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บทคัดย่อ 

สาเหตุของการท างานติดต่อกันเป็นระยะเวลานานและเกิด โรคคอมพิวเตอร์ซินโดรมในกลุ่มพนักงานออฟฟิศ 
ซึ่งผู้ที่มีอาการโรคคอมพิวเตอร์ซินโดรมส่วนใหญ่ จะเกิดความรู้สึกไม่สะดวกสบาย ยากต่อการเคลื่อนไหว ทรมานในการ
ใช้ชีวิตประจ าวันในระยะยาว ส่งผลต่อความสูญเสียทางเศรษฐกิจและประสิทธิภาพของการท างาน ทั้งนี้ ปัจจุบันองค์กร
ต่าง ๆ ยังคงไม่ได้ให้ความส าคัญกับปัญหานี้เท่าที่ควร โดยขาด  ความเข้าใจถึงสาเหตุ การวางกลยุทธ์ แนวทางการ
ป้องกันการเกิดโรคคอมพิวเตอร์ซินโดรมภายใน องค์กร จึงเป็นความท้าทายที่จะศึกษา ถึงแนวโน้ม สาเหตุ เพื่อเป็น
ข้อมูลสร้างให้องค์กรเกิดความ เข้าใจ ตระหนักถึง และน าเอาประเด็นเกี่ยวกับการเจ็บป่วยสะสมจากการท างาน เข้ามา
เป็นส่วนหน่ึง ของการด าเนินงานและบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยที่ส่งผล
ให้พนักงานออฟฟิศท างานติดต่อกันเป็นระยะเวลานานและ เป็นโรคคอมพิวเตอร์ซินโดรม พนักงานออฟฟิศที่มีอาการ
เจ็บป่วยจากโรคคอมพิวเตอร์ซินโดรม ส่วนใหญ่มีระดับความรุนแรงของอาการที่ระดับปานกลางคือ รู้สึกเจ็บปวดขณะ
ท างาน และช่วงเวลา พักจากการท างาน โดยมีอาการเจ็บป่วยที่บริเวณไหล่-บ่า มากที่สุด และยังไม่ได้รับการได้รับการ
ดูแล ที่ดีจากองค์กรเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยจากโรคคอมพิวเตอร์ซินโดรม  
 
ค าส าคัญ : เวลาพัก ป้องกันปัญหาสุขภาพของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 
 
ABSTRACT 

Causes of long-term work Computer Syndrome Syndrome in Office 
Workers Most people with computer syndrome Will not feel comfortable. 
Hard to move Suffering in daily living in the long run. Today, organizations 
still do not pay attention to the problem as it should, without understanding 
the causes. Strategic Planning The prevention approach to computer 
syndrome in the organization is a challenge to study the causal tendency to 
provide information that empowers the organization to understand, 
recognize, and address issues related to occupational illness. Become a part 
This is a great way to increase the efficiency of your organization's 
operations and human resources. Factors that cause office workers to work 
for a long time and Computer Syndrome Syndrome An office worker who is 
suffering from computer syndrome illness. Most of the severity of 
symptoms is moderate. Pain while working and rest periods during work. 
Most shoulder and shoulder disorders have not been cured. A good 
organization of illnesses from computer syndrome  
 
Keywords : Time to prevent the health problems of computer users 
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บทน า 
ปัญหาสุขภาพจากการท างานหน้าจอคอมพิวเตอร์นั้นมีการกล่าวถึงกันอย่างกว้างขวางมานานแล้ว  แต่

