับประเทศไทยรัฐบาลก็ไดตระหนักถึง
ความจำเปนในการใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือสำคัญในการปฏิรูปประเทศเพื่อความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน จึงไดเกิด
นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยในรูปแบบเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital 

Economy) ท่ีมุงเนนใหเกิดการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชื่อมโยงในทุกภาคสวนท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพื่อผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ และหนึ่งในนโยบายสำคัญคือการสงเสริมและสนับสนุนดานเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหกับผูประกอบการธุรกิจ SMEs (SMEs: Small and Medium Enterprises) ธุรกิจ Startup และ
วิสาหกิจชุมชน เนื่องจากอัตราการเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนหนึ่งในตัวชี้วัดความสำเร็จและเปน
กุญแจสำคัญในการกาวขามผานกับดักรายไดปานกลาง พัฒนาขีดความสามารถและเศรษฐกิจในทุกระดับและ
ภูมิภาคของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะพื้นท่ีภาคตะวันออกเปนแหลงของจังหวัดท่ีประชาชนมีรายได
สูงท่ีสุดของประเทศ โดยจากการศึกษาถึงสถานการณทางเศรษฐกิจของพื้นท่ีพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 

Economic Corridor: EEC) ซึ่งประกอบไปดวยจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง พบวา เปนหนึ่งในภูมิภาคท่ีมี
ศักยภาพ โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเปนโครงการพัฒนาพื้นท่ีโดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อตอยอดการ
พัฒนาพื้นท่ีชายฝงทะเลตะวันออก ปจจุบันยังคงมีการพัฒนาพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอยางตอเนื่อง
ภายใตแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป โดยมุงเนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน โครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัล ศูนยกลาง
ธุรกิจ และศูนยกลางการเงิน อุตสาหกรรมเปาหมาย พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว พัฒนาบุคลาการ การศึกษา 
การวิจัย และเทคโนโลยี โดยมีการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตเปนหลักไดแก อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรม
เหล็กและพลาสติก อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟาและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสตามลำดับ จังหวัดท่ีมีธุรกิจ SMEsสูงท่ีสุด
ไดแก ชลบุรี รอยละ 68.89 ระยอง รอยละ 21.23 และฉะเชิงเทรา รอยละ 9.88 จากการท่ีมีจำนวนผูประกอบการ
ในพื้นท่ีเปนจำนวนมากและมีการประกอบธุรกิจหลายประเภทท่ีแตกตางกันทำใหเกิดความเหลื่อมล้ำในการยอมรับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของในปจจัยดานตาง ๆ เชน ปจจัยดานองคกร ดานเทคโนโลยี และดานสภาพแวดลอม 

  จากการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีและแนวโนมสถานการณดังกลาวขางตน จะเห็นไดวา ผูประกอบการ
ในปจจุบันมีแนวโนมท่ีจะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ เขามาประยุกตใชเพื่อพัฒนางานในดานตาง ๆ ของ
องคกรธุรกิจโดยในการศึกษาขอมูลของธุรกิจ SMEsในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีมีผูประกอบการ
ธุรกิจ SMEs กระจุกตัวอยูเปนจำนวนมาก ยอมทำใหปจจัยท่ีสงผลตอการยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมมีความ
แตกตางกันออกไปตามปจจัยในดานตาง ๆ ขององคกร ผูทำวิจัยจึงสนใจท่ีจะทำการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี
และนวัตกรรมของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดชลบุรี เพื่อท่ีจะสามารถนำผลของการวิจัยไปใชในการกำหนดแนวทางใน
การพัฒนา ปรับปรุง สงเสริมและสนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจของผู ประกอบการในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกท่ีเหมาะสมมากยิ่งข้ึน ซึ่งการศึกษาดังกลาวจะเปนประโยชนตอการพัฒนาเศ รษฐกิจของ
ประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
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วัตถุประสงคของการวจิัย  

 1. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมของผูประกอบการผูประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในจังหวัดชลบุรี 
 2. เพื่อใชเปนแนวทางปรับปรุง พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมแกผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในจังหวัดชลบุรี 
 

กรอบแนวความคิดในการทำการวิจัย 

  ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 

       (Independent Variables)          (Dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

1. ข้ันการต่ืนตัวหรือการรับรู  
 (Awareness Stage) 

2. ข้ันความสนใจ (Interest Stage) 

3. ข้ันการประเมินคา  
 (Evaluation Stage) 

4. ข้ันการทดลอง (Trial Stage) 

5. ข้ันการยอมรับ (Adoption Stage) 

 (Roger,1995)  

2. ปจจัยดานคุณลักษณะของนวัตกรรม 

 2.1 คุณลักษณะประโยชนเชิงเปรียบเทียบ  

      (Relative Advantage) 

 2.2 คุณลักษณะท่ีเขากันได (Compatibility) 

 2.3 คุณลักษณะความยุงยากซับซอน (Complexity) 

 2.4 คุณลักษณะสามารถทดลองใชได  

      (Trainability) 

 2.5 คุณลักษณะสามารถสังเกตได (Observability) 

(Roger,1995) 

1. ปจจัยดานเทคโนโลยี 
ดานองคกรและดานสภาพแวดลอม 

 1.1 ปจจัยดานเทคโนโลย ี

      1.1.1 ความพรอมดานเทคโนโลยี 

      1.1.2 ตนทุนทางการเงินของเทคโนโลย ี

 1.2 ปจจัยดานองคกร 
      1.2.1 ขนาดองคกร 
      1.2.2 โครงสรางองคกร 
      1.2.3 การสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง 
 1.3 ปจจัยดานสภาพแวดลอม 

      1.3.1 แรงกดดันจากคูแขง 
      1.3.2 แรงกดดันจากคูคาทางธุรกิจ 

      1.3.3 การสนับสนุนของภาครัฐ 
(Tornatzky and Fleischer,1990) 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

 1. เพื่อเปนแนวทางใหกับภาครัฐในการสงเสริมและสนับสนุนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหกับ
ผูประกอบการธุรกิจ SMEsในจังหวัดชลบุรี 
 2. เพื่อเปนแนวทางใหกับภาคธุรกิจในการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหเหมาะสมกับ
ความตองการของผูประกอบการธุรกิจ SMEsในจังหวัดชลบุรี 
 

วิธีการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม (Questionnaires) 

ซึ่งเปนการจัดทำแบบสอบถามแบบปลายปด (Close Questionnaires) โดยผูวิจัยไดดำเนินการศึกษารายละเอียด
เกีย่วกับวิธีดำเนินการวิจัยและไดเสนอเปนหัวขอดังตอไปนี้ 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร (Population)  

 ประชากรท่ีผูวิจัยใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูประกอบการธุรกิจ SMEsในจังหวัดชลบุรี ท้ังผูประกอบการ
รายใหมและผูท่ีทำธุรกิจอยูแลว ท่ีข้ึนทะเบียนเปนผูประกอบการ SMEs หรือเปนสมาชิกของสำนักงานสงเสริมธุรกิจ 

SMEs ในเขตพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี 
กลุมตัวอยาง (Sample)  

 จากกลุมประชากร (Population) ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางท่ีจะใชในการศึกษาครั้งนี้คือ ผูประกอบการใน
ธุรกิจ SMEsในจังหวัดชลบุรี ท้ังผูประกอบการรายใหมและผูท่ีทำธุรกิจอยูแลว ท่ีข้ึนทะเบียนเปนผูประกอบการ 
SMEs หรือเปนสมาชิกของสำนักงานสงเสริมธุรกิจ SMEs ในเขตพื้นท่ีจังหวัดชลบุรีจำนวน 41,881 ราย อางอิงขอมูล
จากเว็บไซต sme.go.th สำนักงานสงเสริมธุรกิจ SMEs (สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2564) 

ขนาดตัวอยาง 
 จากประชากร (Population) กลุมตัวอยางของการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ คือ ผูประกอบการในธุรกิจ SMEs 

ท่ีต้ังอยูในจังหวัดชลบุรีและข้ึนทะเบียนเปนผูประกอบการ หรือเปนสมาชิกสำนักงานสงเสริมธุรกิจ SMEsในจังหวัด
ชลบุรี จำนวน 41,881 ราย นำมาคำนวณหาขนาดกลุมตัวอยางตามสูตรของยามาเน (Yamane, 1973) โดยกำหนด
ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 คาระดับความคลาดเคลื่อนยอมรับไดไมนอยกวารอยละ 5 หรือระดับนัยสำคัญ 0.05  

  สูตร  

 เมื่อ  = แทนจำนวนหรือขนาดตัวอยางท่ีจะไดจากการคำนวณ 

   = แทนขนาดจำนวนประชากรในการศึกษา 
   = แทนคาความคลาดเคลื่อน (0.05) 

 

 แทนคาในสูตรจะได  =  

    = 396.22 ตัวอยาง 
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 ดังนั้น จากการคำนวณจากสูตรขางตนแลวจะพบวา จะตองทำการสำรวจกลุมตัวอยางในการวิจัย 397 คน
จากจำนวนประชากร 41,881 ราย เพื่องายตอการคำนวณผูวิจัยจึงกำหนดกลุมตัวอยางสำหรับการวิจัยเทากับ 400 

ตัวอยางซึ่งมากกวาจำนวนท่ีคำนวณได  

การเลือกกลุมตัวอยาง 
 การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดชลบุรีใชการเลือกกลุมตัวอยาง
โดยไมใชความนาจะเปนใชเทคนิคการเลือกตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) พิจารณาความเหมาะสมตาม
จำนวนองคกรในแตละขนาดของธุรกิจตามนิยามของธุรกิจ SMEs ดังแสดงตามตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 การเลือกกลุมตัวอยางแบบแบบโควตา (Quota Sampling) 

ขนาดธุรกิจ จำนวนธุรกิจ จำนวนกลุมตัวอยาง สัดสวน 

วิสาหกิจรายยอย (Micro SME) 24,723 236 59.03% 

วิสาหกิจขนาดยอม (S) 15,341 147 36.63% 

วิสาหกิจขนาดกลาง (M) 1,817 17 4.34% 

รวม 41,881 400 100.00% 

ท่ีมา : (สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2564) 

 

สรุปผลการวิจัย  

ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางผูประกอบการธุรกิจ SMEs ในจังหวัดชลบุรี สวนใหญเปนเพศหญิง          
มีจำนวน 218 คน สามารถคำนวณเปนรอยละได 54.50 และเพศชายมีจำนวน 182 คน สามารถคำนวณเปนรอยละได 

45.50 ตามลำดับ  

ชวงอายุระหวาง 31-40 ป มีจำนวนมากท่ีสุดจำนวน 165 คน สามารถคำนวณเปนรอยละได 41.30 ความ
คิดเห็นถัดมาคือ มีอายุระหวาง 21-30 ป จำนวน 108 คน สามารถคำนวณเปนรอยละได 27.00 ถัดมาคือมีอายุ
ระหวาง 41-50 ป จำนวน 92 คน สามารถคำนวณเปนรอยละได 23.00 และอายุ 51 ปข้ึนไปจำนวน 35 คน 

สามารถคำนวณเปนรอยละได 8.80 ตามลำดับ  

ระดับการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรีมากที่สุดจำนวน 232 คน สามารถคำนวณเปนรอยละได 58.00 

ความคิดเห็นถัดมาคือ ระดับปริญญาโท จำนวน 81 คน สามารถคำนวณเปนรอยละได 20.30 ถัดมาคือระดับ
การศึกษาอื่น ๆ ไดแก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)/อนุปริญญา จำนวน 77 คน สามารถคำนวณเปน
รอยละได 19.30 และระดับปริญญาเอกจำนวน 10 คน สามารถคำนวณเปนรอยละได 2.50 ตามลำดับ 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในตำแหนงหัวหนางาน มีจำนวนมากท่ีสุดสามารถคำนวณเปนรอยละได 

153 คน สามารถคำนวณเปนรอยละได 38.00 รองลงมาอยูในตำแหนงผูจัดการ จำนวน 133 คน สามารถคำนวณ
เปนรอยละได 33.30 ถัดมาอยูในตำแหนงเจาของกิจการ กรรมการ จำนวน 72 คน สามารถคำนวณเปนรอยละได 

18.00 และอยูในตำแหนงกรรมการผูจัดการจำนวน 43 คน สามารถคำนวณเปนรอยละได 10.80 ตามลำดับ 
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ประสบการณในการทำงาน 11-15 ป มากท่ีสุดจำนวน 118 คน สามารถคำนวณเปนรอยละได 29.50 ความ
คิดเห็นถัดมาคือ มีประสบการณในการทำงาน 6-10 ป จำนวน 108 คน สามารถคำนวณเปนรอยละได 27.00 ถัดมา
คือมีประสบการณในการทำงานมากกวา 15 ป  จำนวน 92 คน สามารถคำนวณเปนรอยละได 23.00 และ             

มีประสบการณในการทำงานนอยกวาหรือเทากับ 5 ป จำนวน 82 คน สามารถคำนวณเปนรอยละได 20.50 ตามลำดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูประกอบการดานธุรกิจการผลิตมากท่ีสุดจำนวน 206 คน สามารถ
คำนวณเปนรอยละได 51.50 ความคิดเห็นถัดมาคือ จำนวนผูประกอบการดานธุรกิจการคาสงและการคาปลีก 

จำนวน 110 สามารถคำนวณเปนรอยละได 27.50 และจำนวนผูประกอบการดานธุรกิจการบริการจำนวน 84 คน 

สามารถคำนวณเปนรอยละได 21.00 ตามลำดับ มีรูปแบบธุรกิจแบบบริษัทจำกัดมากที่สุดจำนวน 300 คน สามารถ
คำนวณเปนรอยละได 75.00 รองลงคือ รูปแบบกิจการเจาของคนเดียว จำนวน 59 คน สามารถคำนวณเปนรอยละได 

14.80 และรูปแบบกิจการหางหุนสวน จำนวน 84 คน สามารถคำนวณเปนรอยละได 21.00 ตามลำดับ 

 เทคโนโลยีท่ีใชในการดำเนินธุรกิจดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินสวนใหญคือการจายเงินผานมือถือ 

(Mobile Payment) มากท่ีสุดจำนวน 153 คน สามารถคำนวณเปนรอยละได 38.30 รองลงมา คือ โปรแกรม
สำเร็จรูปทางการเงิน (Financing Software) จำนวน 129 คน สามารถคำนวณเปนรอยละได 32.30 ถัดมาคือ
ระบบการรับชำระเงิน (Cashless Payment Solution) จำนวน 60 คน สามารถคำนวณเปนรอยละได 15.00 อื่น ๆ 

(Internet banking) จำนวน 35 คน สามารถคำนวณคารอยละ 8.80 สินเชื่อออนไลน (Online Loan) จำนวน 17 คน 

สามารถคำนวณเปนรอยละได 4.30 และแพลตฟอรมการระดมทุน (Crowdfunding) จำนวน 6 คน สามารถคำนวณ
เปนรอยละได 1.50 ตามลำดับ 

เทคโนโลยีท่ีใชในการดำเนินธุรกิจดานเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร (Communication Technology)            

สวนใหญคือ ระบบการรับ-สงอีเมลและบริการซอฟแวร เชน Outlook, Yahoo, Gmail, Facebook มากท่ีสุด 

จำนวน 236 คน สามารถคำนวณเปนรอยละได 59.00 ความคิดเห็นถัดมาคือ ระบบแชรขอมูลภายใน เชน Google 

Drive, Dropbox จำนวน 95 คน สามารถคำนวณเปนรอยละได 23.80 ถัดมาคือ โปรแกรมใชงานภายในออฟฟศ
ตาง ๆ เชน Google Document จำนวน 68 คน สามารถคำนวณคารอยละ 17.00 และอ่ืน ๆ (Line) จำนวน 1 คน 

สามารถคำนวณเปนรอยละได 0.30 ตามลำดับ 

เทคโนโลยีท่ีใชในการดำเนินธุรกิจดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) 

สวนใหญคือ โซเชียลมี เดีย เชน Facebook, Line, Instagram, Twitter, TikTok มากท่ีสุด จำนวน 313 คน 

สามารถคำนวณเปนรอยละได 78.30 ความคิดเห็นถัดมาคือ Market Place เชน Website, Shopee, Lazada 

จำนวน 86 คน สามารถคำนวณเปนรอยละได 21.50 และอื่น ๆ (แพลตฟอรมจากตางประเทศ) จำนวน 1 คน 

สามารถคำนวณเปนรอยละได 0.30 ตามลำดับ 

เทคโนโลยีท่ีใชในการดำเนินธุรกิจดานเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ สวนใหญคือเทคโนโลยี Big Data 

มากที่สุด จำนวน 339 คน สามารถคำนวณเปนรอยละได 84.80 ความคิดเห็นถัดมาคือ เทคโนโลยี ปญญาประดิษฐ 

(AI) จำนวน 38 คน สามารถคำนวณเปนรอยละได 9.50 และอื่น ๆ (โปรแกรมสำเร็จรูป เชน โปรแกรมทางบัญชี, 
Microsoft office) จำนวน 23 คน สามารถคำนวณเปนรอยละได 5.80 ตามลำดับ 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 1 ปจจัยดานเทคโนโลยี ดานองคกรและดานสภาพแวดมีอิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยี
และนวัตกรรมของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุ (Multiple Linear Regression Analysis) ทดสอบความสัมพันธ
ของปจจัยดานเทคโนโลยี ดานองคกรและดานสภาพแวดลอมมีอิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของธุรกิจ SMEs 

*P-value ≤ 0. 05 

 จากตารางท่ี 2 ปจจัยทางดานเทคโนโลยี ดานองคกรและดานสภาพแวดลอมมีอิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยี
และนวัตกรรมของธุรกิจ SMEs 

Model 

Unstandardized 

coefficients 

Standardized 

coefficients 
t Sig. 

Collinearity 

statistics 

B 
Std. 

error 
Beta Tolerance VIF 

(Constant) 1.12 0.15  7.24 0.00*   

ปจจัยทางดานเทคโนโลย ี        

X1 ความพรอมดานเทคโนโลยี 0.18 0.06 0.19 3.07 0.00* 0.35 2.85 

X2 ตนทุนทางการเงินของ
เทคโนโลยี 

0.18 0.06 0.18 2.77 0.01* 0.30 3.30 

ปจจัยทางดานองคกร        

X3โครงสรางองคกร 0.10 0.05 0.11 1.95 0.06 0.39 2.56 

X4การสนับสนุนจากผูบริหาร
ระดับสูง 

0.15 0.06 0.17 2.55 0.01* 0.31 3.14 

ปจจัยดานสภาพแวดลอม        

X5 แรงกดดันจากคูแขง -0.02 0.05 0-.02 -0.35 0.72 0.33 3.02 

X6 แรงกดดันจากคูคาทาง
ธุรกิจ 

0.21 0.05 0.23 3.62 0.00* 0.32 3.05 

X7 การสนับสนนุของภาครัฐ -0.11 0.03 -0.15 -3.35 0.00* 0.70 1.41 

F 45.61       

Sig 0.00       

R 0.67       

R2 0.45       

Adjusted R square 0.44       

Durbin-Watson 1.64       

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 21



 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยทางดานเทคโนโลยี ดานความพรอมดานเทคโนโลยีและดานตนทุน
ทางการเงินของเทคโนโลยี ปจจัยทางดานองคกร ดานการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง ปจจัยทางดาน
สภาพแวดลอม ดานแรงกดดันจากคูคาทางธุรกิจ อิทธิพลการยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมของธุรกิจ SMEs       

เชิงบวก ท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ในขณะท่ีปจจัยทางดานสภาพแวดลอม ดานการสนับสนุนของภาครัฐ       

มีอิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมของธุรกิจ SMEsเชิงลบท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 และปจจัยทางดาน
องคกร ดานโครงสรางองคกร กับปจจัยทางดานสภาพแวดลอม ดานแรงกดดันจากคูแขง ไมมีอิทธิพลตอการยอมรับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของธุรกิจ SMEs  

ท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

 สมมติฐานที่ 2 ปจจัยดานคุณลักษณะของนวัตกรรมมีอิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุ (Multiple Linear Regression Analysis) ทดสอบความสัมพันธ
ของปจจัยดานคุณลักษณะของนวัตกรรมมีอิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมของธุรกิจ 

SMEs 

*P-value ≤ 0. 05 

Model 

Unstandardized 

coefficients 

Standardized 

coefficients 
t Sig. 

Collinearity 

statistics 

B 
Std. 

error 
Beta Tolerance VIF 

(Constant) -0.25 0.22  -1.12 0.26   

X1 ประโยชนเชิง
เปรียบเทียบ 

0.29 0.08 0.23 3.49 0.00* 0.30 3.31 

X2 เขากันได 0.15 0.09 0.12 1.55 0.12 0.23 4.35 

X3 ความยุงยากซับซอน 0.01 0.10 0.01 0.15 0.88 0.21 4.67 

X4 สามารถทดลองใชได 0.15 0.08 0.12 1.87 0.06 0.34 2.89 

X5 สามารถสังเกตได 0.32 0.07 0.27 4.33 0.00* 0.30 3.31 

F 63.82       

Sig 0.00       

R 0.67       

R2 0.45       

Adjusted R 

square 

0.44 

      

Durbin-

Watson 

1.50 

      

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 21



 จากตารางที่ 3 ปจจัยทางดานคุณลักษณะของนวัตกรรม มีอิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของธุรกิจ SMEs 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยดานคุณลักษณะของนวัตกรรมท้ังดานคุณลักษณะประโยชนเชิง
เปรียบเทียบ (Relative Advantage) และดานคุณลักษณะสามารถสังเกตได (Observability) มีอิทธิพลการยอมรับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของธุรกิจ SMEs ในขณะท่ีปจจัยดานคุณลักษณะของนวัตกรรม คุณลักษณะท่ีเขากันได 

(Compatibility) คุณลักษณะความยุงยากซับซอน (Complexity) และคุณลักษณะสามารถทดลองใชได (Trainability) 

ไมมีอิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมของธุรกิจ SMEsท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

 

อภิปรายผล 

 สมมติฐานที่ 1 ปจจัยดานเทคโนโลยี ดานองคกรและดานสภาพแวดมีอิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยี
และนวัตกรรมของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

 ปจจัยทางดานเทคโนโลยีในดานความพรอมดานเทคโนโลยีและตนทุนทางการเงินของเทคโนโลยีมีอิทธิพล
เชิงบวกกับการยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมของธุรกิจ SMEsซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พัชมณ พลายมี (2564) ท่ี
ไดทำการศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจในการนำนวัตกรรมไปใชในธุรกิจ SMEsในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑลพบวาในดานความพรอมของเทคโนโลยีมีอิทธิพลเชิงบวกตอการนำนวัตกรรมไปใชโดยกลุมตัวอยางท่ีมี
การทดลองใชเทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีไมเคยใชมากอน เพื่อใชในการพัฒนาสินคาหรือบริการและมีความพรอมในการ
นำเอาเทคโนโลยีมาใชในองคกรไมวาจะเปนทางดานฮารดแวร ซอฟแวรหรือการลงทุนโครงสรางพื้นฐานของ
เทคโนโลยีมีแนวโนมท่ีจะตัดสินใจนำนวัตกรรมไปใชในการดำเนินธุรกิจ แตในดานปจจัยดานเงินทุนกลับมี
ความสัมพันธกับการยอมรับนวัตกรรมอยูในระดับต่ำมากซ่ึงไมสอดคลองกับผลการวิจัยนี้แตสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ปวีณา ทองบุญยัง (2563) ท่ีไดทำการศึกษาแบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีมีผล
ตอการดำเนินการของธุรกิจ SMEsในประเทศไทยท่ีพบวาปจจัยตนทุนทางการเงินในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารสงผลกระทบตอการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตระหนักถึงคาใชจายในดานตาง ๆ ท่ีตอง
นำมาใชในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงพิจารณาศักยภาพทางการเงินท่ีเกี่ยวของกับราคาท่ีซื้อจริงและ
ตนทุนการบำรุงรักษาในการศึกษาในครั้งนี้พบวาปจจัยดานตนทุนทางการเงินของเทคโนโลยีมีอทิธิพลตอการยอมรับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของธุรกิจ SMEsซึ่งผลการสำรวจความคิดเห็นจะพบวากลุมตัวอยางผูประกอบการธุรกิจ 

SMEs ในจังหวัดชลบุรีท่ีตอบแบบสอบถามเห็นวาคาใชจายในการซื้อคอมพิวเตอรและอุปกรณท่ีเกี่ยวของเปนปจจัย
ท่ีมีผลตอการยอมรับนวัตกรรมมากที่สุดท้ังนี้อาจเนื่องจาก ณ ปจจุบันผูประกอบการธุรกิจเร่ิมมีการปรับตัวในการใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมากข้ึน และเทคโนโลยีปจจุบันก็มีการปรับตัวคอนขางเร็ว ดังนั้นผูประกอบการจึงให
ความสำคัญในการเลือกใชคอมพิวเตอรและอุปกรณท่ีเกี่ยวของใหเหมาะสมตอการดำเนินธุรกิจและมีการพิจารณา
คาใชจายท่ีตองลงทุนทางดานการซ้ือหรือพัฒนาโปรแกรม (Software) ตาง ๆ เชน โปรแกรมระบบ โปรแกรม
สำเร็จรูปและโปรแกรมเฉพาะใหเหมาะสมตอองคกร ซึ่งอุปกรณ เครื่องมือ และซอฟแวรเหลานี้ตางเปนการ
ดำเนินการท่ีเหมาะสมในการประกอบธุรกิจท่ีมีการนำเอาเทคโนโลยีมาใช สอดคลองกับผลสำรวจการใชเทคโนโลยีท่ี
พบวา สวนใหญใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางการเงิน (Financing Software), ระบบการรับ-สงอีเมล และบริการซอฟแวร 
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เชน Outlook, Yahoo, Gmail, Facebook, โซเชียลมีเดีย เชน Facebook, Line, Instagram, Twitter, TikTok 

ซึ่งจะเห็นไดวาโปรแกรมเหลานี้ ไมมีการใชคุณสมบัติคอมพิวเตอรหรือซอฟแวร ท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะสูงมาก 

สามารถใชการประมวลผลท่ัวไป ซึ่งอาจไมมีความจำเปนตองลงทุนทางดานเทคโนโลยีท่ีสูง แตผลการสำรวจท่ี
นาสนใจ คือการใชเทคโนโลยี Big Data มาชวยในการวิเคราะหและประมวลผล ซึ่งมีผูประกอบการใชงานถึง 309 

คนจากผูตอบแบบสอบถาม 400 คน สอดคลองกับงานวิจัยของ Cruz-Jesuset et al. (2019) ท่ีไดศึกษาข้ันตอนใน
การยอมรับการจัดการลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management: CRM) และพบวาปจจัยดาน
เทคโนโลยีท่ีสงผลตอการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยี CRM คือสมรรถนะของเทคโนโลยี คุณภาพของขอมูลและ
การบูรณาการเทคโนโลยี ซึ่ง Big Data เปนการประมวลผลขอมูลท่ีมีปริมาณมากท่ีตองอาศัยระบบประมวลผลท่ีมี
ประสิทธิภาพ สามารถรองรับปริมาณขอมูลท่ีมีอยูอยางมหาศาลมาประมวลผลเพื่อใหไดขอมูลตามท่ีผูประกอบการ
ตองการ ซึ่งการทำงานของ Big Data ตองอาศัยเทคนิคและเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีสามารถรองรับขอมูลท่ีมีขนาดใหญ 

ซับซอนและหลากหลายไดและเม่ือไดนำเอาเทคโนโลยีนี้มาใชก็ตองมีคาใชจายในการจางบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ คาใชจายการฝกอบรมใหกับพนักงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อใหสงผลตอการยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในองคกรท้ังปจจัยดานความพรอมดานเทคโนโลยีและดานตนทุนทางการเงิน
ของเทคโนโลยีมีอิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมของธุรกิจ SMEsและยังอาจสงผลตอเรื่องตอระดับ
ของการยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมในข้ันของการต่ืนตัวหรือการรับรู (Awareness Stage) ท่ีทำใหตระหนักถึงการ
มีเทคโนโลยีมากมายท่ีสามารถนำมาใชในการดำเนินธุรกิจท่ีสามารถชวยเพิ่มสมรรถนะและความสามารถใหกับธุรกิจได 

ปจจัยทางดานองคกรมีอิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมของธุรกิจ SMEs ผลการทดสอบ
สมมติฐานมีเพียงดานการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูงเทานั้นท่ีมีอิทธิผลตอการยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
ธุรกิจ SMEs ซึ่งสอดคลองกับ ปวีณา ทองบุญยัง (2563) ท่ีไดทำการศึกษาแบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารท่ีมีผลตอการดำเนินการของธุรกิจ SMEsในประเทศไทยซ่ึงพบวาความมุงมั่นและพลังขับเคลื่อนของ
ผูประกอบการท้ังดานการผลักดันใหองคกรนำไอซีทีมาพัฒนาผลิตภัณฑ ความพยายามและความมุงมั่นในการแสวงหา
เทคโนโลยีใหม ๆ มาพัฒนาผลิตภัณฑและผลักดันใหพนักงานในองคกรพัฒนาทักษะดานไอซีทีนั้น มีอิทธิพลทางตรงเชิง
บวกตอการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เชนเดียวกันกับงานวิจัยของ พัชมณ พลายมี (2564) ท่ีศึกษา
เร่ืองปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจในการนำนวัตกรรมไปใชในธุรกิจ SMEsในเขตกรุงเทพและปริมณฑลพบวา ปจจัย
ความเปนผูประกอบการมีความสัมพันธกับข้ันตอนการยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งในงานวิจัยนี้จะเห็นวา การ
สนับสนุนจากผูบริหารระดับสูงท่ีผูประกอบสวนใหญเห็นวามีอิทธิพลตอการยอมรับฯ มากที่สุดคือ การท่ีผูบริหาร
ระดับสูงมีความมุงมั่นท่ีจะพัฒนาองคกรใหกาวหนาและกาวทันตอเทคโนโลยีและนวัตกรรมในปจจุบัน รวมถึงผูบริหาร
ระดับสูงผลักดันใหพนักงานในองคกรพัฒนาทักษะความรูและเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางตอเนื่อง
ความเปนผูนำของผูประกอบการนี้จะสามารถสงผลใหเกิดการยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน  ข้ันความสนใจ 

(Interest Stage) มีความสนใจท่ีจะศึกษาขอมูลเพิ่มเติมในแงของการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเขามาใชในการดำเนิน
ธุรกิจ และข้ันการประเมินคา (Evaluation Stage) ท่ีสามารถประเมินไดวาธุรกิจจะไดรับผลประโยชนอยางไรจากการ
ทดลองเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมกับ ดังนั้นจะเห็นไดวาปจจัยท่ีสำคัญในการสนับสนุนใหเกิดการยอมรับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมท่ีสำคัญ คือการปรับตัวของผูประกอบและสาเหตุหลักในปจจุบันท่ีผูประกอบการจำเปนตองยอมรับและ
ปรับตัวในเร่ืองของเทคโนโลยีและนวัตกรรมคือ แรงผลักดันจากลูกคา (Customer Driven) เชน การเปลี่ยนแปลง
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พฤติกรรมของผูบริโภคท่ีเปนผลกระทบมาจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ COVID-19 ทำใหชองทางการซ้ือ
ขายเปลี่ยนแปลงไปการท่ีเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหผูประกอบการสามารถใชประโยชนจาก
เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีมีการพัฒนาอยางรวดเร็วในปจจุบันไปประยุกตใชเพื่อพัฒนาสินคาและบริการของธุรกิจให
สามารถดำเนินธุรกิจในสภาวะท่ีผันผวนตอไปนี้ได  

อยางไรก็ตามในดานปจจัยองคกรดานโครงสรางองคกรในการศึกษาครั้งนี้กลับไมมีอิทธิพลตอการยอมรับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของธุรกิจ SMEs ซึ่งไมสอดคลองตามงานวิจัยของพัชมณ พลายมี (2564) ท่ีพบวาปจจัย
ความเปนผูประกอบการดานโครงสรางองคกรมีความสัมพันธกับข้ันตอนการยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เนื่องจากองคกรมีวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายและกลยุทธ ในการสรางนวัตกรรมองคกรจากการสรางหนวยงานหรือ
ฝายท่ีทำหนาท่ีในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการสรางกิจกรรมตาง ๆ ท่ี ชวยกระตุนและเกิดความคิด
สรางสรรคในการพัฒนานวัตกรรมของพนักงาน พรอมท้ังยังมีการติดตามและประเมินผลจากการนำนวัตกรรมไปใช
อยางใกลชิด เชนเดียวกับงานวิจัยของ Wang et al. (2016) ท่ีศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการยอมรับการสำรองหองพัก
โรงแรมผานมือถือ จากการศึกษาดังกลาวพบวาปจจัยดานองคกรท่ีสงผลตอการยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม คือ 

โครงสรางองคกร การสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง ซึ่งผูวิจัยคาดวาธุรกิจ SMEs มีโครงสรางองคกรขนาดเล็กตอง
อาศัยแรงขับเคลื่อน แรงสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูงและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวั ตกรรมท่ีมีความ
หลากหลายในปจจุบันจะทำใหกลุมผูประกอบการธุรกิจ SMEs สามารถนำไปประยุกตใชเพื่อพัฒนาสินคาและ
บริการของธุรกิจไดงายดังนั้นปจจัยดานโครงสรางองคกร การวางแผนกลยุทธ เปาหมายและนโยบายดานการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือหนวยงานท่ีทำหนาท่ีในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาจไมกอใหเกิด
การยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ปจจัยทางดานสภาพแวดลอม มีอิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมของธุรกิจ SMEs จะเห็นได
วาแรงกดดันจากคูคาทางธุรกิจนี้มีอิทธิพลเชิงบวกตอการยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมของธุรกิจ SMEs ในขณะ
ท่ีการสนับสนุนของภาครัฐ มีอิทธิพลเชิงลบตอการยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมของธุรกิจ SMEs สวนแรงกดดัน
จากคูแขง ไมมีอิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมของธุรกิจ SMEsซึ่งผลการวิจัยนี้ในดานแรงกดดันจาก
คูคาทางธุรกิจสอดคลองกับงานวิจัยของ อัญณิฐา ดิษฐานนทและ ภริตา พงษพาณิชย (2560) ท่ีศึกษาปจจัยหลักที่
ใชในการตัดสินใจนำระบบคลาวดคอมพิวต้ิง (Cloud Computing) มาใชในอุตสาหกรรมธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย 

ผลการวิจัยพบวาปจจัยแรงกดดันจากคูคาของธุรกิจ แรงกดดันทางดานการแขงขันทางธุรกิจในอุตสาหกรรม ท่ีองคกร
ประกอบธุรกิจอยูรวมถึงการสนับสนุนของภาครัฐและปจจัยอื่น ๆ สงผลตอการยอมรับระบบคลาวดคอมพิวต้ิง โดย
ในงานวิจัยนี้กลุมตัวอยางผูประกอบการธุรกิจ SMEs ในจังหวัดชลบุรี เห็นวาแรงกดดันจากคูคาทางธุรกิจ เชน 

ภาพลักษณขององคกรดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมในสายตาของคูคาท่ีมีอำนาจตอรอง การใชชองทางออนไลน
เปนชองทางในการติดตอสื่อสาร การใชอุปกรณคอมพิวเตอรซอฟตแวรหรือแอปพลิเคชันท่ีสามารถเชื่อมตอและใช
งานรวมกันกับซัพพลายเออรสงผลใหองคกรยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในองคกร ซึ่งเทคโนโลยีท่ีนำมาใช
ในตามงานวิจัยนี้คือ ระบบการรับ-สงอีเมล และบริการซอฟแวร เชน Outlook, Yahoo, Gmail, Facebook, โซเชียล
มีเดีย เชน Facebook, Line, Instagram, Twitter, Tiktok, E-Market Place เชน Website, Shopee, Lazada ซึ่ง
แสดงใหเห็นถึงความสอดคลองในการปรับตัวของธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอมทางธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
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อยางไรก็ตามในการทดสอบสมมติฐานนี้ กลับมีปจจัยดานสภาพแวดลอมการสนับสนุนของภาครัฐ มีผลตอ
การยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมของผูประกอบการ ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ
พัชมณ พลายมี (2564) ท่ีพบวา ปจจัยภายนอกดานภาครัฐมีความสัมพันธกับการยอมรับนวัตกรรม และงานวิจัย
ของ อัญณิฐา ดิษฐานนทและ ภริตา พงษพาณิชย (2560) ท่ีพบวา การสนับสนุนของภาครัฐ สงผลตอการยอมรับ
ระบบคลาวดคอมพิวต้ิงของอุตสาหกรรมธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย ซึ่งผลการวิจัยท่ีแตกตางกันนี้ ผูวิจัยคาด
วา แมจังหวัดชลบุรีจะถูกประกาศใหเปนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern economic corridor) เปนพื้นท่ี
เขตสงเสริมการลงทุนและเขตปลอดภาษีซึ่งเปนไปตาม นโยบาย Thailand 4.0 จะชวยยกระดับขีดความสามารถใน
การแขงขันของภาคการผลิตและภาคบริการ บนฐานของเทคโนโลยีสมัยใหมและนวัตกรรมโดยเนนการพัฒนาใน 12 

อุตสาหกรรมเปาหมาย เมื่อพิจารณาจากขอคำถามตามแบบสอบถามในงานวิจัยนี้จะพบวา ผูประกอบธุรกิจใน
จังหวัดชลบุรีมีความรวมมือกับหนวยงานจัดอบรมหรือใหความรูเก่ียวกับนวัตกรรมการพัฒนาสินคาหรือบริการมาก
ท่ีสุด ความคิดเห็นถัดมาคือ ความรวมมือกับหนวยงานท่ีพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการสนับสนุนหรือ
เงินทุนในการพัฒนาสินคาหรือบริการจากภาครัฐ ซึ่งผูประกอบการท่ีเขามาใหขอมูลตามงานวิจัยนี้อาจดำเนินธุรกิจ
ท่ีไมไดเปนไปตามอุตสาหกรรมท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเนนใหการสนับสนุนจึงอาจทำใหไมเห็นวาการ
สนับสนุนจากภาครัฐจะชวยใหเกิดการยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งทำใหสมมติฐานนี้ปจจัยดานสภาพแวดลอม
การสนับสนุนของภาครัฐมีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมของผูประกอบการในเชิงลบ 

 สมมติฐานที่ 2 ปจจัยดานคุณลักษณะของนวัตกรรมมีอิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยีแลนวัตกรรม
ของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

 ปจจัยดานคุณลักษณะของนวัตกรรมมีอิทธิพลเชิงบวกตอการยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมของธุรกิจ 

SMEs โดยปจจัยดานคุณลักษณะประโยชนเชิงเปรียบเทียบกับปจจัยดานคุณลักษณะสามารถสังเกตไดท้ังสองปจจัย
นี้มีอิทธิพลเชิงบวกตอการยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมของธุรกิจ SMEsสอดคลองกับงานวิจัยของพัชมณ พลาย
มี (2564) ท่ีพบวาผูประกอบการท่ีดำเนินกิจการมาไมเกิน 5 ป พรอมท่ีจะคนหาคุณคาของนวัตกรรมท่ีจะมอบใหแก
บริษัทตอการดำเนินธุรกิจในอนาคต ซึ่งเปนคุณลักษณะประโยชนเชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage) อัน
หมายถึงการรับรูวาเทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้นดีกวามีประโยชนมากกวาวิธีการปฏิบัติแบบเดิม ๆ ตามทฤษฎีการ
รับรูดวยคุณสมบัติ (The Theory of Perceived Attribute) ของ Moore และ Benbasat (1991) โดยผูประกอบการ 
SMEs เองก็ยังมีความตองการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดวยเงินทุนของตนเอง ดังนั้นผูประกอบการธุรกิจ 

SMEs ตองมีองคความรูและความกลาเสี่ยงเพื่อพัฒนานวัตกรรมใหเกิดข้ึนภายในองคกร พัชมณ พลายมี ( 2564)    

ซึ่งเปนคุณลักษณะสามารถสังเกตไดนำไปใชและถายทอดใหเกิดข้ึนได โดยงานวิจัยนี้มีแคปจจัยคุณลักษณะ
นวัตกรรมคุณลักษณะประโยชนเชิงเปรียบเทียบ และคุณลักษณะสามารถสังเกตไดท่ีมีผลตอการยอมรับเทคโนโลยี
และนวัตกรรมของผูประกอบการธุรกิจ SMEsในจังหวัดชลบุรีเทานั้น คุณลักษณะความเขากันได คุณลักษณะความ
ยุงยากซับซอนและคุณลักษณะสามารถทดลองใชได กลับไมมีอิทธิพลตอการยอมรับ ในงานวิจัยนี้ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของ ชฎาภรณ สะหาย (2564) ท่ีศึกษาเร่ืองการยอมรับและการนำเทคโนโลยีไปใชในผูประกอบการ
สตรีแลวพบวาปจจัยดานคุณลักษณะความยุงยากซับซอนและปจจัยดานคุณลักษณะท่ีสามารถทดลองไดไมมีอิทธิพล
ตอการยอมรับเทคโนโลยีในผูประกอบการสตรีในเรื่องคุณลักษณะนวัตกรรมท่ีมีผลตอการยอมรับและใชเทคโนโลยี
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ตามคุณลักษณะดังตอไปนี้ คุณลักษณะความเขากันได คุณลักษณะความยุงยากซับซอน และคุณลักษณะสามารถ
ทดลองใชได สำหรับงานวิจัยนี้ผูวิจัยเห็นวาอาจเนื่องมาสาเหตุหลัก ๆ 3 ประการในการเลือกใชเทคโนโลยีท่ีใชใน
การดำเนินธุรกิจของผูประกอบการในจังหวัดชลบุรีเปนการนำมาเพื่อใชในการสื่อสาร การขับเคลื่อนการเติบโตของ
ธุรกิจ และการลดเวลาการทำงาน ซึ่งอาจทำใหคุณลักษณะของนวัตกรรมในดานท่ีกลาวมานั้นไมมีผลตอการยอมรับ
และการใชเทคโนโลยีในงานวิจัยนี้ 
  