การศึกษาและงานวิจัยส่วนใหญ่มักมุ่งเน้นไปที่การจัดโต๊ะเก้าอ้ี ท่าทางการท างาน และสภาพแวดล้อมในการท างาน โดย
ที่การคุ้มครองในเรื่องเวลาการท างานและเวลาพักระหว่างการท างานกับคอมพิวเตอร์ยังไม่ได้ถูกให้ความส าคัญเท่าที่ควร 
ส าหรับในประเทศไทยนั้นได้มีการบัญญัติในเรื่องเวลาท างานและเวลาพักไว้ในมาตรา 27 ของพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 โดยระบุว่า “เวลาพัก หมายความว่า ระยะเวลาที่ก าหนดให้ลูกจ้างพักระหว่างการท างาน” 
ก าหนดเวลาท างานปกติวันหน่ึงไม่เกิน 8 ช่ัวโมงและสัปดาห์หนึ่งไม่เกิน 48 ช่ัวโมง และมีเวลาพักระหว่างการท างานวัน
หนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมงหลังจากที่ท างานมาแล้วไม่เกิน 5 ช่ัวโมงติดต่อกัน ทั้งนี้นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกัน
ล่วงหน้าให้มีเวลาพักครั้งหนึ่งน้อยกว่า 1 ช่ัวโมงได้ แต่เมื่อรวมกันแล้ววันหนึ่งต้องไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง และในกรณีที่มี
การท างานล่วงเวลาต่อจากเวลาท างานปกติไม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมง นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักไม่น้อยกว่า 20 นาที
ก่อนท่ีลูกจ้างเริ่มท างานล่วงเวลา  

จากบทบัญญัติที่ว่าน้ี สถานประกอบการส่วนใหญ่จึงมักจัดเวลาพักให้สอดคล้องตามกฎหมายโดยให้ลูกจ้างได้
หยุดพักระหว่างการท างานวันละ 1 ช่ัวโมงในช่วงพักเที่ยง ซึ่งการใช้กฎหมายนี้โดยทั่วไปจะมุ่งเน้นในประเด็นสิทธิของ
ลูกจ้างและค่าตอบแทน ส่วนในแง่ของความปลอดภัยและสุขภาพก็มีการออกกฎกระทรวงก าหนดในเรื่องเวลาการท างาน
สาหรับงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง  เช่น งานในที่อับอากาศ งานเกี่ยวกับ
กัมมันตภาพรังสี งานผลิตสารเคมีอันตราย งานที่ต้องท าเกี่ยวกับความร้อนจัดหรือความเย็นจัด ฯลฯ ซึ่งต้องมีเวลาทา
งานปกติวันหนึ่งไม่เกิน 7 ช่ัวโมง และเมื่อรวมเวลาท างานท้ังสิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกิน 42 ช่ัวโมง  

อันตรายต่อสุขภาพจากการทางานหน้าจอคอมพิวเตอร์  
แม้ว่าการท างานหน้าจอคอมพิวเตอร์จะไม่ได้ถูกจัดอยู่ในประเภทงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความ

ปลอดภัยของลูกจ้างตามที่กาหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว และเมื่อพูดถึงอันตรายของคนท างานกับคอมพิวเตอร์ ส่วน
ใหญ่จะมองว่าเป็นอาการเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น ปวดหลัง ปวดคอ เมื่อยล้า ฯลฯ แต่ในความเป็นจริงนั้นผลกระทบจากการ
ใช้คอมพิวเตอร์มีมากมายซึ่งคนท างานตลอดจนผูเ้กี่ยวข้องโดยทั่วไปมักไม่ค่อยตระหนัก เนื่องจากไม่ได้ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
หรือการบาดเจ็บรุนแรงที่สามารถมองเห็นผลกระทบได้ทันที แต่เป็นอันตรายแบบสะสมเรื้อรัง เช่น การบาดเจ็บของ
กล้ามเนื้อท่ีตึงเครียดซ้าๆ (Repetitive Strain Injury; RSI) จากการนั่งท างานหน้าจอคอมพิวเตอร์ติดต่อกันยาวนาน ท า
ให้เกิดอาการผิดปกติซึ่งมีหลายอาการพร้อมกันในลักษณะของกลุ่มอาการ  (Syndrome) หรือที่เรียกกันว่า 
“คอมพิวเตอร์ซินโดรม (Computer syndrome) ” ได้แก่ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย ปวดหลัง ปวดไหล่ ปวดต้นคอ ปวด
ข้อมือ ชาที่มือ รวมทั้งอาการผิดปกติทางตา ซึ่งอาจสรุปอาการผิดปกติที่เป็นที่ยอมรับทางการแพทย์ว่าเกี่ยวเนื่องจาก
การท างานหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ดังตารางข้างล่างนี้  