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใชประโยชนในหนวยงานภาครัฐ 

 1. แผนการสงเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหกับธุรกิจ SMEs ควรสงเสริมและสนับสนุน
โดยการใหความรูดานตนทุนทางการเงินในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเขามาใชในการดำเนินธุรกิจท่ีกอใหเกิด
ประโยชนตอการดำเนินธุรกิจ 

 2. ใหการสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานเชน เครือขายอินเทอรเน็ตใหกับผูประกอบการธุรกิจ SMEs ท่ีมีขนาด
เล็กเพื่อกระตุนใหเกิดการยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 3. การสงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับธุรกิจ SMEs เพื่อพัฒนาศักยภาพควรสรางการรับรู 
การปรับแนวคิดใหกับผูประกอบการใหมีความมุงมั่นและผลักดันในการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินธุรกิจท้ัง
ดานการผลิต ดานคาสง คาปลีกและดานการบริการในยุคดิจิทัล 

 4. การแนะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมในรูปแบบตาง ๆ สำหรับธุรกิจ SMEs ตองทำใหผูประกอบการรับรู
ถึงคุณประโยชนเชิงเปรียบเทียบวา การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเขามาใชในการดำเนินธุรกิจจะทำใหเกิด
ภาพลักษณท่ีดี การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพมากข้ึน ลดเวลาในการทำงานเม่ือเปรียบเทียบกับวิธีการดำเนินธุรกิจ
แบบเดิม และเทคโนโลยีนั้นมีความเหมาะสมกับธุรกิจ สามารถใชงานไดงายไมซับซอน 

 5. การจัดฝกอบรมและสัมมนาใหผูประกอบการธุรกิจ SMEs ควรมีหนวยงานที่มีองคความรูเฉพาะทางท่ี
สามารถใหคำแนะนำและดูแลระหวางการเรียนรู การทดลองใชได 

ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใชประโยชนในหนวยงานภาคธุรกิจ 

 1. การนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อธุรกิจเนนการสื่อสารตนทุนทางการเงินของการลงทุนในเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ไดแก คาใชจายในการซ้ือคอมพิวเตอรและอุปกรณท่ีเกี่ยวของ คาใชจายในการซ้ือหรือพัฒนาโปรแกรม 

(Software) ตาง ๆ เชน โปรแกรมระบบ โปรแกรมสำเร็จรูป นำเสนอเทคโนโลยีท่ีมีความยืดหยุนสามารถประยุกตใช         

ใหเขากับลักษณะการดำเนินธุรกิจโครงสรางพื้นฐานและทรัพยากรท่ีผูประกอบการมีอยูภายในองคกรนำเสนอดาน
ความคุมคาและโอกาสทางธุรกิจในการลงทุน 

 2. ปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยี Big data มาใชใหเปนประโยชนตอการดำเนินธุรกิจของผูประกอบการ
ธุรกิจ SMEs เชน ขอมูลของบริษัท ขอมูลติดตอของลูกคา ขอมูลติดตอของผูรวมธุรกิจ ลักษณะของผูบริโภค การทำ
รายการธุรกิจตาง ๆ มาประมวลผลและวิเคราะหขอมูลเพื่อเปนแนวทางการวางแผนกลยุทธใหม ๆ ในการดำเนิน
ธุรกิจอันจะชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันไดกับธุรกิจ SMEsได 
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 3. การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการดำเนินการของธุรกิจ SMEsตองคำนึงถึงภาพลักษณ การ
ใชชองทางออนไลนเปนชองทางในการติดตอสื่อสารและมีความยืดหยุนสามารถเชื่อมโยงและใชงานรวมกันไดมีการ
อางอิงลูกคาท่ีใชงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของผูพัฒนาระบบก็มีสวนสำคัญในการยอมรับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดวยเชนกัน 

 4. การปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับธุรกิจ SMEsควรพัฒนาใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูประกอบการโดยมุงเนนการนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีแสดงใหเห็นถึงคุณประโยชนเชิง
เปรียบเทียบท่ีจะเกิดข้ึนจากการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปประยุกตใชในการดำเนินธุรกิจเมื่อเทียบกับวิธีการ
ทำงานแบบเดิมทำใหการธุรกิจ เชน การสรางภาพลักษณท่ีดีข้ึน การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพิ่ม
สมรรถนะและความสามารถในการทำกำไร โดยเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีนำเสนอนั้นจะตองรับรูประโยชนจาก
ผูใชงานจริง มีความไดเปรียบทางการแขงขันและสามารถขับเคลื่อนธุรกิจใหเติบโตไดซึ่งเปนมุมมองสำคัญของ
ผูประกอบการธุรกิจ SMEsในการในการยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการดำเนินธุรกิจ  

 5. ผูพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับธุรกิจ SMEs ตองใหความสำคัญในดานการพัฒนาเทคโนโลยีท่ี
สามารถลดความยุงยากซับซอนในการทำงาน เขาถึงไดงาย มีความเหมาะสมและปรับใชกับองคกรได ควรจะมีการ
ใหทดลองใชงานฟรีโดยมีผูดูแลท่ีมีความรูความสามารถในการแกปญหาการใชงานใหกับองคกรระหวางการทดลอง
ใชงานดวย 
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ABSTRACT
The objectives of this study were 1) to examine the factors affecting the adaptation 

of commercial banks in the digital age and 2) to find out methods to adapt commercial 
banks in the digital age. This qualitative research used in-depth interview methodology to 
collect data by using three sample groups, which are executives from commercial and 
government banks, employees working in commercial and government banks, and 
customers using services of commercial and government banks. Each sample group 
contained six people. The results of the study revealed that external factors affected the 
adaptation of commercial banks in the digital age were the progression of Fintech 
Innovation, customer’s behavior changing, Thailand 4.0 policy, competition of commercial 
banks and non-bank service providers, and the COVID-19 situation. Besides, there were 
internal factors affecting the adaptation, which are executive’s visions, Organic Culture 
and service providing skills of bank employees. 

There are significant methods to adapt commercial banks. The first is the creation 
of a customer centric business model by using cooperation from business alliances. Since 
digital banks could not adapt themselves to do different business models. Consequently, 
commercial banks mostly focused on making cooperation with Fintech and investing in the 
top digital companies. Furthermore, switching to social banking which is a platform for 
financial society assists connecting service providers to clients intimately and 
conveniently. Moreover, banks should research and get to know utilizable technologies to 
reach the maximum efficiency. In addition, banks should have the leader who has visions 
to transform organization and originate suitable organizational culture under fluctuating 
situations. Lastly, bank employees are supposed to have modern financial technologies 
skills to provide services to customers.  

Key Words : Adaptation, Commercial Bank, Digital Age 
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การจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ินมุงสูความเปนเลิศ ตามแนวคิด 7s Framework Model  
 
Management of local government organizations towards excellence according to the 
concept of the 7s Framework Model
 
ผูวิจัย   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรัสวดี  บวรพศวัตกิตต์ิ  

เรืออากาศเอก ดร.กิตติ  บวรพศวัตกิตต์ิ       

ดร.อภินันท  บุษบก 

ดร.วไลพร  บุษบก 

 

บทคัดยอ 
การจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ินมุงสูความเปนเลิศ ตามแนวคิด 7s Framework Model วัตถุประสงค 

เพื่อนำไปใชกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานขององคกรใหดีขึ้นเพื่อมุงสู
ความเปนเลิศ และเปนการบริหารเพิ่มเติมจากรูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมเพื่อใหสอดรับกับกระแส
โลกาภิวัตน ในโลกยุคปจจุบันท่ีมีความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนองคกรภาครัฐ 

หรือภาค เอกชน ตลอดท้ังภาคประชาชนก็ตาม ตางก็ไดรับผลกระทบในการติดตอสื่อสารกับหนวยงานราชการ เพื่อ
การบรรลุเปาหมายความสำเร็จขององคกร และประชาชน ทำใหองคกรตาง ๆ รวมถึงประชาชนตางตองมีการปรับตัวให
เขากับยุคดิจิทัลท่ีหลีกเลี่ยงไมได ซึ่งในสวนของภาครัฐไดดำเนินการปฏิรูประบบราชการใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม
ที่เปลี ่ยนแปลงไป ซึ่ง 7s Framework Model ของ McKinsey สามารถตรวจสอบปจจัยแนวโนมที่อาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงองคกรในอนาคตไดเปนอยางดี เพื่อเปนองคกรมุงสูความเปนเลิศ ในการใหบริการในดานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ
ดวยกัน ภาครัฐกับภาคเอกชน และภาครัฐกับประชาชน ใหไดรับความสะดวกรวดเร็ว ถูกตอง และทันเวลา  
 
คำสำคัญ : องคกรปกครองสวนทองถ่ิน, แนวคิด 7s Framework 
 
ABSTRACT

Local government organization management aims for excellence according to the 
concept of 7s Framework Model. The objective is to be applied to local government 
organizations. able to improve the performance of the organization to achieve excellence and is 
in addition to administration from a new style of government management to be in line with 
globalization. In today's world with rapid economic and social changes. Whether it is a 
government organization or a private sector, as well as the people's sector They were affected in 
communication with government agencies. In order to achieve the success goals of organizations 
and people, organizations and people need to adapt to the inevitable digital age. In which the 
government sector has implemented reforms of the bureaucracy in accordance with the changing 
environment, McKinsey's 7s Framework Model can very well examine the trend factors that may 
change the organization in the future. To be an organization aiming for excellence in providing 
services in various fields, both the government sector together public and private sectors and the 
government and the people to be convenient, fast, accurate and timely.

Keywords : local government organizations, 7s Framework Model
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บทนำ 
การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปจจุบันสงผลใหเกิดการแขงขันดานเศรษฐกิจและสังคมอยางรวดเร็ว ไมวาจะ

เปนองคกรภาครัฐหรือภาคเอกชน ตางตองปรับตัวเพื่อความอยูรอด ในการปรับตัวนี้ยอมตองเผชิญกับโอกาสและ
อุปสรรคความสำเร็จขององคกรก็เชนกัน ตางตองมีการปรับตัวใหเขากับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง สำหรับการ
เปลี่ยนแปลงในภาครัฐนั้นทำไดอยากกวาภาคเอกชน เพราะภาครัฐเปนองคกรขนาดใหญการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง
ระบบจึงตองคอยเปนคอยไป ภาครัฐไดเริ ่มตนจากการดำเนินการปฏิรูประบบราชการ เพื ่อใหสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยเริ่มจากนโยบายการปฏิรูประบบราชการ ป 2544 สู พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง 
พ.ศ.2545 สู พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบันที่ 5) พ.ศ.2545 สูคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) กำหนดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย ตามดวย พ.ร.ฎ.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (9 ต.ค. 46) และ พ.ร.ฎ.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

พ.ศ.2546 (เพิ่มเติม พ.ศ.2561) นำมาใชกับหนวยงานราชการทุกกระทรวง โดยวางกรอบแนวทางที่สำคัญของ
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ประกอบดวย ใหมีการปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมี
ขนาดที่เหมาะสม มีการวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐ มีการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ 

ทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล และใหมีพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ รวมถึง
ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ มุงเนนประโยชนสุขของประชาชน รักษาผลประโยชนของ
ประเทศชาติ มีขีดสรรถนะสูง สามารถเรียนรู  ปรับตัว รวมทั ้งตอบสนองตอการเปลี ่ยนแปลง (สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , 2565) โดยยึดมั ่นในหลักจริยธรรม และธรรมมาภิบาล ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่เกินความจำเปนสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐปรับปรุงการใหบริการประชาชนใหมีความหลากหลาย 

ไดรับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และสามารถปรับตัวใหทันตอเหตุการณ  เพื ่อตอบสนองความตองการของ
ประชาชน โดยนำเทคโนโลยีใหม ๆ มาปรับใชในการใหบริการรูปแบบตาง ๆ (สุรัสวดี บวรพศวัตกิตติ์ และกิตติ 

บวรพศวัตกิตต์ิ, 2563) รวมท้ังมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ การบริหารราชการใหบรรลุเปาหมาย
ดังกลาว จำเปนตองมีเกณฑการประเมินกระบวนการทำงานและ ผลการปฏิบัติงานที่ยอมรับกันทั่วไป ดังนั้นจึงได
ดำเนินโครงการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการพัฒนาระบบราชการโดยมีเปาหมาย เพื่อศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ของระบบการบริหารจัดการภาครัฐตามวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยการพยายามหาแนวทาง และ
เครื่องมือการประเมินตนเองใหม  ๆ  เขามาปรับใชเพื่อพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง ซึ่งไดนำเครื่องมือการประเมิน
องคกรดังกลาวมาปรับใช และพัฒนาองคกรภาครัฐอยางตอเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการพัฒนาระบบราชการ 
และเปนแนวทางในการประเมินตนเองของสวนราชการ และเปนบรรทัดฐานการติดตาม และการประเมินผลการ
บริหารจัดการของสวนราชการดวย โดยแตละสวนราชการจะสามารถนำเกณฑหมวดตางๆ มาประเมินองคกรตนเอง 
เพื่อทราบวาสวนราชการของตนยังมีความบกพรองในเรื่องใดจึงสามารถกำหนดวิธี การ และเปาหมายที่ชัดเจนใน
การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงองคกรใหสมบรูณมากขึ้น ซึ่งเครื่องมือทางการบริหารที่สามารถจะประเมิน
สถานภาพองคกรไดอยางทั่วถึง  
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ระบบการบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ความหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น มีผูใหความหมายหรือคำนิยามไวมากมาย สวนใหญแลวคำ

นิยามเหลานั้นตางมีหลักการที่สำคัญคลายคลึงกัน  ซึ่งสามารถพิจารณาสรุปความหมายไดวา การปกครองสวน
ทองถิ่น คือ การปกครองที่รัฐบาลมอบอำนาจใหประชาชนในทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่ง จัดการปกครองและดำเนิน
กิจการบางอยาง โดยดำเนิน การกันเองเพื่อบำบัดความตองการของตน การบริหารงานของทองถิ่นมีการจัดเปน
องคกร มีเจาหนาที่ซึ่งประชาชนเลือกตั้งขึ้นมาทั้งหมดหรือบางสวน อีกทั้งยังความเปนอิสระในการบริหารงานแต
รัฐบาลยังตองควบคุมดวยวิธีการตาง ๆ ตามความเหมาะสม จะปราศจากการควบคุมของรัฐเลยไมได เพราะการ
ปกครองทองถ่ินเปนสิ่งท่ีรัฐทำใหเกิดข้ึน  

 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใชระบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมขางตนซึ่งพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ
ท่ีดีมากข้ึนกวาเดิน แตการบริหารงานภาครัฐในปจจุบันก็ยังมีปญหาตาง ๆ มากมายท่ีตองรับการปรับปรุงแกไขให
ทันตอสถานการณโลกยุคปจจุบันดวยเชนกัน องคกรปกครองสวนทองถิ่นยังมีปญหาของความลาชาในเรื่องของ
หนังสือราชการ ความลาชาในการเขาถึงปญหา ซึ่งสงผลถึงความลาชาในการเขาแกปญหา ปญหาเร่ืองการคัดเลือก
บุคลากรท่ีเหมาะสม ปญหาดานระบบ รวมถึงปญหาดานโครงสราง สงผลในการกำหนดยุทธศาสตร (โกวิทย พวงงาม, 

2560) ปญหาในเร่ืองของอำนาจหนาท่ีบางสวนงานไมชัดเจน และการดำเนินงานท่ีลาชา อันเนื่องมาจากภารกิจงาน
บางภารกิจไมสอดคลองกับโครงสรางงาน จึงทำใหเกิดปญหาในการดำเนินงานอยูเสมอ ปญหาเร่ืองภารกิจถายโอน
งบประมาณที่มีอยูอยางจำกัด และที่สำคัญขาดความรวมมือจากภาคประชาชน ปญหาดานกระบวนการติดตอ 

สื่อสารมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง และทันเวลา แตในบางครั้งก็ยังคงตองสื่อสารแบบทางการอยูจึงทำใหการ
ปฏิบัติงานบางครั ้งลาชาไป ปญหาดานพนักงาน การใหบริการของพนักงานบางสวนประชาชนยังคงไมพอใจ
เทาท่ีควร ซึ่งไดมีการจัดทำกลองรับความคิดเห็นถึงความพึงพอใจในการรับบริการ หรือแมแตในเว็บไซดก็ไดมีการ
เปดรับใหมีการรอยทุกขรองเรียนซึ่งมีการตรวจสอบและพัฒนาอยูการใหบริการอยูเสมอ ดานทักษะ จุดแข็ง ใน
รูปแบบของการบริหารงานภาครัฐทำใหผูนำ และพนักงานมีเปาหมายท่ีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน คือ การมุงใหบริการ
ประชาชน ดวยเหตุนี้เองจึงทำใหพื้นท่ีฐานความคิดชองบุคลากรมีความมุงเนนเร่ืองงานบริการประชาชนเปนหลักจุด
แข็งดานผูนำ เปนผูนำท่ีมีวิสัยทัศน สามารถบริหารจัดการตาง ๆ ไดเปนอยางดี จึงเปนท่ียอมรับท่ีจะตอบสนองทุก
ความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง  
 
แนวคิดการกระจายอำนาจสูทองถ่ิน 
 การกระจายอำนาจสูองคกรปกครองสวนทองถ่ินภายหลังท่ีไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 เปนรัฐธรรมนูญที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการกระจายอำนาจและการปกครองสวนทองถ่ินไวอยาง
ชัดเจนที่สุดฉบับหนึ่ง อันเปนผลสืบเนื่องมาถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ทำใหการ
กระจายอำนาจของประเทศมีความชัดเจนยิ่งข้ึน ตามความในหมวด 14 การปกครองสวนทองถ่ิน กระจายอำนาจจึง
เปนประเด็นที่ไดรับความสนใจมากขึ้นตามลำดับ และมีความสัมพันธเชื ่อมโยงกับการปกครองตนเองในระดับ
ทองถ่ินหรือในระดับพื้นท่ีของประเทศไทย (อุทัย หิรัญโต, 2563) การปกครองสวนทองถ่ินเปนการแบงเบาภาระของ
รัฐบาลในดานการบริหารในดานการเงิน บุคลากร ตลอดจนระยะเวลาที่ใชดำเนินการใหบริการแกประชาชนในชุมชน 
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และทำใหเกิดความประหยัด เนื่องจากหนวยการปกครองทองถ่ินนั้น ๆ จะมีเงินงบประมาณสามารถหารายไดใหกับ
ทองถิ่นทำใหประหยัดเงิน งบประมาณของรัฐบาลที่จะตองจายใหกับทองถิ่นเปนจำนวนมาก และจะมีการจัดสรร
เงินงบประมาณจากรัฐบาลไปใหบางแตก็มีที่กำหนดไวอยางรอบคอบ และตอบสนองความตองการอยางแทจริงของ
ทองถ่ิน แกปญหาความลาชาในการชวยเหลือและการพัฒนาทองถ่ิน  

ประเภทขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามหลักการกระจายอำนาจ  
1. องคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบท่ัวไป ไดแก การปกครองในรูปแบบเทศบาล รูปแบบองคกรบริหาร

สวนตำบล (อบต.) และ รูปแบบองคกรบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)  

2. องคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษ คือ กรุงเทพมหานคร และ เมืองพัทยา  
  อำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เกิดขึ ้นตามหลักการกระจายอำนาจปกครอง กลาวคือ            

เปนองคกรท่ีทองถ่ินรับมอบอำนาจ ภารกิจบางอยางจากรัฐมาดำเนินการจัดทำเอง โดยภารกิจท่ีจัดทำนั้น เปนเรื่อง
ท่ีเกี่ยวของกับทองถ่ินโดยตรง และเปนภาคกิจท่ีทองถ่ินสามารถดำเนินการจัดทำไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวารัฐ 
เนื่องจากเปนกิจการที่มีลักษณะเฉพาะของแตละทองถิ่นแตละแหง ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะเขาใจ
ปญหาและจัดทำภารกิจไดดีกวาสวนกลาง มีความเปนอิสระในการบริหาร แตตองอยูภายใตการกำกับดูแลจาก
สวนกลาง สำหรับวัตถุประสงคในการใชอำนาจหนาที่สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ อำนาจในการจัดทำ
บริการสาธารณะ (Service Public) และอำนาจในการควบคุมตรวจสอบ (Police) การบริหารราชการสวนทองถ่ิน
เปนหลักในการใชหลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) ใหกับประชาชนโดยตรง การกระจายอำนาจสู
ทองถิ่นก็เพื่อใหประชาชนเปนผูท่ีมีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับบริการสาธารณะของทองถิ่นดวยตนเอง ตาม
ภารกิจหนาที่ที ่ระบุใหดำเนินการอยางชัดเจน มีพื ้นที ่รับผิดชอบ มีผูบริหารที่ไดรับการเลือกต้ังโดยตรงจาก
ประชาชนหรืออาจจะไดรับความเห็นชอบจากสภาทองถ่ิน  

นอกจากแนวทางการพัฒนาระบบราชการเพื่อใหการบริหารงานขององคกรบริหารสวนทองถิ่นดำเนินการ
ใหบริการ พัฒนา และแกไขปญหาใหประชาชนในรูปแบบตาง ๆ ตามหนาที่ ๆ กลาวมาแลวขางตนนั้น เพื ่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ของเปาหมายใหสูงสุดนั้น ตองนำโครงสรางของ Strategic Management Insight มาประกอบในการบริหาร  

 

Strategic Management Insight  
แนวคิด McKinsey 7s Framework Model ซึ่งเปนแนวคิดหนึ่งที่ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติวา

เปนเกณฑท่ีสามารถประเมินจุดแข็ง และโอกาส ในการปรับปรุงของกระบวนการทำงาน และผลการปฏิบัติงานของ
องคกรตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิผล กรอบแนวคิด 7s Mckinsey เปนกระบวนการสรางความมั่นใจวาทุกสวนของ
องคกรของคุณทำงานอยูดวยความรักและความสามัคคี (Ovidijus Jurevicius, 2013) 7s McKinsey ไดมีการ
พัฒนาในดานทศวรรษ 1980 โดย Tom Peter และ Robert Waterman บุคคลท้ังสอง เปนท่ีปรึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญ 

ดานการทำงานเปนที่ปรึกษาของ McKinsey & Company ไดนำเสนอแนวคิดการจัดแนวทางศึกษาไว 7 ดาน 

สำหรับตรวจสอบภายในองคกร และจำเปนที่จะตองมีความใกลชิดกันภายในองคกร ๆ จึงจะประสบความสำเร็จ  

ประกอบไปดวยโครงสราง ดังตอไปนี้ 
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ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิด 7s Framework Model ของ McKinsey 
 

 7s McKinsey คือ กรอบแนบคิดของแมคคินซีย เปนกรอบแนวคิดท่ีคิดคนโดยบริษัท McKinsey ท่ีทำใหชื่อเสียง
ของ 7s Framework Model ถูกมองวาเปนองคกรที่ดีที ่เปนเลิศเกิดจากความสัมพันธของปจจัย 7 ประการ ไดแก            

1) Strategy กลยุทธ 2) Structure โครงสราง 3) System ระบบ 4) Shared Value คานิยมรวม หรือ Superordinate 

Goal เปาหมายบันดาล 5) Skill ทักษะหรือประสบการณการทำงาน 6) Style of Management รูปแบบการบริหาร 
7) Staff บุคลากร โดยแนวคิด 7s McKinsey สามารถนำมาใชในหลากหลายของสถานการณที่มุมมองของการจัด
ตำแหนงใหเปนประโยชน อาทิเชน  

 1. ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานขององคกร  
 2. ตรวจสอบปจจัยของแนวโนมท่ีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงองคกรในอนาคต  

  3. จัดหนวยงานและกระบวนการท่ีจำเปนจะตองควบรวมหรือยุบรวมกัน  

 4. กำหนดวิธีการท่ีดีท่ีสุดท่ีจะใชกลยุทธนำเสนอ  

 ปจจัยหลักในการสรางองคกรที่เปนเลิศ ประกอบดวยหลาย ๆ ปจจัยตามความเห็นของนักวิชาการ         
ท่ีหลากหลาย ซึ่งองคประกอบของ McKinsey 7s Framework Model จึงเปนแนวทางท่ีนักวิชาการสวนใหญนิยม 

ดวยโครงสรางความสัมพันธที่ลงตัวอยางเหมาะสมตามสภาพขององคกร และสามารถนำมาวิเคราะหการพัฒนา
องคกรตามเกณฑคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐไดอยางด ี

 
แนวคิดของการนำรูปแบบการบริหารงาน 7s ไปใชรวมกับการบริการจัดการภาครัฐแนวใหม  

ความสำเร็จในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พบวาสถานภาพองคกรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตามแบบจำลอง 7s Framework ในภาพรวมการดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของ
ภาครัฐที่มีความพยายามที่จะใหอิสระแกทองถิ่นในดานตาง ๆ เชน การปกครอง การบริหารองคกร การบริหาร   
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งานบุคคล งานดานการเงิน งานดานการคลัง และอำนาจหนาท่ีของตน โดยท่ีรายละเอียดบางสวนสามารถปรับเปลี่ยน
เพิ่มเติมใหสอดคลองกับภารกิจ และบริบทขององคกรได ซึ่งพบวาการบริหารงานในดานตาง ๆ ยังคงตองปรับปรุง
ในเร่ืองของกฎหมายท่ีเกี่ยวของงานดานงบประมาณ รวมถึงบุคลากรท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังคงตองแกไขใน
ภาพรวม แตเมื ่อแยกตามแบบจำลอง 7s Framework แลวนั ้น พบวาปญหากอนที ่จะมีการนำแบบจำลอง           
7s Framework ท้ัง 7 ดาน เขามาใช องคกรปกครองสวนทองถ่ินยังมีปญหาท่ีจะตองแกไขอยูในทุก ๆ ดาน หากแต
ถาไดนำแบบจำลอง 7s Framework ท้ัง 7 ดาน เขามาจะชวยแกไขปญหาใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเปน
อยางด ีและปรับใชเพื่อมุงสูความเปนเลิศได 

 
การบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในแบบ 7s Framework Model  
  องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น เปนองคกรท่ีมีอำนาจและอิสระในการปกครองตนเอง มีการบริหารการเงิน
การคลังของตนเอง โดยมีหนาท่ีในการใหบริการ แกปญหาใหกับประชาชนในชุมชนในดานตาง ๆ  เชน การใหบริการ
สาธารณะแกประชาชน เพื่อแบงเบาภาระของรัฐบาลในดานการเงิน การคลัง ดานบุคลากร ตลอดจนระยะเวลาท่ีใช
ดำเนินการใหบริการภายในชุมชน และทำใหเกิดความประหยัด และเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน
อยางแทจริงตรงตามความตองการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองการเปนองคกรแหงความเปนเลิศตองมีการ
ใหบริการแบบทันสมัยดวยการนำ 7s Framework Model มาปรับใชในการบริหาร ดังนี้ 

ดานท่ี 1 ดานยุทธศาสตร (Strategy) หมายถึง แนวทางหลักของการทำงาน หรือแผนแมบท เปนแนวทาง
ในการระดมและการจัดทรัพยากรขององคกร ถากลยุทธเหมาะสมกับองคกรใหมีทรัพยากรเพียงพอเพียงเหมาะสม 

โดยองคกรตองมีการกำหนดวิสัยทัศนไวอยางชัดเจน และมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายใน และภายนอกไว
อยางชัดเจน รวมถึงมีการกำหนดตัวชี้วัดไวอยางชัดเจน ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดถูกกำหนดไว
ในแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งผานกระบวนการในการจัดทำแผนพัฒนาตามที่ไดกำหนดไว รวมถึง
การกำหนดภารกิจในการใหบริการประชาชน  

ดานที่ 2 ดานโครงสรางหนวยงาน (Structure) องคกรตองมีการกำหนดโครงสรางของแตละฝายอยาง
ชัดเจน มีการกำหนดอำนาจหนาท่ี และความรับผิดชอบของแตละฝายอยางชัดเจน รวมถึงการกำหนดความสัมพันธ
ระหวางอำนาจหนาท่ี และความรับผิดชอบไวอยางชัดเจน เนื่องจากการกำหนดโครงสรางการบริหารงานเปนไปตาม
อำนาจหนาที่ และสายการบังคับบัญชาที่ไดกำหนดไว โดยมีการปรับโครงสรางใหสอดคลองกับภารกิจตามบริบท
ของแตละองคกร  

ดานที่ 3 ดานระบบงาน (Systems) องคกรตองวางโครงสรางใหเหมาะสมตามระบบงานเพื่อลดขั้นตอน 

และระยะเวลาในการทำงาน เชน นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชวยใหเกิดการประสานงานทั้งภายในและ
ภายนอกอยางมีประสิทธิภาพ มีระบบการตรวจสอบ รวมถึงนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการทำงานใหมี
ประสิทธิภาพ โดยสวนงานขององคกรตองมีการดำเนินงานโดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหมากที่สุดหรือเกอืบ
ท้ังหมดจะทำใหกระบวนการทำงานมีคุณภาพงาน ถูกตอง ตรวจสอบได และทันเวลา  

 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 21



ดานท่ี 4 ดานคานิยมรวม (Shared Values) องคกรตองมีการจัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธท่ีดีระหวาง
กันสรางบรรยากาศท่ีดีในการปฏิบัติงาน บุคลากรในองคกรตองปฏิบัติงานอยูบนพื้นฐานของความรับผิดชอบความถูกตอง 
และบนพื้นฐานความเสียสละ เพื่อประโยชนของสวนรวม บุคลากรในองคกรจะตองมีการปฏิบัติงานดวยมุงมั่น 

ทุมเท และมีคานิยมรวมขององคกรเพื่องายตอการจดจำซ่ึงนำไปสูการปฏิบัติ ทำใหผูบริหารและบุคลากรมีเปาหมาย
ในการดำเนินงานเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน คือ การใหบริการประชาชน ซึ่งเปนเปาหมายหลักขององคกรในการ
มุงเนนการบริการประชาชนเปนหลัก 

ดานท่ี 5 ดานทักษะ (Skills) ดานทักษะของบุคลากร โดยการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เชน การสงไป
ฝกอบรมเพื่อใหบุคลากรมีความสามารถใชเครื่องมือสมัยใหม สามารถใชคอมพิวเตอรและอุปกรณเชื่อมตอตาง ๆ ได 

สามารถนำเทคนิคตาง ๆ มาปฏิบัติงาน ไปศึกษาดูงานขององคกรชั้นนำ เพื่อนำแนวคิดตาง ๆ มาปรับใชเพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในการทำงาน  

 ดานที่ 6 ดานรูปแบบการบริหาร (Style) ดานรูปแบบการบริหารงาน ผูบริหารจะตองมีวิสัยทัศน  และ
ความสามารถในการจูงใจใหเกิดการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน  การปฏิบัติงานของผูบริหารตองปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบ กฎเกณฑ และผูบริหารมีความมุงม่ันท่ีจะกระตุนใหเกิดวิสัยทัศนรวมกันในการทำงาน มีความเปนผูนำสูง 
ซึ่งตองปฏิบัติใหเปนไปตามวิสัยทัศน และพันธกิจที่องคกรท่ีไดกำหนดไวในแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอยางรวดเร็วและทันเวลา 

ดานที่ 7 ดานบุคคล (Staff) ดานการจัดบุคคลเขาทำงานขององคกรอยางยุติธรรม มีการสรางระบบการ
เรียนรูของบุคลากรอยางเพียงพอ มีการทดสอบสมรรถนะอยูเปนประจำ และมีการกำหนดนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลไวอยางชัดเจนมีการวางแผนทรัพยากรบุคคลท่ีสอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตร และมีระบบการ
จัดอัตรากำลังท่ีเหมาะสมกับความสามารถของบุคลากร  
 จากที่กลาวตามขางตนนั้น จะเห็นไดวาการนำ 7s Framework Model มาใชประเมินภายในองคกรนั้น 

ทำใหเห็นวาองคกรยังขาดตกบกพรองในดานใดของทั้ง 7 ดาน เพื่อที่จะนำมาปรับปรุงแกไข และปฏิบัติในการ
ประเมินสมรรถนะขององคกรถือวาเปนความจำเปนอยางยิ่งในการสรางความยั่งยืนในการพัฒนา เนื่องจากจะทำให
เราไดรูสภาพความเปนจริงวาองคกรของเรามีสมรรถนะอยางไร การคนพบจุดออนก็เปรียบการคนพบปญหาท่ี
จำเปนตองไดรับการแกไข เพื่อมุงสูเปาหมายและสงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชนอยางเตม็ท่ี 

และมีความเขาใจในบุคคลที่ปฏิบัติงานดวยกัน เพื่อสรางความเปนทีมในการทำงานจะทำใหองคกรนั้นมีความเข็ม
แข็งและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ท้ังนี้เพื่อเปาหมายมุงสูความเปนเลิศนั่นเอง 
 
บทสรุป  

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมกับการกระจายอำนาจของทองถิ่นในปจจุบัน คือ การปกครองหนวยยอย
ของประเทศนอกเหนือจากรัฐบาลกลางเปนรูปแบบของการกระจายอำนาจที่เปดโอกาสใหประชาชนในแตละทองถ่ิน 

ไดมีสวนรวมในการเลือกผูนําของตนใหเขามาทำหนาท่ีในการบริหารเพื่อสนองตอบตามความตองการ พรอมท้ัง
แกปญหาของประชาชนในทองถิ่นนั้น ๆ อยางรวดเร็ว ถูกตอง และทันเวลาโดยทั่วถึง อยางไรก็ตามการปกครอง
สวนทองถิ่นยังมีจุดเดน คือ ประชาชนในทองถิ่นมีอิสระสามารถเลือกผูนําของตนเองไดโดยตรงผูนําที่มาจากคน            
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ในทองถ่ินท่ีประชาชนรูจัก เขาถึงได อีกท้ังยังรถึูงปญหาของประชาชนในทองถ่ินนั้น ๆ อีกดวย นอกจากนี้ประชาชน
ยังสามารถติดตามตรวจสอบการทำงานของผูนํา รวมถึงคณะทำงานไดอยางใกลชิด สามารถรับรูไดถึงประสิทธผิล 

และประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งหากไมสนองตอบตามท่ีตองการประชาชนก็สามารถทวงติง แนะนำ ใหคำปรึกษา 
ตลอดจนใหปรับปรุงได มิฉะนั้นในครั้งตอไป ๆ ประชาชนอาจจะไมเลือกใหเขามาทำหนาท่ีนี้ไดอีก สำหรับการนำ
แนวคิด McKinsey 7s Framework Model มาใชนั้น สามารถนำมาใชเปนองคประกอบรวมกับการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหมไดเปนอยางดี ทั้งนี้จะเปนตัวสงเสริมซ่ึงกันและกัน อันสงผลใหองคกรมีประสิทธิภาพ และนำไปสู
ความสำเร็จตามเปาหมายขององคกรแหงความเปนเลิศท่ีองคกรต้ังไว การบริหารราชการใหบรรลุเปาหมายดังกลาว 
จำเปนตองมีเกณฑการประเมินกระบวนการทำงาน สมรรถนะ และเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยอมรับ
กันทั่วไป ดังนั้น จึงไดดำเนินการศึกษารูปแบบใหม ๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานการพัฒนาระบบโดยมีเปาหมาย         

เพื่อศึกษาและยกระดับการพัฒนาคุณภาพของระบบการบริหารจัดการภาครัฐตามวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

ซึ่งหนวยงานของภาครัฐโดยเฉพาะองคกรปกครองทองถิ่นท่ีเปนหนวยงานที่ใกลชิด และเขาถึงประชาชนมากที่สุด 

โดยมุงใหบริการที่ตอบสนองความตองการของประชาชน  ตลอดทั้งพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน แกปญหา ภายใน
ทองถิ่นใหสอดรับกับความตองการของประชาชน บริการเหลานั้นจะตองมีประสิทธิภาพดวยการนำแนวคิด 7s 

Framework Model มาปรับใชเปนตัวเรงเพื่อเสริมใหใหภาพลักษณขององคกรมีความเปนเลิศ ซึ่งทั้งนี้ ขึ้นอยูกับ
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะปฏิบัติจะบูรณาการปรับใหเหมาะสมกับองคกร หรือหนวยงานของตนเอง เพื่อ
มุงสูองคกรแหงความเปนเลิศในการพัฒนา ตลอดจนใหบริการประชาชนไดอยางท่ัวถึง และมีประสิทธิภาพสูงสุด ตอไป  
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การบริหารองคการเพื่อกาวสูเศรษฐกิจดิจิทัลของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 
 
ORGANIZATIONAL MANAGEMENT FOR THE DIGITAL ECONOMY OF TOT PUBLIC
COMPANY LIMITED
 

ผูวิจัย   ศิราณี  เมฆลอย   

 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) วิเคราะหองคประกอบการบริหารองคการเพื่อกาวสูเศรษฐกิจดจิิทัล

ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 2) ศึกษารูปแบบการยอมรับการบริหารองคการเพื่อกาวสูเศรษฐกิจดิจิทัลของ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ 3) เสนอแนะแนวทางการบริหารองคการเพื่อกาวสูเศรษฐกิจดิจิทัลของบริษัท          

ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปนการวิจัยเชิงผสมการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณกลุมตัวอยาง
ประกอบดวยบุคคลของบริษัทจำนวน 400 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูล ทำการวิเคราะห
โดยการใชสถิติพรรณนา และโมเดลสมการโครงสราง การวิจัยเชิงคุณภาพดำเนินการโดยการสังเกตแบบมีสวนรวมและ
การสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสำคัญ จำนวน 20 ทาน ตามวัตถุประสงคของการวิจัยโดยมุงเนนการคนหาขอเท็จจริง
แลวนำมาหาขอสรุปอยางเปนระบบ มีเหตุผลและอางอิงทฤษฎีดำเนินการจัดระเบียบขอมูล ผลการวิจัยพบวา 

1. องคประกอบการบริหารองคการเพื่อกาวสูเศรษฐกิจดิจิทัลของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  มีผลมา
จากสิ่งแวดลอมภายใน สิ่งแวดลอมภายนอก ปจจัยเงื่อนไขที่สนับสนุนและปจจัยการยอมรับมีความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษ คาสถิติมีความสอดคลองกับเกณฑการประเมินทุกคา  

2. รูปแบบการยอมรับการบริหารองคการเพื่อกาวสูเศรษฐกิจดิจิทัลของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)            

โดยมีผลมาจาก สภาพแวดลอมภายใน (IEN) และปจจัยเงื่อนไขสนับสนุน (FSP) เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ 

( ) พบวา องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอรูปแบบการบริหารองคการภายใตสภาพแวดลอมภายใน (IEN) และปจจัย
เง่ือนไขสนับสนุน (FSP) รวมกันอธิบาย รูปแบบการยอมรับการบริหารองคการตอการขยายตัวเศรษฐกิจดิจิทัล (ORM) 

ไดมากถึงรอยละ 79.9  

3. แนวทางการบริหารองคการเพื่อกาวสูเศรษฐกิจดิจิทัลของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  โดยอิงสิ่งท่ี
คนพบจากการวิจัยดังนี้ 3.1) ควรหาแนวทาง ยุทธวิธีตางๆ เพื่อนำพาองคการไปสูความเปนผูนำในการใหบริการ
โทรคมนาคมของประเทศ 3.2) ควรมุงเนนระบบการใหบริการที่ตอบสนองตอความตองการของผูใชอยางรวดเร็ว 
และพัฒนาระบบการใหบริการใหทันสมัย 3.3) ควรมุงเนนการใหบริการ การติดตอสื่อสารกับลูกคา ทั้งลูกคาภาค
ธุรกิจ และลูกคาท่ัวไปอยางรวดเร็ว และ 3.4) ควรมีการสรางความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการอยูเสมอ และ
ควรมีสิ่งจูงใจหรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อใหการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

คำสำคัญ : การบริหารองคการ, เศรษฐกิจดิจิทัล, บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน). 
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Abstract
The purposes of this research were 1) to analyze the elements of organizational 

management for the digital economy of TOT public company limited; 2) to study the 
acceptance model of organizational management for the digital economy of TOT public 
company limited; and 3) to suggest guidelines of organizational management for the digital 
economy of TOT public company limited. The mixed methods research included: a 
quantitative research with a sample group of 400 personnel by using a questionnaire for 
collect data, an analysis was performed using descriptive statistics and Structural Equation 
Modeling (SEM); a qualitative research was conducted by participant observation and the 20 
key informants were interviewed by using in-depth interviews. This research focuses on 
finding out the facts and bringing to conclusions systematically, rationally and theoretically 
based on the data organization.
The research results indicated as follow:

1. the elements of organizational management for the digital economy of TOT Public
Company Limited were influenced by internal environment, external environment, 
supporting condition factors and acceptance factors that were consistent with the empirical 
data. The statistical values were consistent with all assessment criteria.