 
ตารางที่ 1 แสดงกลุ่มอากาผิดปกติท่ีเกี่ยวเนื่องจากการท างานหน้าจอคอมพิวเตอร์ 
ภาวะเมื่อยล้าตา 
(Eye strain) 

การอักเสบเฉพาะที ่
(Local inflammations) 

กลุ่มอาการกดทับ 
(Compression syndromes) 

กลุ่มอาการปวด 
(Pain syndromes) 

แสบตา  ภาวะนิ้วสะดุดหรือนิ้วล็อก 
(Trigger Fingers)  

ก ลุ่ ม อ า ก า ร ก ด ทั บ ข อ ง
เ ส้ น ป ร ะ ส า ทบ ริ เ วณ ข้ อ มื อ 
(Carpal tunnel syndrome; 
CTS)  

กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง 
(Chronic pain syndrome) 
เช่น ปวดคอ ปวดไหล่ ปวดหลัง  

คันตา ตาแห้ง  ปลอกหุ้มเอ็นนิ้ วหัวแม่มือ
อักเสบ (De Quervains)  

กลุ่มอาการกดทับของเส้นเลือด
และ/หรือเส้นประสาท บริเวณ
ต้นแขนใต้ข้อต่อกระดูกไหปลาร้า 
(Thoracic outlet syndrome)  

กลุ่มอาการปวดตึงกล้ามเนื้อ
และพังผืด (Myofascial pain 
syndrome: MPS)  

ระคายเคืองตา  เ ส้ น เ อ็ น ข้ อ มื อ อั ก เ ส บ 
(Tendinitis)  

อาการที่เกิดจากเส้นประสาทอัล
นาร์ถูกกดทับ (Ulnar nerve 

โรคปวดกล้ามเนื้อทั่วร่างกาย 
(Fibromyalgia)  
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compression)  

ปวดเมื่อยตา  ป ล อ ก เ อ็ น อั ก เ ส บ 
(Tenosynovitis)  

อาการที่ เกิดจากเส้นประสาท
เรเดียลถูกกดทับ (Radial nerve 
compression)  

กลุ่มอาการเจ็บปวดเฉพาะที่
แบบซับซ้อน  
(Complex regional Pain 
syndromes หรือ Reflex 
sympathetic dystrophy)  ตาไวต่อแสง เ ส้ น เ อ็ น ข้ อ ศ อ ก อั ก เ ส บ 

(Epicondylitis) 

ตาแดง กลุ่มอาการเส้นเอ็นกล้ามเนื้อ
ข้อไหล่อักเสบ (Rotator cuff 
syndrome) 

น้ าตาไหล ถุ ง หุ้ ม เ ส้ น เ อ็ น อั ก เ ส บ 
(Bursitis) 

ตามัว มองเห็น
ภาพซ้อน 

ความผิดปกติของคอและ
ทรวงอก (Cervicothoracic 
dysfunction) 
กล้ามเนื้ออักเสบ (Muscle 
strain) 

 
จากตารางนี้จะเห็นได้ว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพหลาย ๆ อย่างจากการท างานหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งโดยทั่วไป