2 .  the acceptance model of organizational management for the digital economy of 
TOT Public Company Limited were influenced by internal environmental and supporting 
condition factors. Considering the forecasting coefficient ( ), it was found that the elements 
influencing organizational management model under the internal environmental and 
supporting condition factors together explain the acceptance model of organizational 
management for the digital economy by up to 79.9 percent.

3 .  guidelines of organizational management for the digital economy of TOT public 
company limited based on the research findings as follows: 3 . 1 ) finding the ways and 
strategies is needed for organization to be the leader in the country’s telecommunication 
services. 3 . 2 ) focusing on a service system in order to respond quickly to user needs and 
service system needs to modern development. 3.3)focusing on providing services, customers’ 
communication, both business customers and general customers quickly. 3 . 4 ) Building 
interpersonal relationships within the organization, incentives or facilities make operations 
more efficient.

Keywords : Leadership, Organization Culture, Working Motivation.
 
บทนำ 

ปจจุบันการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไดนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัล เขามาชวยในการบริหารงาน รวมถึง
นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งเปนนโยบายสำคัญที่รัฐบาลใชในการผลักดันใหเกิดการขับเคลื่อนประเทศ และภาคธุรกิจ 

บนฐานของเทคโนโลยีดิจิทัล ดวยการยกระดับระบบเศรษฐกิจพื้นฐานเดิมท่ีประกอบดวยภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม 

การเงิน และการใชซอฟตแวรและฮารดแวร รวมทั้งเทคโนโลยีตางๆ เชื่อมโยงทุกอยางเขาหากัน เพื่อแกปญหาท่ี
กำลังเผชิญอยู เชน ปญหาการผลิตสินคาทางการเกษตรเกินความตองการและไมตรงกับความตองการตลาด ภาวะ
ตนทุนการผลิตท่ีสูงกวาประเทศเพื่อนบาน การคุกคามของบริษัทขามชาติในภาคธุรกิจการเงินนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหมๆ รวมถึงภาคการคาและการสงออกที่ถดถอยลง เพื่อเพิ่มมูลคา ลดตนทุน และแขงกับเวลาได ทั้งนี้ 
นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลไดมุงเนนการพัฒนาใน 6 ดาน ไดแก 1) การพัฒนา Hard Infrastructure การสรางเครือขาย
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อินเทอรเน็ตใหมีความเสถียรท้ังการเชื่อมตอในประเทศ และตางประเทศ การจัดเตรียมศูนยขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ี
เต็มโตอยางตอเนื่อง 2) การพัฒนา Soft Infrastructure เพื่อสรางระบบการทำธุรกรรมออนไลนตางๆ ใหเกิดความ
เชื่อมั่นในการใชงานอยางปลอดภัย มีระบบการยืนยันผูใชงานทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหรูตัวตนท่ีแทจริง รวมถึงตอง
สรางระบบและกระบวนการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกสท่ีกฎหมายรองรับ 3) การพัฒนา Service Infrastructure 

หรือการสรางแพลตฟอรมสำหรับการทำธุรกรรมและสรางธุรกิจของประเทศ 4) การสงเสริม Digital Economy 

ดวยการพัฒนาใหเกิดนักธุรกิจใหม โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือไอที (วิทัศน ศรีสุวรรณเกศ, 2561) ซึ่งเปน
เครื่องมือผูประกอบการหนาใหมที่ไมมีเงินลงทุน แตมีความคิดดีๆ  ในการสรางธุรกิจจะมีโอกาสระดมทุนในโลก
ออนไลนมากขึ้น โดยภาครัฐอาจจัดตั้งหนวยงานพี่ เลี้ยงขึ้นมา เพื่อดูแลชวยเหลือในการใหคำปรึกษาการจัดหา
เครื่องมือหรือระบบตางๆ ท่ีสามารถเขาไปศึกษาและใชงานแบบออนไลนได หรือแมแตการจัดใหมีการฝกอบรม การ
ใชงานใหกับผูประกอบการท่ีมีศักยภาพและมีความสนใจ เปนตน 5) การพัฒนา Digital Society การพัฒนา Digital 

Society หรือการสรางความเทาเทียมในการเขาถึงเครือขายและขอมูลในระบบอินเทอรเน็ต 6) การพัฒนา Digital 

Knowledge หรือการพัฒนาการเรียนรูและการจัดเก็บขอมูลแบบดิจิทัล เพื่อนำไปถายถอดหรือพัฒนาตอเนื่อง จาก
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

วันศุกรท่ี 18 กันยายน 2557 “สงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล ใหเริ่มขับเคลื่อนได
อยางจริงจัง ซึ่งจะทำใหทุกภาคเศรษฐกิจกาวหนาไปไดทันโลก และสามารถแขงขันในโลกสมัยใหมได ซึ่งหมาย
รวมถึงการผลิตและการคาผลิตภัณฑดิจิทัล โดยตรงและการใชดิจิทัลรองรับการใหบริการของภาคธุรกิจ การเงิน 

และธุรกิจ บริการอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใชดิจิทัล รองรับการผลิตสินคา 
อุตสาหกรรมและพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค” รัฐบาลไดกำหนดนโยบายใหมีการสงเสริมภาคเศรษฐกิจ และวางรากฐาน
ของเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศโดยมุงที่จะพัฒนาประเทศไปสูประเทศไทย 4.0 ตลอดจนเพื่อใหทุกภาคสวนมี
ระบบอินเทอรเน็ตเพื่อใหบริการตางๆ ของภาครัฐ ดานออนไลนไดอยางทั่วถึงสรางโอกาสและความเทาเทียม         

อันนำไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน (แผนแมบทความรับผิดชอบขององคกรตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

(ทีโอทีจํากัด (มหาชน), 2560). 

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปนองคกรโทรคมนาคมภาครัฐที่ใหบริการดานสื่อสารโทรคมนาคม ในการ
พัฒนาประเทศ และดำเนินงานในการสนับสนุนและรับผิดชอบตอสังคมควบคูกันอยางตอเนื่อง  พรอมกับการ
ตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ดวยมีจิตสำนึกวาธุรกิจและสังคมควรอยู
รวมกันอยางเกื้อกูล จะทำใหสังคมอยูรวมกันไดอยางปกติสุข ทีโอที มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อความยั่งยืน 

(ICT Sustainability Development) เพื่อใหเกิดองคกรตนแบบดาน ICT ที่ตระหนักถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ดังเห็นไดจากรางวัลแหงความสำเร็จ MEF CE 2.0 Service Certification ที่เปน
การการันตีคุณภาพโครงขายบรอดแบนดระดับสากล คือ Metro Ethernet Forum (MEF) กลุมพันธมิตร
อุตสาหกรรมดานสื่อสารและโทรคมนาคมท่ัวโลก ปจจุบันมีสมาชิกมากกวา 220 องคกร จัดต้ังข้ึนเพื่อผลักดันใหเกิด
การใชงานโครงขาย Carrier Ethernet หรือ Metro LAN และการใหบริการตางๆ เปนไปในมาตรฐานเดียวกัน และ
รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดน 2561 รางวัลนวัตกรรมดีเดน ผลงาน“อุปกรณขายสายใยแกวนำแสงสวนปลายทางรองรับ
บริการบรอดแบนด” ผลงานวิจัยพัฒนาโดยสถาบันนวัตกรรมทีโอทีและในป 2560 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
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ไดรับมอบหมายจากกระทรวงดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม ใหเปนผูดำเนินการขยายโครงขายอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงใหครอบคลุม 24,700 หมูบาน ตามโครงการยกระดับโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับ เคลื ่อน
เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมั่นของรัฐบาลตอบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ดังนั้นจากความเปนมา
และความสำคัญของปญหาดังกลาวจึงทำใหผูวิจัยสนใจศึกษารูปแบบการยอมรับการบริหารองคการของบริษัท ทีโอ
ที จำกัด (มหาชน) เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อวิเคราะหองคประกอบของรูปแบบการบริหาร
องคการของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจดิจิทัล และเพื่อศึกษาความสัมพันธ
เชิงสาเหตุขององคประกอบที่มีอิทธิพลตอรูปแบบการบริหารองคการบนฐานการขยายตัวของเศรษฐกิจดิจิทัลของ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อนำรูปแบบดังกลาวไปประยุกตใชในการบริหารองคการตอไป 

 

 วัตถุประสงคการวิจัย 

1. วิเคราะหองคประกอบการบริหารองคการเพื่อกาวสูเศรษฐกิจดิจิทัลของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  

2. ศึกษารูปแบบการยอมรับการบริหารองคการเพื่อกาวสูเศรษฐกิจดิจิทัลของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  

3. เสนอแนะแนวทางการบริหารองคการเพื่อกาวสูเศรษฐกิจดิจิทัลของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยครั ้งนี ้ใชการวิจัยแบบผสมผสาน (mixed methods research) ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ 

(quantitative research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ซึ่งมีรายละเอียดของการดำเนินการ
วิจัยตามข้ันตอนดังนี้ 
1. การวิจัยเชิงปริมาณ 

1.1 ประชากร คือ กลุมปฏิบัติการดานเทคนิค กลุมงานขาย บริการ และการตลาด และกลุมงานสนับสนุน 

ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จำนวน 12,819 คน (รายงานประจำป 2560 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ผูวิจัยใช
การทดสอบสมมติฐาน และการวิเคราะหผลการวิจัยดวยแบบจำลองโครงสราง (Structural Equation Model : SEM) 

ดวยวิธี PLS-SEM คือ กลุมตัวอยางควรมีจำนวน 100-200 ตัวอยาง (Ringle et al., 2015; Hair et al. 2011; Sarstedt 

et al., 2014) ดังนั้น เพื่อมิใหจำนวนตัวอยางเปนอุปสรรคในการคำนวณคาสถิติตางๆ (Henseler et al., 2016) จึงใช 

400 ตัวอยาง มากกวาจำนวนข้ันต่ำท่ีกำหนดไว และใชวิธีการสุมแบบงาย (Simple Random Sampling  

1.2 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม ผูวิจัยไดทำการทดสอบคาความเท่ียงตรง 
(Validity) ดวยการนำแบบสอบถามที่ไดพัฒนาไปใหผูเชี่ยวชาญมีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและมีความเหมาะสม 

การทดสอบคาความเชื่อมั่น (Reliability) ดวยสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) โดยการนำ แบบสอบถามไป
ทดลองกับกลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 30 ราย กอนนำมาเก็บรวบรวมขขอมูล
จริงโดยมีคาความเชื่อมั่นคา α ต้ังแต 0.70 ข้ึนไป ถือวาขอคำถามมีความเชื่อมั่น (กัลยา วานิชยบัญชา, 2560) 

1.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยดำเนินการเก็บขอมูลจัดเตรียมแบบสอบถามใหเพียงพอกับจำนวน
กลุมตัวอยางท่ีตองการเก็บรวบรวมขอมูล จัดหาผูชวยเก็บขอมูล จำนวน 5 คน โดยผูชวยเก็บขอมูลทุกคนสามารถ
ปฏิบัติไดตามแนวทางเดียวกัน จากนั้นทำการชี้แจงใหผตูอบแบบสอบถามเขาใจถึงวัตถุประสงคเพื่อขอความรวมมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูล และผูวิจัยและผูชวยวิจัยติดตามขอรับแบบสอบถามคืนดวยตนเอง จำนวน 400 ฉบับแลว
นำไปดำเนินการตามข้ันตอนการวิจัยตอไป 

1.4 การวิเคราะหขอมูล จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ผูวิจัยนำแบบสอบถามมาตรวจสอบความ
สมบูรณความถูกตองของขอมูลและนำมาวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมประมวลผลขอมูลสำเร็จรูป ใชสถิติเชิงพรรณนา
โดยแจกแจง คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ยตัวอยาง (Sample Mean) คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) คาความเบ (Skewness) คาความโดง (Kurtosis) และคาความแปรปรวน (Variance) 

การหาความเชื่อมั่นของกลุมปจจัยโดยใชวิธี Cronbach’s alpha การวิเคราะหสัมพันธระหวางตัวแปร เปนการวิเคราะห
หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสันโพรดัดโมเมนต (Pearson’s Produce Moment Correlation Coefficient)           

เพื่อแสดงระดับความสัมพันธและไดเมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปรในแบบจำลองความสัมพันธเชิงโครงสราง 
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ 

2.1 ประชากร คือ การสุมตัวอยางใชวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (purposive random sampling)ไดแก 

1) ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญสำนักทรัพยากรบุคคล สายงานพัฒนาองคกร  หรือตัวแทน 2) ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ สำนักที่ปรึกษาและสัญญา หรือตัวแทน 3) ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สำนักกรรมการผูจัดการใหญ 

หรือตัวแทน 4) ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สำนักขายภาคเอกชน หรือตัวแทน 5) ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
สำนักขายภาครัฐ หรือตัวแทน 6) ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญสำนักขายและบริการลูกคานครหลวง หรือตัวแทน   
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7) ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญสำนักขายและบริการลูกคาภาคตะวันออก หรือตัวแทน 8) ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
สำนักโครงขายบรอดแบนดและโทรศัพทประจำท่ี หรือตัวแทน 9) ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญสำนักปรับเปลี่ยน
องคกรดิจิทัล หรือตัวแทน และ 10) ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญสำนักพัฒนาและปฏิบัติการสื่อสารไรสายหรอื
ตัวแทน โดยรวมมีจำนวน 20 คน 

2.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมตัวอยาง ซึ่งสามารถนำมาใช
สนับสนุนและประกอบการวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรที่ใช ในการศึกษาวิจัยใหชัดเจนขึ้น โดยขั้นตอนการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือมี 3 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาเอกสาร แนวคิดและวรรณกรรมท่ี เกี่ยวของและศึกษา
บทสรุป ความคิดเห็น ขอเสนอแนะแลวสรางคำถามเพื่อใชในการสัมภาษณเชิงลึก 2) นำแบบสัมภาษณท่ีสรางข้ึนให
อาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาภาษาท่ีใชแลวนำมาปรับปรุงแกไขขอคำถามตาม
คำแนะนำของอาจารยท่ีปรึกษา 3) ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญ 

2.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล วิจัยไดใชการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) และขอมูลปฐมภูมิ 
(Primary data) โดยขอมูลปฐมภูมิใชการวิเคราะห เนื้อหาจากเอกสารทางวิชาการและใชแบบสัมภาษณที่มีความ
ตรงเชิงเนื้อหา จากนั้นนำเสนอขอมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาบูรณาการเพื่อ สนับสนุนผลการวิเคราะหท่ีได
จากการวิจัยแลวนำมาสรุปผลการวิจัย โดยนำเสนอทั้งขอมูลที่มี ความเหมือนและความตางที่ผานการวิเคราะห
ขอมูลจนไดแกนแทของแนวคิดในประเด็นท่ีไดศึกษา  

2.4 การวิเคราะหขอมูล โดยการรวบรวมขอมูลและจัดหมวดหมูขอมูลที่ไดจากการวิจัยเชิงคุณภาพเรียบ
เรียงขอมูลที่เปนประเด็นหลักและประเด็นยอยจากนั้นลดทอนขอมูลที่คลุมเครือและซ้ำซอนกัน เพื่อใหไดขอมลูท่ี
เปนรูปธรรมพิจารณาความสอดคลองความเชื่อมโยงระหวางขอมูลพรรณนา ใหมีความเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎีท่ี
นำมาใชในบททบทวนวรรณกรรมพรอมทั้งใหมี ความสอดคลองกับวัตถุประสงคคำถามการวิจัยในการศึกษาตอไป 

(บุษกร เชี่ยวจินดากานต, 2561) 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
การวิเคราะหผลการศึกษาการบริหารองคการเพื่อกาวสูเศรษฐกิจดิจิทัลของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 

พบวาผลการตรวจสอบขนาดอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมของ ปจจัยที่สงผลตอรูปแบบการ
ยอมรับการบริหารองคการตอการขยายตัวเศรษฐกิจดิจิทัล (ORM) พบวา (ORM) มากที่สุด คือ ปจจัยเงื่อนไข
สนับสนุน (FSP) มขีนาดอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.704 รองลงมาคือ ตัวแปรองคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอรูปแบบการ
บริหารองคการภายใตสภาพแวดลอมภายใน (IEN) มีอิทธิพลทางตรง เทากับ 0.333 ณ ท้ังนี้ยังพบวาองคประกอบท่ี
มีอิทธิพลตอรูปแบบการบริหารองคการภายใตสภาพแวดลอมภายใน  (IEN) มีอิทธิพลทางออม ตอ รูปแบบการ
ยอมรับการบริหารองคการตอการขยายตัวเศรษฐกิจดิจิทัล(ORM) ขนาดอิทธิพลทางออมเทากับ 0.446 ซึ่งสงผาน
ปจจัยเง่ือนไขสนับสนุน (FSP) ระดับนัยสำคัญ 0.001 จึงสงผลทำให รูปแบบการยอมรับการบริหารองคการตอการ
ขยายตัวเศรษฐกิจดิจิทัล(ORM) ไดรับอิทธิพลรวมจากองคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอรูปแบบการบริหารองคการภายใต
สภาพแวดลอมภายใน (IEN) เทากับ 0.779 ณ ระดับนัยสำคัญ 0.001 เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ          

( ) พบวา องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอรูปแบบการบริหารองคการภายใตสภาพแวดลอมภายใน (IEN) และปจจัย
เงื่อนไขสนับสนุน (FSP) รวมกันอธิบาย รูปแบบการยอมรับการบริหารองคการตอการขยายตัวเศรษฐกิจดิจิทัล 

(ORM) ไดมากถึงรอยละ 79.9 โดยนำเสนอไดตามตารางท่ี 1. และภาพท่ี 2. นำเสนอไดดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 การวิเคราะหตัวแปรที่มีอิทธิพลตอรูปแบบการยอมรับการบริหารองคการตอการขยายตัวเศรษฐกิจดิจิทัล 

ตัวแปรตาม คาอิทธิพล 
ตัวแปรสาเหตุ คาสัมประสิทธิ์การ

พยากรณ ( ) EEN IEN FSP 

FSP 

DE 0.076 0.633*** - 
 

0.506 
ID 0.000 0.000 - 

TE 0.076 0.633*** - 

ORM 

DE -0.087 0.333*** 0.704*** 
 

0.799 
ID 0.054 0.446*** 0.000 

TE -0.033 0.779*** 0.704*** 

***p-value<0.001, DE=Direct Effect, ID=Indirect Effect, TE=Total Effect 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหตัวแปรการบริหารองคการเพื่อกาวสูเศรษฐกิจดิจิทัลของบริษัท ทีโอที 

จำกัด (มหาชน) อธิบายไดวารูปแบบการยอมรับการบริหารองคการตอการขยายตัวเศรษฐกิจดิจิทัล (ORM) ไดรับ
อิทธิพลจากตัวแปรองคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอรูปแบบการบริหารองคการภายใตสภาพแวดลอมภายใน (IEN) และ
ปจจัยเง่ือนไขสนับสนุน (FSP) โดยสามารถแสดงไดดังภาพท่ี 2 ดังตอไปนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2 ความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารองคการ 
เพื่อกาวสูเศรษฐกิจดิจิทัลของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 

 

IEN FSP 

EEN ORM 

0.633**

0.333*** 
0.704*** 

0.076 

-0.087 
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ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพการบริหารองคการเพื่อกาวสูเศรษฐกิจดิจิทัลของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 
โดยสรุปวา 

1) ปจจัยสภาพแวดลอมภายในท่ีมตีอการบริหารองคการของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจดิจิทัล โดยสรุปวา 1) ดานโครงสรางองคการมีความสำคัญตอการบริหารองคการ ซึ่งทาง
บริษัทมีการปรับเปลี่ยนตามสภาวการณในปจจุบัน เพื ่อรองรับธุรกิจดิจิทัลและตอบสนองภารกิจขององคการ          
2) ดานยุทธศาสตรมีความสำคัญตอการบริหารองคการ ซึ่งทางบริษัทมีการวางยุทธศาสตรท่ีชัดเจน มุงเนนในเรื่อง
การทำธุรกิจใหไปสูดิจิทัลมากข้ึน 3) ดานผูบริหารมีความสำคัญตอการบริหารองคการ เพราะเปนผูบอกทิศทางของ
องคการ วางแผนการทำงานพรอมทั้งการบริหารงานเพื่อกาวเขาสูการเปนผูนำสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล  4) ดานการ
จัดการมีความสำคัญตอการบริหารองคการ ซึ่งการจัดระบบงานตองมีความสัมพันธระหวางหน วยงานตางๆ ใน
องคการ 5) ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งองคการไดมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเขาไปจับตามทิศทางของ
ยุทธศาสตรขององคการ 6) ดานการติดตอสื่อสารมีความสำคัญตอการบริหารองคการทำใหการทำงานในองคการมี
ความเขาใจท่ีตรงกัน และไปสูเปาหมายในจุดเดียวกัน 

2) ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก ที่มีตอการบริหารองคการเพื่อกาวสูเศรษฐกิจดิจิทัลของบริษัท ทีโอที 

จำกัด (มหาชน) โดยสรุปวา 1) ดานยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีความสำคัญตอการบริหาร
องคการ 2) ดานการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ ที่เปลี่ยนแปลง 3) ดานการเปลี่ยนแปลงทางสังคม บริษัทมีกลยุทธท่ี
เหมาะสมตอการแขงขัน 4) ดานกฎหมายคอมพิวเตอร บริษัทมีการดำเนินการตามกฎหมายคอมพิวเตอร อยางทันทวงที
ท่ีมีตอความมั่นคงในดานตางๆ  

3) ปจจัยเงื่อนไขสนับสนุน ที่มีตอการบริหารองคการเพื่อกาวสูเศรษฐกิจดิจิทัลของบริษัท ทีโอที จำกัด 

(มหาชน) ซึ่งประยุกตจากตัวแบบ (UTAUT) โดยสรุปวา 1) ดานความคาดหวังเพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ เชน 

การลงทุนเน็ตประรัฐ เปนตน 2) ดานความคาดหวังในการใชงานท่ีจะกาวสูการเปนผูนำโทรคมนาคมดานดิจิทัลใน
ระดับประเทศ 3) ดานอิทธิพลทางสังคมบริษัทถือวาไดความไวเนื้อเชื่อใจ ความเชื่อมั่นมีเทคโนโลยีที่ใชในการ
บริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ 4) ดานสภาพแวดลอมท่ีสนับสนุนบริษัทไดมีการกาวทันเทคโนโลยีตาม พรบ.การรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562 เพื่อขับเคลื่อนการขยายตัวของเศรษฐกิจดิจิทัลไดเร็วข้ึนตอไป 

 

อภิปรายผล 

ประเด็นท่ี 1 การวิเคราะหองคประกอบการบริหารองคการเพื่อกาวสูเศรษฐกิจดิจิทัลของบริษัท ทีโอที จำกัด 

(มหาชน) จากการพิจารณาองคประกอบที่มีอิทธิพลตอรูปแบบการบริหารองคการทั้ง 5 องคประกอบนั้น พบวา 
องคประกอบท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือดานสภาพแวดลอมภายนอก รองลงมาคือดานสภาพแวดลอมภายใน การยอมรับ
การบริหาร และปจจัยสนับสนุน ตามลำดับ โดยทั้ง 4 องคประกอบมีคาคะแนนอยูในระดับสูงสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของสุธา พงศถาวรภิญโญ. (2562). ศึกษาวิจัยเรื่องกลยุทธการบริหารจัดการของธนาคารพาณิชยเอกชน
สูการเปนองคการสมรรถนะสูง พบวา องคประกอบการสรางสรรค  คุณคารวมทั้ง 6 องคประกอบสงผลตอความ
ผูกพันของลูกคาตามลำดับ พรอมท้ังผลงานวิจัยของถิตรัตน พิมพาภรณ. (2561). ศึกษาวิจัยเรื่องกลยุทธการจัดการ
ความสุขในการทำงานขององคการ: ปจจัยเชิง สาเหตุและผลลัพธ ผลการวิจัยพบวา การสนับสนุนจากองคการ
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นับวามีสวนสำคัญตอการสรางความสุขในการทำงานของพนักงานโดยองคการควรนำแนวทางการสรางสุขในการ
ทำงานมาจัดทำเปนสวนหนึ่งของกลยุทธองคการ อีกท้ังแนวความคิดของ Frese at al. (2000) ไดกลาววา ลักษณะ
ของผูประกอบ การที่ประสบความสำเร็จนั้น ประกอบดวยคุณลักษณะ ความตองการความสำเร็จ พยายามคนหา
หนทางที่นำไปสูความสำเร็จซึ่งตองเปนบุคคลที่มีแรงจูงใจที่จะทำงานนั้นๆ ใหดีกวาเดิมเพื่อใหประสบความสำเร็จ
ตามลำดับ 

ประเด็นท่ี 2 การศึกษารูปแบบการยอมรับการบริหารองคการเพื่อกาวสูเศรษฐกิจดิจิทัลของบริษัท ทีโอที จำกัด 

(มหาชน) พบวา องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอรูปแบบการบริหารองคการภายใตสภาพแวดลอมภายใน (IEN) และปจจัย
เงื ่อนไขสนับสนุน (FSP) รวมกันอธิบาย รูปแบบการยอมรับการบริหารองคการตอการขยายตัวเศรษฐกิจดิจิทัล 

(ORM) ไดมากถึงรอยละ 79.9 สอดคลองกับการศึกษาของโดยสอดคลองกับผลงานวิจัยของซึ่งสอดคลองกับการวิจัย
ของ Mhalla, M. (2020). ที่กลาววา การสรางนวัตกรรมใหมๆ ที่จะชวยใหคุณเปนองคกรที่มีความโดดเดน และมี
ความแตกตางอัน เปนเอกลักษณ และผลงานวิจัยของธนวัฒน วิเศษสมบัติ (2561) พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ความพึงพอใจในการทำงาน และความผูกพันตอองคกรมีตอประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
และสอดคลองกับงานวิจัยของของวรชัย สิงหฤกษ และวิโรจน เจษฏาลักษณ. (2560). พบวา การบริหารองคการมีผล
ตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท้ังการสนับสนุนจากองคการและความกาวหนาในงานอาชีพสิ่งเหลานี้มีผลทำให ธุรกิจ
ประสบผลสำเร็จเพิ่มมากยิ่งข้ึน รวมท้ังการศึกษาของ Chiara Verbano, Karen Venturini. (2013). พบวา การดูแล
ลูกคาเปนคุณคาการรับรูท่ีเกี่ยวของกับความพึงพอใจและความภักดีของลูกคา ท่ีมีความพึงพอใจมีแนวโนมท่ีจะรับรู
คุณคาโดยการซื้อซ้ำโดยสอดคลองกับงานวิจัยของธนะพัฒน วิริต. (2565). ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสำเร็จการ
ดำเนินธุรกิจ(SMEs) จากสภาวะการแพรระบาดโรคโควิด-19 ของผูประกอบการในจังหวัดปทุมธานี.ผลการวิจัยพบวา 
การกำหนดทิศทาง กำหนดเปาหมาย และเลือกวิธีการทำงานท่ีดีท่ีสุด เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอไป 

 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  

1.1 ผูบริหาร หรือเจาของธุรกิจโทรคมนาคมสามารถนำขอมูลที่คนพบจากการวิจัยไปประยุกตใช ในการ
บริหารองคการของบริษัทเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล 

1.2 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ควรมีขั้นตอนในการดำเนินงานที่มีความกระชับ รวดเร็ว          

เพื่อยกระดับ และขับเคลื่อนการขยายตัวของเศรษฐกิจดิจิทัลใหกาวสูความเปนผูนำ 
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

2.1 ในการทำวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยที่มุงเนนศึกษาจากมุมมองของผูใหบริการ ไดแก ผูบริหาร และพนักงาน 

หากไดขยายผลการศึกษาไปผูใชบริการจะทำใหไดประโยชนครบถวนยิ่งข้ึน 

2.2 ควรติดตามและประเมินผลการใชรูปแบบการยอมรับการบริหารองคการของบริษัท ทีโอที จำกัด 

(มหาชน) เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจดิจิทัลอยางตอเนื่อง โดยศึกษาผลลัพธที่เปนรูปธรรมจากการนำ
รูปแบบไปใช 
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Development of Public Administration in Thailand in The New Normal Era.
 
ผูวิจัย   ศิราณี  เมฆลอย 

อาจารยประจำคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 
บทคัดยอ 
 ระบบราชการถือเปนกลไกหลักในการบริหารราชการแผนดิน แมวาระบบราชการไทยจะมีการปฏิรูป
ติดตอกันมาอยางยาวนาน มียุทธศาสตรในการพัฒนาระบบราชการ มีการทำงานรวมกันในลักษณะบูรณาการ มุงเนน
ผลสัมฤทธิ์ ถึงแมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สงผลทำใหการปรับเปลี่ยนการบริหารราชการแผนดิน
ใหสอดคลองกับชีวิตวิถีใหม ซึ่งมีรูปแบบการดำเนินชีวิต กิจกรรม และพฤติกรรมตาง ๆ ท่ีแตกตางไปจากเดิม          

การพัฒนาประเทศใหบรรลุวิสัยทัศน “มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน” ทามกลางการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและรุนแรง         
ท้ังทางดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม ภาครัฐจำเปนตองไดรับการปฏิรูปขนาด
ใหญทีเ่นนการมองกวางและไกล มิใชแคการปรับเปลี่ยนแบบคอยเปนคอยไปหรือแกปญหาเฉพาะหนา เทานั้น  

 

คำสำคัญ : การพัฒนา การบริหารงานภาครัฐ วิถีชีวิตใหม 
 
Abstract

The bureaucracy is the main mechanism for the administration of the state affairs. 
Although the Thai bureaucracy has been reformed for a long time There is a strategy to 
develop the government system. They work together in an integrated manner. focus on 
achievement The outbreak of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) has resulted in the 
adjustment of the administration of the state affairs to be in line with the New Normal, 
which has different lifestyles, activities and behaviors. from the beginning Developing the 
country to achieve the vision of "stable, prosperous, sustainable" amid rapid and severe 
changes in terms of economy, politics, society, culture, technology and environment 
Government sectors need to undergo radical reforms that focus on vision driven, not just 
incremental adaptation or problem-driven problems.

Keyword : Development Public Administration New Normal Era 
 
บทนำ 

ภาครัฐเปนองคกรท่ีใหญท่ีสุดในประเทศ โดยมีกำลังคนกวา 2 ลานคน ความทาทายท่ีเกิดข้ึนและสงกระทบ
ตอภาครัฐนั้นจึงยอมมีผลกระทบสูงท้ังตอภาครัฐเองโดยตรง และตอภาคประชาชนและภาคสวนตาง ๆ ท้ังประเทศ 

การปรับเปลี่ยนกาวเดินของภาครัฐท่ีสามารถขับเคลื่อนประเทศไปขางหนารวมกับภาคสวนอื่นไดอยางมี
ประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญ โลกในอนาคตโลกกำลังปรับตัวกับวิถีใหม หรือ new normal วิถีชีวิตวิธีในการทำ
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ธุรกิจจะเปลี่ยนไป การจัดสรรทรัพยากรจะเปลี่ยนแปลง ภาครัฐเองก็จำเปนตองถือชวงเวลานี้เปนชวงของการ
เปลี่ยนแปลง ภาครัฐจะไมสามารถใชทรัพยากรไดมากแบบเดิม แลวก็ตองระมัดระวังเพื่อไมใหภาครัฐใชทรัพยากร
จนเกินควร ระดับหนี้สาธารณะจะเปนขอจำกัดของการทำนโยบายตาง ๆ ภาครัฐเองจำเปนตองปรับเปลี่ยน ท้ังใน
ดานนโยบาย ดานการกำกับดูแล ดานการบริการ 

จากนี้ไปจึงเปนชวงสำคัญของการปฏิรูปภาครัฐ โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 258 ข.            

ไดกำหนดผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงคของการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดินไวอยางนอย 5 ประการ ไดแก 

1. ใหมีการนำเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาประยุกตใชในการบริหารราชการแผนดินและการจัดทำบริการ
สาธารณะ เพื่อประโยชนในการบริหารราชการแผนดินและเพื่ออำนวยความสะดวกใหแกประชาชน 

2. ใหมีการบูรณาการฐานขอมูลของหนวยงานของรัฐทุกหนวยงานเขาดวยกัน เพื่อใหเปนระบบขอมูลใน
การบริหารราชการแผนดินและการบริการประชาชน 

3. ใหมีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารงานของรัฐ และแผนกำลังคนภาครัฐใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงและความทาทายใหม ๆ โดยตองดำเนินการใหเหมาะสมกับภารกิจของหนวยงานของรัฐแตละ
หนวยงานท่ีแตกตางกัน 

4. ใหมีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจใหผูมีความรูความ สามารถอยาง
แทจริงเขามาทำงานในหนวยงานของรัฐ และสามารถเจริญกาวหนาไดตามความสามารถและผลสัมฤทธิ์ของงานของ
แตละบุคคล มีความซ่ือสัตยสุจริต กลาตัดสินใจและกระทำในสิ่งท่ีถูกตอง โดยคิดถึงประโยชนสวนรวมมากกวา
ประโยชนสวนตน มีความคิดสรางสรรคและคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อใหการปฏิบัติราชการและการบริหาร
ราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุมครองปองกันบุคลากรภาครัฐจากการใชอำนาจโดยไม
เปนธรรมของผูบังคับบัญชา 

5. ใหมีการปรับปรุงระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐใหมีความคลองตัว เปดเผย ตรวจสอบไดและมีกลไกใน
การปองกันการทุจริตทุกข้ันตอน 

ภาครัฐมีบทบาทสำคัญตอคุณภาพชีวิตของพวกเรา คนไทยในทุกมิติ แมวาเราจะพยายามปฏิรูปรูปแบบ
การจัดบริการสาธารณะใหมีลักษณะเปนการกระทำรวมกันระหวางภาครัฐและเอกชน (Public-Private Partnership) 

แตภาครัฐก็ยังคงมีบทบาทสำคัญท้ังในเชิงทรัพยากร ความรูเชิงเทคนิค และอำนาจทางการปกครองท่ีเหนือกวาภาค
สวนอื่น ๆ ในสังคม อนึ่ง ปรากฏการณทางดานการเมืองการปกครองตลอดระยะเวลาคร่ึงศตวรรษภายหลังจากการ
สิ้นสุดลงของสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ไดกอใหเกิดรูปแบบองคกรภาครัฐ ท่ีหลากหลายนอกเหนือไปจากองคกรภาครัฐ
ในรูปแบบหนวยงานราชการ อาทิเชน กระทรวง กรม เปนตน โดยทุกวันนี้ เรามักจะไดรับฟงขาวสารและขอมูลตาง ๆ 

เกี่ยวกับกิจกรรมและการปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงานภาครัฐท่ีไมเขาขายสวนราชการ  ไดแก รัฐวิสาหกิจ องคกร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ องคการมหาชน หนวยงานภาครัฐท่ีมีรูปแบบหลากหลายเหลานี้ ลวนแลวแตสงผลกระทบ
โดยตรงตอคุณภาพชีวิต ของประชาชน  
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การพัฒนาการบริหารภาครัฐในประเทศไทยกอนการเกิดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
การบริหารราชการตามแนวความคิดของการบริหารภาครัฐแนวใหมมิไดเกิดข้ึนในสุญญากาศ  แตเปน

พัฒนาการทางการบริหารท่ีริเร่ิมในกลุมนักวิชาการท่ีวิเคราะหและวิพากษทฤษฎี Bureaucracy ของ แมกซ เวเบอร 
(Max Weber) ในบริบทของประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวซึ่งทรงมีอัจฉริยภาพทางการ
บริหารไดทรงนำทฤษฎีของ แมกซ เวเบอร มาประยุกตเขากับสังคมและวัฒนธรรมไทย โดยพระองคไดทรงนำมาใช
ในการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผนดิน โดยทรงเร่ิมตนดวยการแยกเร่ืองสวนตัวของผูบริหารองคกรออกจาก
ตัวองคกร การบริหารตามแนวทางของทฤษฎี Bureaucracy สงผลใหเกิดการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการ
ไทยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเปนอยางมาก จนไปถึงชวงระยะเวลาท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข ในป พ.ศ.2475 สงผลทางออมใหกระทรวงมหาดไทยเปนกระทรวงท่ีมีอำนาจ
และเปนกระทรวงหลักในการรวมอำนาจเขาสูศูนยกลาง ผลท่ีตามมาคือ เสนาบดีกระทรวงอ่ืน ๆ ตางยึดเอาแนว
ทางการบริหารโดยการรวมศูนยอำนาจการตัดสินใจท้ังหมดไวท่ีสวนกลาง (Centralized Management) มาเปน
ปทัสถาน (Norm) ทางการบริหารราชการ ผลจากการรวมศูนยอำนาจทางการบริหาร กอปรกับการปกปองตนเอง
จากการตรวจสอบและการขาดการมีสวนรวมจากประชาชนในการบริหารจัดการกิจการสาธารณะของประเทศ             

ทำใหเกิดชองวางทางสังคมระหวางขาราชการและประชาชน 

ตอมานักวิชาการท้ังในตางประเทศและในประเทศไทยตางเล็งเห็นถึงความจำเปนท่ีจะตองหาแนวทางใหม
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งกระแสการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐนี้ไดเริ่มกอตัวข้ึน
ครั้งแรก เมื่อปลายทศวรรษของป ค.ศ.1970 ในประเทศตะวันตกท่ีมีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม และมีแนวคิดตามลัทธิ 
เสรีนิยมใหม (Neoliberalism) ท่ีมีพัฒนาการอันยาวนานมาจากปรัชญาและแนวคิดทางการเมือง และเศรษฐกิจท่ี
จะใหความสำคัญกับเสรีภาพหรืออิสรภาพสวนบุคคล (Individual Freedom) และสิทธิในการครอบครองทรัพยสิน
สวนบุคคล (Private Property) โดยไดฐานทางแนวคิดมาจากปรัชญา และทฤษฎีเศรษฐศาสตรด้ังเดิม (Classic Economic 

Theory) ของ อดัมส สมิธ (Adam Smith) ท่ีมองวารัฐบาลไมควรเขาไปยุงเกี่ยวหรือแทรกแซงกิจกรรมหรือการ
แขงขันทางเศรษฐกิจ หากจำเปนรัฐควรจะเปนเพียงแคกำหนดแนวทางการแขงขันทางเศรษฐกิจเทานั้น และในป 

พ.ศ.2540 ประเทศไทยตองตกอยูในสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจท่ีเรียกวา “วิกฤติตมยำกุง” สงผลกระทบใหรัฐบาล
ขาดงบประมาณท่ีจะนำมาใชในการบริหารประเทศ สวนในภาคประชาชนประสบกับปญหาการวางงาน และ
กอใหเกิดปญหาสังคม และปญหาอื่น ๆ ตามมา รัฐบาลไทยไดเจรจาเพื่อขอรับความชวยเหลือจากกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศ (International Monetary Fund) หรือ IMF โดยรัฐบาลไทยไดขอกูยืมเงินเพื่อมาใชในการฟนฟู
สภาวะเศรษฐกิจของไทย โดยมีเง่ือนไขใหประเทศไทยยินยอมปฏิบัติตาม 3 ประการ กอนท่ีจะอนุมัติใหยืมเงิน คือ 

1) จะตองทำการปฏิรูประบบการเงินของประเทศ 2) กำหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีผลตอการฟนฟูเศรษฐกิจ 

และ 3) ปฏิรูปโครงสรางการบริหารงานภาครัฐ การดำเนินการตามเง่ือนไขขอท่ี 3 มิไดเกิดข้ึนตามลำพังโดย IMF 

เอง แตเปนเงื่อนไขท่ีกำหนดรวมกันระหวาง IMF และธนาคารโลก (World Bank) รวมถึงธนาคารพัฒนาเอเชีย 

(Asian Development Bank: ADB) ดวย ตางกำหนดเง่ือนไขรวมกันคือ การพัฒนาเศรษฐกิจภายใตระบบตลาด
และการคาเสรี ซึ่งสอดคลองกับลัทธิเสรีนิยมใหม ซึ่งภายใตลัทธิเสรีนิยมใหมนั้น IMF และธนาคารโลก มองรวมกันวา 
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การท่ีประเทศไทยจะฟนตัวไดนั้น จำเปนตองเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการไทยและเสริมสราง ความเปนธรรมาภิบาล 

(Good Governance) ตามแนวทางของคอฟแมนและนักวิชาการทานอื่นอีกหลายทานท่ีไดพัฒนาตัวชี้วัดความเปน
ธรรมาภิบาลใหแกธนาคารโลก (Kaufmann, Kraay and Zoido-Lobatón,1999a, 1999b; Kaufmann, Kraay 

and Mastruzzi, 2006a, 2006b, 2007) มีการปรับเปลี่ยนยินยอมใหภาคเอกชนเขามาใหบริการแกภาครัฐในงาน
บริการท่ีภาครัฐไมสามารถดำเนินการเองไดอยางมีประสิทธิภาพ และสรางกลไกในการแขงขันกับภาคเอกชนเพื่อ
ดึงดูดคนท่ีมีความสามารถใหเขามาทำงานภาครัฐ เชน ดวยการเพิ่มอัตราคาตอบแทนใหเทาเทียมภาคเอกชน เปน
ตน ขอเสนอแนะท่ีเกี่ยวกับการปฏิรูปโครงสรางระบบบริหารราชการอันเปนผลมาจากขอเสนอแนะของธนาคารโลก 

ไดผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม 2542 และถือไดวาเปนการเริ่มตนของความ
พยายามในการปฏิรูประบบราชการ โดยมีลักษณะเปนแผนปฏิรูประบบ บริหารงานภาครัฐซ่ึงประกอบดวย 5 แผน 

คือ 1) แผนการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจและวิธีการบริหารงานภาครัฐ 2) แผนการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงานและผลสัมฤทธิ 3) แผนการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารบุคคล 4) แผนการปรับเปลี่ยนกฎหมาย 

และ 5) แผนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและคานิยมในการบริหารงานภาครัฐ โดยแตละดานมีการกำหนดนโยบาย 

และเปาหมายเฉพาะตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน กรอบระยะเวลาในการดำเนินการท่ีตองใหแลวเสร็จ และหนวยงานท่ี
รับผิดชอบไวอยางชัดเจน (สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ, 2542)  

การพัฒนาการบริหารภาครัฐในประเทศไทยในสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

ชีวิตวิถีใหม (New Normal) ซึ่งเปนรูปแบบการดำเนินชีวิต กิจกรรม และพฤติกรรมตาง ๆ ท่ีแตกตางไป
จากเดิม ท้ังนี้รูปแบบการดำเนินชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ไดเริ่มกลายเปนวิธีปฏิบัติ และแนวทางการดำเนิน
ชีวิตตามปกติในปจจุบัน ประกอบดวยลักษณะดังตอไปนี้ 

- แนวคิดใหม (New Way of Thinking) ประชาชนมีแนวคิดและทัศนคติเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตท่ี
เปลี่ยนแปลงไป สงผลใหแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐในยุคหลัง COVID-19 เปลี่ยนแปลงไป 

- การสื่อสารรูปแบบใหม (New Way of Communicating) การติดตอสื่อสารยุคหลัง COVID-19 มุงเนน
ความรวดเร็ว ตรงประเด็น และการครอบคลุมกลุมเปาหมายมากยิ่งข้ึน รวมท้ังเกิดชองวางใหมในการสื่อสาร โดยเฉพาะ
ชองทางแบบดิจิทัล เพื่อตอบสนองตอวิถีชีวิตแบบเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) 

- การทำงานรูปแบบใหม (New Way of Working/Doing) การทำงานภาครัฐในยุคหลัง COVID-19 มุงเนน
ผลลัพธมากย่ิงข้ึน ลดกระบวนการทำงานและกฎระเบียบขอบังคับท่ีไมจำเปนลง ปรับรูปแบบการทำงานใหมีความ
ยืดหยุนมากยิ่งข้ึน อาทิ การทำงานนอกสถานท่ีทำงาน การทำงานผานชองทางอิเล็กทรอนิกส รวมท้ังการใชเครื่องมือ
และวิธีการใหม ๆ 

- การดำรงชีวิตแบบใหม ๆ (New Way of Living) ประชาชนดำเนินชีวิตแบบพึ่งพาตนเองมากข้ึน ท้ังดาน
ความรวดเร็วในการรับบริการ และดานประสิทธิภาพ ดานความคุมคา และดานความโปรงใส ตรวจสอบได 

- วิธีใหมในการบรรลุเปาหมาย (New Way of Winning) ภาครัฐจำเปนตองคิดทบทวนและปรับกลยุทธ
การบริหารจัดการและรูปแบบการบริการภาครัฐใหม เพื่อตอบสนองความตองการและความคาดหวังของประชาชน
ท่ีแตกตางไปจากเดิมไดดียิ่งข้ึน 
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ชีวิตวิถีใหม (New Normal) ดังกลาว สงผลใหภาครัฐตองปรับบทบาทขนานใหญ ในดานการใหบริการ
ภาครัฐ จะตองมีความรวดเร็ว ใชเวลานอยทันตอเหตุการณ มีความเปนธรรม โปรงใส/ตรวจสอบได เขาถึงทุกกลุม 

โดยเนนการใหบริการตามความตองการของประชาชนอยางแทจริง รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาปรับใช เพื่อให
ประชาชนสามารถเขาถึงบริการไดดียิ่งข้ึน สวนในการดานวิธีการบริหารจัดการ ตองใหความสำคัญกับการสรางการ
มีสวนรวมในการทำงานระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมท้ังการสรางความไววางใจใหกับ
ประชาชน (Public Trust) ท้ังนี้ ภาครัฐจะตองเพิ่มบทบาทในการเปนผูนำ (Lead) ในการรวมคิด รวมทำ รวมท้ัง
ปรับกระบวนการ และวิธีการทำงานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีและเครื่องมือใหม ๆ 

มาปรับใชตามความเหมาะสม และความสามารถทางงบประมาณการคลังของประเทศ 

ระบบราชการในอนาคตจำเปนจะตองมีโครงสรางท่ีมีความยืดหยุน ข้ึนกับเปาหมายและลักษณะบทบาท
ภารกิจท่ีแตกตางกันเพื่อใหสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงแบบพลวัต นอกจากนี้ตองใหความสำคัญกับการมีสวน
รวมของทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการกำหนดทิศทางการดำเนินกิจการสาธารณะ
รวมกัน รวมท้ังมีการแบงบทบาทภารกิจความรับผิดชอบตามความเหมาะสม ซึ่งแนวโนมในการพัฒนาระบบราชการ
เพื่อสรางขีดความสามารถใหกับระบบราชการไทย และนำไปสูระบบราชการในอนาคตจำเปนตองดำเนินการใน
ประเด็นตาง ๆ ดังนี้ (ศูนยบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2563 และสมเกียรติ ต้ังกิจวนิชย 

(บรรยาย, 24 ธันวาคม 2563) 

1) การสรางรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ดวยการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริการ
ทางออนไลน เพื่อพัฒนาการบริการสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพ (Public Service Efficiency) โดยตองพัฒนาระบบ
ขอมูลภาครัฐท่ีมุงเนนประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen Centric) ขอมูลมีการเก็บอยางเปนระบบ เชื่อมโยงทุก
หนวยงานรัฐอยางครบวงจร และสามารถเปดใหสาธารณะตรวจสอบเพื่อปรับปรุงไดอยางตอเนื่อง ตามหลักการ
เปดเผยและโปรงใสในภาครัฐ (Openness and Transparency) กรณีศึกษาท่ีดีในการดำเนินงานดานสรางรัฐบาล
ดิจิทัล คือ การดำเนินงานของประเทศเอสโตเนีย (Estonia) ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเทคนิค (Development 

of Technical Infrastructure) ท่ีสำคัญ ไดแก การวางระบบระบุตัวตนอิเล็กทรอนิกส (e-Identification) และบัตร
ประชาชนอิเล็กทรอนิกส (Electronic ID Card) ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกใหกับประชาชนในประเทศเอสโตเนีย
เขาถึงบริการออนไลนตาง ๆ รวมท้ังการพัฒนาโครงขายเชื่อมโยงขอมูลแหงชาติ หรือ The X-Road Platform ในป 

ค.ศ.2001 เพื่อเปนตัวกลางในการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน (Data Exchange Platform) ท้ังขอมูลของ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน และรวมไปถึงฐานขอมูลทะเบียนราษฎรของประชากร เพื่อใหสามารถเชื่อมโยงขอมูล
ดานการใหบริการสาธารณะ ในรูปแบบบริการออนไลนแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและท่ีสำคัญมีความ
ปลอดภัยสูงสุด อยางไรก็ตาม การใหบริการออนไลนแกประชาชนก็สรางความทาทายในการดำเนินงานในแงของ
การปรับตัวของประชากรผูสูงอายุ และประชากรในชนบทหางไกลท่ีขาดทักษะหรือบางกลุม ไมเชื่อมั่นตอการใช
เทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีภาครัฐใหบริการ 

2) การแกไข ทบทวน รายละเอียดของกฎหมาย กฎระเบียบ โดยกอนออกกฎหมายตองดำเนินการประเมินผล
กระทบกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment: RIA) และหลังออกกฎหมายมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
การดำเนินการ การยกเลิกการบังคับใชกฎหมายหรือระเบียบท่ีไมจำเปน (Regulatory Guillotine) พรอมท้ังเรง
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พัฒนาขีดความสามารถของเจาหนาท่ีใหมีความรูความเขาใจในหลักการของ RIA และ Regulatory Guillotine 

รวมท้ังใหมีการพัฒนาหนวยงานกลางในการตรวจสอบมาตรฐานรายงาน RIA และ Regulatory Guillotine เพื่อให
เกิดการประเมินท่ีสมบูรณมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ ควรมีการพัฒนาระบบขอมูลกลางเชื่อมโยงกฎหมายของทุก
หนวยงานและใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นตอรางกฎหมายไดสะดวก ตลอดจนใชทางเลือกอื่น
แทนการออกกฎหมาย ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ.2564 – 2565) การยกเลิกการบังคับใชกฎหมาย
หรือระเบียบท่ีไมจำเปน (Regulatory Guillotine) ประเทศเกาหลีใตถือเปนกรณีศึกษาท่ีดีในแงของการดำเนินการ
โดยมีการจัดต้ังคณะกรรมการปฏิรูปกฎระเบียบ (Regulatory Reform Commission: RCC) เพื่อสนับสนุนและ
ติดตามการยกเลิกกฎระเบียบท่ีไมจำเปน พรอมท้ังมีหนาท่ีประเมินคุณภาพของกฎระเบียบท่ีรัฐบาลกลางออก
ประกาศกำหนดอีกดวย โดยผลของการดำเนินการ Regulatory Guillotine ในภาพรวมพบวา ณ สิ้นป ค.ศ.2002 

(4 ป หลังจากการดำเนินมาตรการพิจารณาเฉพาะกระทรวงสำคัญ ๆ ) มีจำนวนกฎระเบียบท่ีถูกยกเลิกไป คิดเปน
รอยละ 33.17 ของจำนวนกฎระเบียบท้ังหมด (Jacobs and Astrakhan, 2006) อยางไรก็ตามการดำเนินงาน
ดังกลาวก็มีความทาทายท่ีตองใหความใสใจ เนื่องจากมีการต้ังขอสังเกตวา การดำเนินงานเนนแตปริมาณหรือ
จำนวนของกฎระเบียบท่ีถูกยกเลิกมากกวาใหความใสใจกับคุณภาพ ในแงของความจำเปนวาตองมีกฎระเบียบนั้น
ตอไปหรือไม (Choi, 2001) 

3) การสรางสภาพแวดลอมในการเสริมสรางความรวมมือกับทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของ มีการกระจายอำนาจ
ใหสังคมริเร่ิมและรัฐเขาไปเกื้อหนุนโดยภาครัฐไมควรเขาไปดำเนินการในสิ่งท่ีภาคสวนตาง ๆ สามารถทำไดดีอยูแลว 
ใหมองภาคสังคมเปนภาคีท่ีทำงานรวมกัน กรณีศึกษาท่ีดีดานการสรางความรวมมือกับทุกภาคสวน คือ การ
ดำเนินงานของสหราชอาณาจักร (United Kingdom) ดานการพัฒนาระบบบริการสาธารณะแบบเปด (Open 

Public Service) เพื่อปรับปรุงคุณภาพของการใหบริการสาธารณะใหมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได พรอม
ท้ังสามารถใหบริการประชาชนไดอยางท่ัวถึงและเทาเทียม ซึ่งเปนความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ                
(ท้ังสวนกลางและสวนทองถ่ิน) องคกร ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีแนวทางในการปฏิบัติท่ีสำคัญ 5 ประการ 
ไดแก (1) การเพิ่มทางเลือกในการรับบริการใหแกประชาชน (2) การกระจายอำนาจสูหนวยงานขนาดเล็กและสวน
ทองถ่ิน (3) การเสริมสรางความหลากหลายของผูใหบริการสาธารณะ (4) การเสริมสรางความเทาเทียมในการเขาถึง
บริการสาธารณะ และ (5) การเปนผูใหบริการที่มีความรับผิดชอบ 

4) การปรับวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุงเนนนวัตกรรมและความคิดสรางสรรคในการทำงาน ปรับเปลี่ยน
ทัศนคติในการทำงาน อาทิ การนำ Sandbox มาขับเคลื่อนการทำงานรวมกัน ซึ่งจะยึด Agenda Based เปนหลัก
เพื่อตอบโจทย Area Based ไมติดกฎระเบียบ เพิ่มความยืดหยุน เปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการ
วางแผนการทำงาน และจะตองรองรับดวยกฎหมายเพื่อใหเกิดความตอเนื่องและปกปองผูมีสวนรวม กรณีศึกษา
วัฒนธรรมการทำงานท่ีมีความยืดหยุน และมีวัตถุประสงคหลักที่จะทำสิ่งท่ีเปนไปไมได ใหเปนไปได คือกรณีศึกษา
กระทรวงแหงความเปนไปได (Ministry of Possibilities) ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส (United Arab Emirates: UAE)           

ซึ่งเปนการดำเนินงานในรูปแบบกระทรวงเสมือนท่ีประกอบดวย 4 กรมชั่วคราว และใชเครื่องมือ/หลักการทำงาน
ดวยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และการทำงานแบบคลองตัว (Agility) 
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ในการทบทวนเพื่อจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดินครั้งนี้ ไดใหความสำคัญ ใน
การเตรียมความพรอมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ และรองรับผลกระทบของสถานการณชีวิตวิถีใหม (New 

Normal) และทิศทางท่ีกำหนดไวตามยุทธศาสตรชาติมีวัตถุประสงคหลักเพื่อสรางภาครัฐ ใหมีความโปรงใสเปนท่ี
เชื่อถือไววางใจของประชาชนในความซ่ือตรง และมาตรฐานการทำงานท่ีมีคุณภาพสูงในระดับสากล มีการพัฒนา
อยางตอเนื่องและมุงเนนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีชัดเจน สำหรับกิจกรรมการปฏิรูปท่ีจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ภาครัฐและเกิดประโยชนตอประชาชนอยางมีนัยสำคัญภายใตแผนปฏิรูปฯ ฉบับปรับปรุงนี้ ประกอบดวย 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสูระบบดิจิทัล 
ดวยพัฒนาการดานเทคโนโลยีท่ีรวดเร็วและพลิกโฉม ประกอบกับสถานการณการแพรระบาด ของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ท่ีทวีความรุนแรงและสงผลกระทบในวงกวางมากข้ึน และการเปล่ียนแปลงดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง ไดสงผลตอ การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม วิถีการ
ดำรงชีวิต และรูปแบบการดำเนินธุรกิจของปจเจกชน องคกร ชุมชน สังคม และประเทศ กอเกิดความสัมพันธทาง
สังคมและความคาดหวังรูปแบบใหมท่ีใหความสำคัญกับความรวดเร็ว ทันที ทุกท่ี ทุกเวลา (Anything; Anytime; 

and Anywhere) การรับรูขอมูลท้ังกวางและลึก และการเขามาเปนสวนหนึ่งของการดูแลสังคมท่ีตนเองดำรงอยู  
ภาครัฐซึ่งเปนแกนหลักในการพัฒนาประเทศ จึงจำเปนตองปรับตัวใหสอดรับกับสภาวการณท่ีแปรเปลี่ยนอยาง
รวดเร็วและเปนพลวัต แตกตางไปจากเดิม และกาวใหทันการเปลี่ยนแปลงท้ังทางดาน  เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม โดยปรับเปลี่ยน “บทบาทของภาครัฐ” ใหเปนผูสนับสนุนแลอำนวยความสะดวกในการประกอบการ 
และการกำหนดกฎระเบียบท่ีไมเปนอุปสรรคตอการดำเนินธุรกิจ รวมท้ัง เสริมสรางบทบาทของภาคสวนอื่นในสังคม
เพื่อใหประชาชนมีชองทางในการเขาถึงบริการสาธารณะไดงาย  มีทางเลือกท่ีหลากหลาย และไดรับบริการท่ี
สอดคลองกับความตองการเฉพาะของบุคคลหรือกลุมคน ปรับเปลี่ยน “รูปแบบการบริหารงาน” เพื่อมุงไปสูความ
เปนองคการท่ีมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงาน และมีผลสัมฤทธิ์เทียบไดกับมาตรฐานสากล  ทำงานเชิงรุก 

สามารถแกไขปญหาไดอยางตรงประเด็นและทันตอสถานการณ ปรับเปลี่ยนอยางคลองตัวในบริบทท่ีหลากหลาย 

ทำงานแบบบูรณาการไรรอยตอและเชื่อมโยง เปนเครือขายเดียวกับทุกภาคสวน สรางการพัฒนาท่ีตอเนื่องและ
ยั่งยืน โดยใชทรัพยากรอยางคุมคาและ มีกลยุทธ และปรับเปลี่ยน “รูปแบบการบริการภาครัฐ” โดยมุงเนนการ
จัดบริการท่ีจำเปนข้ันพื้นฐานใหกับประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และผูรับบริการ สรางประสบการณแบบใหมใหกับ
ผูรับบริการ และนำความตองการ ศักยภาพ และการมีสวนรวมของภาคเอกชน สังคม ชุมชน และประชาชน มาเปน
กลไกขับเคลื่อนท่ีสำคัญ ในการนี้ จึงเห็นสมควรอาศัยศักยภาพและโอกาสจากพัฒนาการดานเทคโนโลยีท่ีกาว
กระโดดและพัฒนาการทางสังคมท่ีแปรเปลี่ยน  รวมท้ังความรวมมือจากทุกภาคสวน เรงใหเกิดการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐ อยางตอเนื่อง โดยการผลักดันใหทุกองคกรของรัฐเขาสูกระบวนการ 
ปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Transformation) หรือการเปนภาครัฐท่ีเชื่อมโยง เสมือน
เปนองคกรเดียว เปดใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรมการบริการและการทำงานใหกับชุมชน  

สังคม และประเทศ โดยมีภาครัฐเปนฐานตอยอดการพัฒนาและสรางคุณคารวมกันกับทุกภาคสวน  จัดเตรียมและ
บูรณาการขอมูลและ ขอมูลขนาดใหญ (Big data) ใหพรอมสำหรับการใชประโยชนท้ังในดานการตัดสินใจเชิง
นโยบาย การกำกับติดตาม การพัฒนาบริการ และการบริหารจัดการองคกร รวมถึงเปดใหทุกภาคสวนสามารถ
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เขาถึง แบงปน และนำไปใชประโยชนอยางเหมาะสม สงเสริมการจัดบริการรูปแบบใหมท่ี บูรณาการความรวมมือ
กับทุกภาคสวน โดยเริ่มตนจากบริการสำคัญที่สงผลกระทบอยางมีนัยสำคัญกับชีวิต ความเปนอยูของประชาชนและ
การดำเนินธุรกิจของภาคเอกชน จัดทำระบบกลางหรือ แอพพลิเคชั่น (Application) สนับสนุนกลางท่ีไดมาตรฐาน
และไดรับการกำกับดูแลมาตรฐานความปลอดภัยและความเปน  สวนบุคคลเพื่อการใชประโยชนรวมกัน รวมท้ัง
สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศดานดิจิทัลท่ีสรางความ เชื่อมั่น ความไววางใจ และการยอมรับระหวางกัน
เพื่อการพัฒนาท่ีตอเนื่องและยั่งยืนบนหลักความสมดุล 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 จัดโครงสรางองคกร และระบบงานภาครัฐใหมีความยืดหยุน คลองตัว และเปล่ียนแปลงได
ตามสถานการณ 

การบริหารราชการแผนดินในสภาวการณปจจุบันจำเปนตองเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพื่อใหรองรับบริบท
ความเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตซึ่งจะมีปญหา ความยุงยากท่ีสลับซับซอนมากข้ึน ซึ่งจากการท่ี ประเทศไทย
ไดประสบเหตุการณระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ต้ังแตตนป ๒๕๖๓ เปนตนมา และจาก
การบริหารสถานการณของภาครัฐในชวงเวลาดังกลาว สะทอนใหเห็นแลววา ในระยะตอไป ภาครัฐจำเปนตองปรับตัว
ท้ังแนวทางการปฏิบัติงานใหสามารถรองรับชีวิตวิถีใหม (New Normal) และมีกลไกการบริหารราชการท่ีสามารถ
บริหารจัดการและบูรณาการงานในลักษณะองคกรบริหารเฉพาะกิจ (Adhoc) ท่ีมีรูปแบบแตกตางไปจากเดิม โดยเปน
องคกรท่ียืดหยุน คลองตัว รวมท้ังใชพลังความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ ในสังคม ท้ังรัฐ เอกชน ประชาชน (Public 