จะเป็นการบาดเจ็บของข้อและเนื้อเยื่อต่างๆ เช่น เอ็น กล้ามเนื้อ และเยื่อพังผืดบริเวณรอบข้อ ทั้งนี้หากดูเผิน ๆ ปัญหา
เหล่านี้จะคล้ายกับการท างานซ้ าซากทั่วไป แต่ส าหรับงานหน้าจอคอมพิวเตอร์นั้นมีข้อ ค้นพบที่น่าสนใจจากงานวิจัย
หลายช้ินที่พบว่าภาวะเมื่อยล้าตา (Eye strain) เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยที่สุด โดย The Vision Council แห่ง
สหรัฐอเมริการายงานว่าเกือบร้อยละ 90 ของผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์อย่างน้อย 3 ช่ัวโมงต่อวันประสบปัญหาภาวะเมื่อยล้าตา 
ส่วนการใช้แป้นพิมพ์และเมาส์นั้นถึงแม้ว่าจะใช้แรงเพียงเล็กน้อย แต่เป็นการท างานซ้ า ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งน าไปสู่ปัญหา
การอักเสบเฉพาะที่ รวมทั้งกลุ่มอาการกดทับของเส้นประสาท และอาการปวดบริเวณต่าง ๆ นอกจากนี้การท างานกับ
คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานยังน าไปสู่โรคและความเจ็บป่วยอื่น ๆ เช่น ปวดศีรษะ ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอด
เลือด เบาหวาน โรคอ้วน กล้ามเนื้ออ่อนหลังจากการนั่งอยู่กับที่นาน ๆ และปัญหาการนอนไม่หลับ ซึ่งมีรายงานว่า
ประมาณร้อยละ 20-30 ของผู้ประกอบอาชีพท่ีใช้คอมพิวเตอร์ประสบปัญหารบกวนการนอนหลับ ยิ่งกว่านั้นการท างาน
เคร่งเครียดอยู่กับคอมพิวเตอร์นาน ๆ โดยไม่หยุดพักยังเป็นสาเหตุของความเครียดซึ่งมีผลกระทบทั้งด้านจิตใจและทาง
กาย ท าให้ความแข็งแรงของร่างกายและระบบภูมิคุ้มกันลดลงด้วย  

 
อะไรคือต้นตอของปัญหาสุขภาพในการใช้คอมพิวเตอร์  
ปัญหาสุขภาพของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่กล่าวมาข้างต้นอาจน ามาวิเคราะห์ถึงสาเหตุได้ว่า  

1. การอักเสบเฉพาะที่ เช่น เส้นเอ็นอักเสบและนิ้วล็อก เกิดจากการออกแรงเคลื่อนไหวซ้า ๆ บ่อย ๆ เช่น     
การจับเมาส์  

2. กลุ่มอาการจากการถูกกดทับ เกิดจากการอยู่ในอิริยาบถท่าใดท่าหน่ึงนานเกินไปหรอืเส้นประสาทถูกกดทับ
นาน ๆ  
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3. กลุ่มอาการปวด เป็นผลจากหลายสาเหตุ แต่สาเหตุส าคัญเกิดจากความตึงเครียดของกล้ามเนื้อและท่าทาง
ที่จากัดอยู่กับท่ีเป็นเวลานาน  

4. ปัญหาสุขภาพโดยทั่วไป เกิดจากการนั่งท างานซ้ าซากอยู่กับคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ซึ่งขัด
ต่อธรรมชาติของคนเราที่ต้องมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนอิริยาบถท่าทางไปมา เพื่อให้ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก สายตา 
และระบบไหลเวียนเลือดทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

จากสาเหตุดังกล่าว จะเห็นว่าปัญหาหลัก ๆ ของงานคอมพิวเตอร์ คือ การท างานอยู่กับที่ติดต่อกันเป็น
เวลานานด้วยท่าทางที่จ ากัด ระยะโฟกัสของสายตาคงที่ และความตึงเครียดของกล้ามเนื้ออย่างต่อเนื่อง ปัจจัย
เหล่านี้มีส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดภาวะปวดตา เมื่อยล้าตาและกลุ่มอาการผิดปกติต่าง ๆ โดยความรุนแรงของอาการจะ
เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาของการท างาน ซึ่งเป็นต้นตอส าคัญของปัญหาสุขภาพของผู้ใช้คอมพิวเตอร์  
 
ท าไมจึงควรป้องกันไว้ก่อน  

มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการบาดเจ็บซ้ าซาก (Repetitive Strain Injury; RSI) ของกล้ามเนื้อและกระดูก
จากการใช้คอมพิวเตอร์นั้นอาจเป็นผลมาจากการบาดเจ็บในระดับเซลล์หรือเนื้อเยื่อ  (Micro trauma) ที่สะสมเป็น
เวลานาน โดยบทความช้ินหนึ่งของ University College of London ที่ตีพิมพ์ในปี 1998 เรื่อง "การรับความรู้สึก
สั่นสะเทือนในรยางค์บนของผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากการเกร็งของกล้ามเนื้อที่เกิดจากการท างานซ้ าซากและพนักงาน
ส านักงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยง” ก่อให้เกิดความตื่นตัวในวงการแพทย์นานาชาติโดยพบหลักฐานความเสี ยหายของ
เส้นประสาทที่เกิดขึ้นจริงในกลุ่มคนที่ต้องเผชิญกับกลุ่มอาการปวดจากการใช้คอมพิวเตอร์  แต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือ
งานวิจัยนี้พบความเสียหายของเส้นประสาทในพนักงานที่ท างานกับคอมพิวเตอร์อย่างหนักโดยที่ไม่มีอาการแสดงที่
ผิดปกติทางร่างกาย ข้อค้นพบดังกล่าวบ่งบอกว่าผู้ใช้คอมพิวเตอร์อาจเริ่มมีความเสยีหายสะสมของเสน้ประสาทก่อนที่จะ
มีอาการแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัด ซึ่งช้ีให้เห็นถึงความส าคัญของการป้องกันก่อนที่ปรากฏอาการ เพราะการบาดเจ็บ
ซ้ าซากเป็นความผิดปกติแบบสะสมเรื้อรัง ท าให้ข้อ เอ็นและเนื้อเยื่อรอบ ๆ ข้อเสื่อมและอักเสบ น าไปสู่อาการปวดคอ 
ไหล่ ข้อมือ และหลัง ลักษณะอาการจะค่อยเป็นค่อยไป แบ่งได้เป็น 3 ระยะ คือ ระยะแรกเป็นแล้วหายเมื่อได้พัก ระยะ
สองคือมีอาการต่อเนื่องถึงกลางคืนและหายเมื่อได้พัก ระยะสามคือเป็นตลอดเวลาและไม่หายแม้จะได้พัก ซึ่งอาจสาย
เกินไปที่จะรักษาเยียวยา ส่วนทางด้านจิตใจนั้น การฝืนทางานโดยไม่หยุดพักไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้ยิ่งล้าและเคร่งเครียด 
สมาธิและประสิทธิภาพในการท างานลดลง  

 
การหยุดพักระหว่างการใช้คอมพิวเตอร์ส าคัญอย่างไร  

เป็นที่ทราบกันดีว่าการปรับปรุงสภาพการทางานตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomics) ช่วยลดความเสี่ยงของ
ปัญหาสุขภาพจากการใช้คอมพิวเตอร์ได้ อย่างไรก็ดี ในอดีตศาสตร์ทางด้านนี้มักเน้นทางด้านกายภาพได้แก่ การ
ออกแบบโต๊ะเก้าอี้ การจัดแสงสว่าง การเลือกใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ การปรับความสว่างหน้าจอ รวมถึงการ
ฝึกอบรมการใช้ท่าทางในการท างานอย่างถูกวิธ ีฯลฯ ในขณะที่ปัจจัยด้านระยะเวลาท างานและการหยุดพักระหว่างการ
ใช้คอมพิวเตอร์มักถูกมองข้ามไป อย่างไรก็ตาม ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานี้มีบทความจากงานวิจัยหลายช้ินที่สร้างความ
ตระหนักถึงความส าคัญของการหยุดพักระหว่างการใช้คอมพิวเตอร์ อาทิ  