Private People Participation) มารวมเปนกลไกในการขับเคลื่อน ดังนั้น โครงสรางและระบบการบริหารราชการ
จำเปนจะตองปรับมีความยืดหยุน คลองตัวมากข้ึน ทำงานในลักษณะบูรณาการมากขึ้น รวมถึงเปดกวางใหภาคสวน
ตาง ๆ ในสังคมท่ีมีศักยภาพเขามารวมดำเนินการ เพื่อใหการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ 

ตอบสนองความตองการของประชาชน โปรงใส และใชงบประมาณอยางคุมคา เพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายของ
ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ท่ีใหภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสม มีความ
ทันสมัย เปนองคกรท่ีมี ความยืดหยุนเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติ
ราชการใหทันสมัย ทุกภาคสวนไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น จึงกำหนดท่ีจะสรางความยืดหยุน 

คลองตัว และ ทันการเปลี่ยนแปลงในระบบการบริหารราชการ โดยมีขอบเขตดำเนินการ ดังนี้  
1. ทบทวนการจัดโครงสรางและระบบการบริหารราชการจากการบริหารงานฐานกรม เปนการ บริหารงาน

ฐานกระทรวง เพื่อใหสวนราชการระดับกระทรวงมีเอกภาพในการบริหารงาน สามารถบูรณาการ ระบบงาน เงิน           

คนภายในกระทรวงเดียวกัน ไดอยางคลองตัว สอดคลองกับนโยบายของรัฐและสถานการณ  ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

รวมท้ังจัดทำขอเสนอการเปลี่ยนแปลงสวนราชการระดับกระทรวงใหมีความยืดหยุน คลองตัวและมีเอกภาพ และ
กำหนดแผนและข้ันตอนการลดหรือสลายความเปนนิติบุคคลของสวนราชการ ระดับกรมในระยะแรก  

2. กำหนดหลักเกณฑการจัดสวนราชการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหาร
ทรัพยสิน ฯลฯ และแนวทางการมอบอำนาจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคุมคาในการบริหารงานภาครัฐ การจัด
ใหมีระบบการประเมินความเหมาะสม  ความมีประสิทธิภาพและความคุมคาในการจัดสวนราชการและการ
บริหารงานภาครัฐที่ตอบสนองความตองการของประชาชนและประโยชนสูงสุดของประเทศ  
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3. พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการและบูรณาการในลักษณะองคกรบริหารเฉพาะกิจ (Adhoc) ในสถานการณ 

พิเศษท่ีกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมอยางรุนแรง โดยใชอำนาจของฝายบริหาร หรือรูปแบบ Agile Organization 

เพื่อใหมีองคกรท่ียืดหยุน คลองตัว บูรณาการระบบงาน เงิน คน ไดสอดคลองกับนโยบายของรัฐและสถานการณท่ี
เปลี่ยนแปลงไป  

4. ทบทวนบทบาทภารกิจของภาครัฐท่ีมีอยูเดิม รวมท้ังพัฒนาปรับปรุงและสรางสรรคบทบาทภารกิจใหม 

ของภาครัฐใหมีความสอดคลองเหมาะสมบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน รวมท้ัง
พัฒนาตนแบบหนวยงานภาครัฐที่มีการบริหารงานรูปแบบใหม เพื่อเปนตัวอยางในการพัฒนาตอยอดในอนาคต  

5. พัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐใหสอดคลองกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป รองรับชีวิต
วิถีใหม (New Normal) เพื่อใหสวนราชการมีความยืดหยุน คลองตัว สามารถปฏิบัติภารกิจเพื่อตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดอยางทันทวงที โดยกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานท่ีต้ัง (Work From Anywhere) ให
เหมาะสมกับสถานการณปจจุบันและลักษณะงานขององคกร  

6. ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสรางใหเกิดความคลองตัว ในการ
จัดต้ังกระทรวง ทบวง กรม รวมท้ังปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัยและสอดคลองกับสถานการณ และแนวคิดในการ
ปฏิรูปประเทศ 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 ปรับเปล่ียนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสูระบบเปด เพื่อใหไดมา และรักษาไวซ่ึงคนเกง 
ดีและมีความสามารถอยางคลองตัวตามหลักคุณธรรม  

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมท่ีรวดเร็วและรุนแรง ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี
ท่ีประเทศไทยกำลังเผชิญอยู ประกอบกับผลกระทบของสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  

๒๐๑๙ (COVID–19) สงผลใหการบริหารราชการตองปรับเปลี่ยนเพื่อใหมีความพรอม และสามารถปรับตัวไดทันตอ
สภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ความสามารถและความพรอมของภาครัฐในการเปลี่ยนแปลงข้ึนอยูกับ 

“บุคลากรภาครัฐ” ดังนั้น จึงถือเปนความทาทายตอการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพื่อสราง ดึงดูด 

รักษา และใชประโยชนจากบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ  (Competent) มีความมุงมั่น ผูกพัน และทุมเท 

(Commitment) และสามารถสรางสรรคผลงานท่ีเปน ประโยชน (Contribution) เพื่อใหขาราชการและเจาหนาท่ี
ของรัฐสามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ คลองตัว และตอบสนองตอสถานการณที่ไมแนนอนและเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วในยุคแหงฐานชีวิตวิถีใหม (New Normal) อยางไรก็ตาม ในปจจุบันภาครัฐยังประสบปญหาเก่ียวกับ
การบริหารกำลังคน การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาทิ “หาคนไมได” “ใชคนไดไมเต็มท่ี” “สรางคน
ไดชา” และ “รักษาคนไดยาก” กลาวคือ ภาครัฐยังไมสามารถดึงดูดและจูงใจบุคคลท่ีมีความรูความสามารถเขามา
ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งกำลังคนในสาขาวิชาท่ีมีความจำเปนตอการพัฒนาระบบราชการและกลุมท่ีมีการ
แขงขันสูงในตลาดแรงงาน ขณะท่ีบุคลากรท่ีกำลังปฏิบัติงานในภาครัฐอยูแลว ภาครัฐไมสามารถมอบหมายหนาท่ี
หรือใชประโยชนใหตรงกับความรูความสามารถ ความถนัด หรือความสนใจของแตละบุคคลไดอยางเต็มท่ี เนื่องจาก
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐมีลักษณะเปน “ระบบปด” ทำใหไมสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากรท่ีมี
ความร ูความเชี่ยวชาญขามสังกัด หรือสรรหาบุคลากรจากภายนอกราชการไดทันตอความจำเปนและเปลี่ยนแปลง 
ท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ขณะท่ีการเจริญเติบโตและความกาวหนาในอาชีพของบุคลากรตองอาศัยระยะเวลาคอนขางมาก 

ทำใหผูสมัครงานขาดแรงจูงใจสงผลใหการสรรหาบุคคลในบางลักษณะงานกระทำไดดวยความยากลำบาก 
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นอกจากนี้ ภาครัฐยังขาดโครงสรางระบบกลไกและมาตรฐานในการดูแลบุคลากรภาครัฐภาพรวม อาทิ การกำหนด
คาตอบแทนและสิทธิประโยชนสำหรับบุคลากรภาครัฐ สงผลใหเกิดความลักลั่นในการบริหารกำลังคน การบริหาร
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สภาพปญหาขางตนเกิดจากสาเหตุสำคัญ ๒ ประการ คือ  

1) ระบบบริหารงานบุคคลขาดประสิทธิภาพ และความไมคลองตัวของกฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ
ในการบริหารกำลังคน และ  

2) การขาดเอกภาพ มาตรฐาน และความเปนธรรมของระบบ กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑในการบริหาร
กำลังคนภายในภาครัฐ  

ดังนั้น การปฏิรูปประเทศในประเด็นการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ จึงมุงเนนการสรางประสิทธิภาพ 

เอกภาพและความคลองตัวในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพื่อใหขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ 
สามารถตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว ทันการณ โดยมีเปาหมายสำคัญ คือ “การปรับเปลี่ยนการ
บริหารคน” (People Transformation) เพื่อนำไปสู “การปรับเปลี่ยนระบบราชการ” (Civil Service Transformation) 

ซึ่งแนวทางการปฏิรูปท่ีจะบรรลุเปาหมายดังกลาวจำเปนตองพัฒนาระบบการบริหารกำลังคน และระบบการบริหาร
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหเปนระบบท่ีเปดกวาง มีความยืดหยุน คลองตัว เปนการถายเทกำลังคนระหวาง
หนวยงานของรัฐ และหนวยงานของรัฐกับองคกร ในภาคสวนอื่น 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 สรางความเขมแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ โดยการมีสวนรวมของประชาชน 

โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๕๗ (๓) บัญญัติใหการปฏิรูปประเทศตองดำเนินการ
เพื่อบรรลุเปาหมายใหประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ และการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ประกอบกับมาตรา ๒๕๘ ข. (๓) บัญญัติใหมี
การปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารงานของรัฐและแผนกำลังคนภาครัฐใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
และความทาทายใหม ๆ โดยตองดำเนินการใหเหมาะสมกับภารกิจของหนวยงานของรัฐแตละหนวยงานท่ีแตกตาง
กัน ซึ่งโครงสรางและระบบการบริหารงานของรัฐในระดับพื้นท่ี จะมีราชการสวนภูมิภาคเปนกลไกสำคัญ ท่ีเชื่อมโยง
และบูรณาการการทำงานรวมกัน ท้ังในแนวต้ังระหวางราชการสวนกลางกับราชการสวนทองถ่ิน และในแนวระนาบ
ระหวางทุกภาคสวนในพื้นท่ี ซึ่งนับวามีความใกลชิดและยึดโยงกับความเปนอยูของประชาชน เปนอยางยิ่ง แตท่ีผาน
มาราชการสวนภูมิภาคไมสามารถบูรณาการการทำงานรวมกับหนวยงานตาง ๆ    ไดอยางแทจริง โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในกรณีมีเหตุฉุกเฉินท่ีตองเรงรัด แกไขปญหาเฉพาะหนาเพื่อชวยเหลือประชาชน  โดยเรงดวน ซึ่งจำเปนตองมี
การบูรณาการท้ังในแนวต้ังและแนวระนาบขามหนวยงานหรือขามพื้นท่ี  ท้ังในสวนของกลไกการทำงานท่ียืดหยุน 

คลองตัว งบประมาณและ กำลังคนท่ีเหมาะสมเพียงพอ โดยผูวาราชการจังหวัดมีอำนาจในการบริหารสถานการณ
ดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ ในชวงท่ีผานมาประเทศไทยไดประสบเหตุฉุกเฉินจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจำเปนตองเรงรัดการแกไขวิกฤตโดยเร็ว ทำใหเห็นพลังความรวมมือและการบูรณา
การของทุกภาคสวนในสังคมท่ีมารวมกันแกไขปญหาจนทำใหสามารถประคับประคองสถานการณจนประเทศไทย
ไดรับการยอมรับจากนานาประเทศ ดังนั้น จึงควรนำบทเรียนการแกไขปญหาดังกลาว มาดำเนินการใหเกิดความ
ตอเนื่อง โดยนำพลังความรวมมือของทุกภาคสวนตาง ๆ ในสังคม (Public Private People Participation) มารวม
เปนสวนสำคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการเชิงพื้นท่ีโดยเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ  ใน
ประเด็นนโยบายสำคัญ (Agenda) ในพื้นท่ีท้ังในแนวต้ังและแนวระนาบ พัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการสนับสนุน
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ใหเกิดการบูรณาการ ในลักษณะหุนสวนการพัฒนาท่ีมีทิศทางและเปาหมายชัดเจน กำหนดความสัมพันธระหวางการ
บริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ินใหมีความชัดเจน ไมซ้ำซอน ทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลง
และความทาทายใหม ๆ ใหเปนภาครัฐท่ีมีขีดสมรรถนะสูง สามารถบูรณาการ การทำงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพื่อใหการบริหารราชการแผนดิน การจัดทำบริการสาธารณะ และการใชจายงบประมาณเปนไปตาม
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและ เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ โดยมีเปาหมายสูงสุดเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้น จึงกำหนดท่ีจะสรางความเขมแข็งในการบริหารราชการเชิงพื้นท่ีโดยประชาชน 

เพื่อประชาชน เพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญ (Agenda) เชน การบริหารจัดการน้ำ การจัดการหมอกควัน  

การจัดการขยะ โดยมีขอบเขตดำเนินการ ดังนี้  
1. ทบทวนบทบาทภารกิจและระบบการบริหารราชการในสวนภูมิภาค  โดยสรางและพัฒนากลไก การ

ทำงานท่ีเนนการบูรณาการ/เชื่อมโยงการทำงานของหนวยงานในพื้นท่ี (สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน) 

และทุกภาคสวน (ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน) และจัดโครงสรางสวนราชการ ในสวนภูมิภาคเพื่อ
มุงผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตรเชิงพื้นท่ีสูยุทธศาสตรชาติ ทันตอการเปลี่ยนแปลง และความทาทายใหม ๆ 

2. พัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดใหมีความยืดหยุน คลองตัว ในระบบงาน 

ระบบแผนและงบประมาณ และระบบบริหารงานบุคคล (จังหวัดท่ีมีผลสัมฤทธ์ิสูง : High Performance) เพื่อใหมีการ
ทำงานท่ีมีขีดสมรรถนะสูง โดยใชกลไกการวางแผนการพัฒนาการบูรณาการ งบประมาณท่ียึดพื้นท่ีเปนตัวต้ัง โดย
ในทุกข้ันตอนท่ีสำคัญใหผานกระบวนการรวมคิด รวมทำ รวมพัฒนาระหวางสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวน
ทองถ่ิน รวมถึงภาคสวนตาง ๆ ใหดำเนินไปในทิศทางและเปาหมายเดียวกัน 

กิจกรรมปฏิรูปท่ี 5 ขจัดอุปสรรคในการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ และการเบิกจายเงินเพื่อใหเกิดความรวดเร็ว คมุคา โปรงใส 
ปราศจากการทุจริต 

การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ เปนกระบวนการท่ีสำคัญของการใชจายงบประมาณภาครัฐ  ซึ่งพระราชบัญญัติ 

การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2560 มีเจตนารมณ
เพื่อใหการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานท่ีเปน  มาตรฐานเดียวกัน 

หนวยงานของรัฐทุกแหงสามารถนำไปใชเปนหลักปฏิบัติ โดยมุงเนนการเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนใหมากท่ีสุด 

เพื่อใหเกิดความโปรงใสและเปดโอกาสใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม  มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจางท่ีคำนึงถึง
วัตถุประสงคของการใชงานเปนสำคัญซึ่งจะกอใหเกิดความคุมคาในการใชจายเงิน มีการวางแผนการดำเนินงานและ
มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำใหการจัดซ้ือจัดจางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมท้ังเพื่อใหเปนไป
ตามหลักธรรมาภิบาล มีการสงเสริมใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อ  จัดจางภาครัฐซึ่งเปน
มาตรการหนึ่งเพื่อปองกันปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐโดยท่ีผานมา คดีการทุจริต
ท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดในองคกรปกครองสวนทองถ่ินต้ังแตป พ.ศ. 2550-2559 สวนใหญ (รอยละ 
54) เกิดจากการทุจริตดานการจัดซ้ือจัดจาง อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติยังพบปญหาในการดำเนินการหลายดาน 

อาทิ ระบบการตรวจสอบท่ีมีความเขมขนมากเกินไป จนกระท่ังเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงานพัสดุมีความเกรงกลัวโทษ
ทางอาญาจนทำใหการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางเปนไปดวยความลาชา ยากลำบาก และอาจจำเปนตองจัดซื้อสิ่งของ
ท่ีมีราคาถูก แตไมมีคุณภาพ เพื่อความถูกตองและตามกฎหมาย ประกอบกับหนวยงานของรัฐบางแหงยังไมคอยให
ความสำคัญกับเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงานพัสดุเทาท่ีควร ทำใหบุคลากรเหลานี้ขาดความกาวหนาในสายงาน 
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นอกจากนี้ การนำระบบดิจิทัลมาใชสนับสนุนการจัดซื้อจัดจางภาครัฐยังไมสามารถทำไดครบวงจร จากสาเหตุหลาย
ประการ อาทิ งบประมาณในการพัฒนาระบบ กฎระเบียบราชการบางเร่ืองไมเอ้ือตอระบบดิจิทัล รวมท้ัง ขาดการ 
บูรณาการขอมูลการจัดซื้อจัดจางระหวางหนวยงาน การปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ควรจะมุงเนนการวาง
ระบบท่ีรวดเร็ว และโปรงใสดวยการใช เทคโนโลยีเขามาจัดการแทนบุคคล และควรใหความสำคัญกับเชื่อมโยงระบบ 

ฐานขอมูลดานการจัดซ้ือจัดจาง และบูรณาการทำงานรวมกันระหวางกรมบัญชีกลางและหนวยงานตรวจสอบการ
ทุจริตเพื่อใหมี แนวทางการปองกันการทุจริตท่ีชัดเจน มีมาตรฐาน สรางความเชื่อมั่นตอเจาหนาท่ีผูปฏิบัติ บุคลากร
ดานพัสดุมีความรู ความสามารถ มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพและมีเสนทางความกาวหนาในสายงาน รวมท้ังสงเสริม
บทบาท ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการเสริมสรางความเขมแข็งของกลไกการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ เพื่อปองกันและขจัดการทุจริตประพฤติมิชอบในภาคราชการไดอยางครบวงจร 

 

สรุป 
การบริการภาครัฐในยุค New Normal ภาครัฐเผชิญความทาทายท่ีตองปรับตัวใหสามารถรองรับการ

เปลี่ยนแปลงและสงมอบการบริการท่ีทีคุณภาพไดอยางตอเนื่อง สิ่งสำคัญคือภาครัฐตองคิดใหไว ทันเหตุการณเนน
ผลลัพธ เนื่องจากประชาชนมีความคาดหวังใหมๆ ท่ีทำใหภาครัฐตองปรับกลยุทธใหตอบสนองตอความตองการมาก
ข้ึน โดยตองพัฒนาใหเปน Digitization และมีการใชประโยชนจากการวิเคราะหขอมูล Smart Technology มีการ
วางแผนในการนำเทคโนโลยีมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ท่ีผานมาภาครัฐสามารถอำนวยความสะดวกในการตอบ
โจทยยุค New normal ในหลายๆ ดาน ต้ังแตการลดสำเนา การลดข้ันตอน การชำระคาธรรมเนียมแทนการ             
ตออายุใบอนุญาต การปรับปรุงกฎหมายตาง ๆ ท่ีเปนอุปสรรคตอการใหบริการโดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาเปน   

e-service กาวตอไปเปนบทพิสูจนของภาครัฐท่ีจะสงมอบบริการท่ีมีคุณคา  โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงเปนจดแจง
ออนไลน มาชวยกันทบทวนอุปสรรควากฎหมายใดมาเปนกำแพงกั้น การปรับความคิดใหเปนดิจิทัล การรักษา
ระบบความม่ันคงปลอดภัย การปรับเปลี่ยนงานบริการท่ีมีอยูในระบบ e-service การติดตาม tracking ได การ
สำรวจความพึงพอใจของประชาชน การรับฟง feedback สรางเวทีใหเปน Open Government 
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Abstract 
The city with the most traffic congestion in 2018 from 403 cities in 56 countries, 

found that Bangkok is ranked 8th, while Mumbai, India Occupying the No. 1 position, found 
that the traffic congestion has increased continuously for 10 years, but for the top 10 with 
the most traffic, namely (1) Mumbai, India has a congestion level of 65% (2 ) Bogota, 
Colombia has a congestion level of 63% (3) Lima Peru has a congestion level of 58% (4) 
New Delhi, India has a congestion level of 58% (5) Moscow, Russia congestion level 56% 
(6) Istanbul Istanbul has a congestion level of 53% (7) Jakarta, Indonesia has a Congestion 
53% (8) Bangkok, Thailand has a congestion level 53%(9) Mexico City Mexico has a 
congestion level 52% (10) Recife Brazil has a congestion level of 49%. In which the level 
of Thailand is ranked 8th, with many roads in Thailand If counting the amount of cars on the 
road each day of the gods Probably can't count it all Because the main road and the secondary 
road to the alley road are almost alln connected. When there is a road that is stuck Maybe 
because of an accident Or the construction and repair of roads all had an impact on one 
another Traffic in general is not as smooth as it should be. Especially in the past many years, 
with the construction of electric trains. expressways, sky train stations, etc., which greatly 
affects the traffic in the country. Expressways in Thailand are toll roads with toll control. In 
and out of cars Divided into special highways between cities supervised by the Department 
of Highways And the expressway supervised by the Expressway Authority of Thailand. 
Traffic conditions tend to be stuck in the morning and evening hours on weekdays. Because it 
is a route going out of town The people who work in the city go home, so this route leads from 
the traffic jam and reinforces the bad traffic conditions by going to any route and traffic jam.

Keywords : expressway, easy pass, traffic jam 
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