 “Galinsky TL และคณะทีมงานของสถาบันเพื่อความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา (National Institute for Occupational Safety and Health; NIOSH ) ได้ท าการศึกษาภาคสนามเรื่อง
การเพิ่มเวลาพักสาหรับพนักงานป้อนข้อมูล ตีพิมพ์ในปี 2000 ระบุผลการวิจัยซึ่งพบว่าการปรับปรุงสถานีงาน (Work 
station) เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะลดภาวะเมื่อยล้าตา รวมถึงอาการปวดเมื่อยไม่สุขสบายในการท างานกับ
คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอาการปวดเมื่อยคอและไหล่ซึ่งเป็นผลจากความตึงเครียดของกล้ามเนื้อจากการหดตัวแบบคงที่
ของคอและกล้ามเนื้อไหล่เป็นเวลานาน ผู้วิจัยเสนอแนะว่าความผิดปกติและอาการปวดเมื่อยคอและไหล่ในงาน
คอมพิวเตอร์อาจลดลงได้โดยปรับเปลี่ยนด้านการจัดการ เช่น การหมุนเวียนงาน หรือการเพิ่มเวลาหยุดพักของพนักงาน
เป็นระยะ ๆ ในระหว่างการท างานกับคอมพิวเตอร์  
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 สถาบันอาชีวเวชศาสตร์แห่งสหราชอาณาจักร (UK Institute of Occupational Medicine) ในปี 1996 
ได้รายงานผลการวิจัยในผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 450 คน โดยมีการประเมินทางการศาสตร์และตรวจสอบปัจจัยที่เกี่ยวข้องใน
แต่ละสถานีงาน เช่น คอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ ์เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์สานักงาน ท่าทางการท างาน สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ ปัจจัยด้านจิตสังคม ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ ที่ท านอกเวลาการท างาน และปัจจัยส่วนบุคคล งานวิจัยนี้มี
ข้อสรุปที่น่าสนใจซึ่งระบุว่าปัจจัยส าคญัที่สุดที่มีความสัมพันธ์กับอาการผิดปกติของรยางค์บน (Upper Limb Disorders; 
ULDs) ตั้งแต่ปลายนิ้วมือจนถึงข้อไหล่คือระยะเวลาการท างานกับคอมพิวเตอร์ในช่วงสัปดาห์ โดยมีความสัมพันธ์อย่างสูง
กับระยะเวลาการใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่หยุดพัก  
 
ข้อดีของการหยุดพัก  

การหยุดพักเป็นมาตรการส าคัญที่ช่วยให้พนักงานได้ผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยจากการท างานและได้ยืดเส้น
ยืดสายเปลี่ยนอิริยาบถท่าทาง การหยุดพักอาจดูเหมือนท าให้เสียเวลาท างานแต่แท้จริงแล้วเป็นโอกาสดีที่ช่วยฟื้นฟู
ร่างกายและเติมพลัง ทั้งยังช่วยพักสายตาและสมองจากการคร่าเคร่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ เมื่อกลับมาท างานต่อพนักงาน
ก็จะสดช่ืนมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และอาจจะได้มีมุมมองใหม่เห็น
รายละเอียดบางอย่างของงาน ซึ่งก่อนหน้านี้อาจมองข้ามไปเพราะขาดสมาธิจากความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า 

  

 
การละสายตาจากหน้าจอและยืดเส้นยืดสายขณะพัก 
ที่มา : http://www.co-merge.com/2012/03/12/quick-and-easy-desk-exercises/ 
 

มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการก าหนดเวลาพักที่นอกเหนือจากเวลาพักกลางวันตามปกติของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 
เช่น การพักเสริม (Supplementary breaks) ซึ่งเป็นการพักช่วงสั้น ๆ หรือการพักย่อย (Micro-breaks) จากการศึกษา
ของ NIOSH ตีพิมพ์ในปี 2000 เกี่ยวกับประสิทธิภาพของการพักเสริมเพิ่มจากเวลาพักปกติในแต่ละวัน สรุปได้ว่า 
“นอกจากจะช่วยให้เกิดผลเชิงบวกต่ออาการผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกแล้ว การพักเสริมยังช่วยลดอาการ
ปวดตา เคืองตา และการมองเห็นภาพเบลอภาพซ้อนด้วย” นอกจากนี้ยังมีข้อค้นพบที่ส าคัญคือ “การพักเสริมก่อให้เกิด
ผลดีต่อสุขภาพของพนักงานโดยไม่ได้ท าให้ประสิทธิภาพในการท างานลดลง” ในทางตรงกันข้ามกลับพบว่าหลังจากการ
หยุดพัก พนักงานมีอัตราการท างานเพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิม  

นอกจากนั้น ยังมีบทความเรื่อง "งานคอมพิวเตอร์และประโยชน์ของการพักย่อย" โดย Tingley และคณะ
ตีพิมพ์ในวารสาร Applied Ergonomics เดือนมิถุนายน ปี 2001 บทความนี้กล่าวถึงการศึกษาผลกระทบของการพัก
ย่อยต่อผู้ใช้คอมพิวเตอร์ พบว่ามีผลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญเช่นกัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับพนักงานกลุ่มที่หยุดพัก
ตามปกติพบว่า พนักงานที่ได้พักย่อยมีความรู้สึกเมื่อยล้าน้อยกว่า และเมื่อเพิ่มการพักย่อยครั้งละ 30 วินาที ก็ไม่ท า
ให้ผลผลิตลดลง  
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การศึกษาในเรื่องนี้ท่ีมีมากข้ึนเรื่อย ๆ เป็นหลักฐานที่แสดงถึงประสิทธิภาพของหยุดพักในการลดความรู้สึกไม่
สบาย อาการเมื่อยล้าตา ปวดตา การบาดเจ็บสะสมเรื้อรังของกล้ามเนื้อและกระดูกในหมู่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่ง Henning 
และคณะ [1989] ระบุว่า “การพักย่อยเป็นเครื่องมือในการลดความเมื่อยล้าและมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน” สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Koparadekar and Mital [1994] ที่พบว่าผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ลดลงหลังจากการใช้คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่องนาน 120 นาที ในขณะที่อัตราความผิดพลาดในการท างานกลับเพิ่มขึ้น
เกือบร้อยละ 80 ในช่วงท้ายของการท างาน งานวิจัยนี้สรุปว่าการพักย่อยช่วยป้องกันไม่ให้ประสิทธิภาพในการท างาน
ของพนักงานลดลง  

สถาบันเพื่อความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (National Institute for 
Occupational Safety and Health; NIOSH ) [2000] ได้รายงานสรุปว่าการพักย่อยในช่วงสั้น ๆ โดยใช้กลยุทธ์ในการ
จัดแบ่งเวลาพักสามารถลดภาวะเมื่อยล้าตาและความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างของพนักงานที่ใช้
คอมพิวเตอร์ได้ โดยไม่ทาให้ผลผลิตลดลง อย่างไรก็ตาม การหยุดพักบ่อย ๆ อาจท าให้การท างานสะดุด ดังนั้น NIOSH 
จึงเสนอแนะว่าอย่างน้อยท่ีสุดควรให้พนักงานได้หยุดพักทุก ๆ 2 ช่ัวโมงของการใช้คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง และจัดให้
พักบ่อยกว่านี้สาหรับงานท่ีต้องใช้สายตา สมาธิและความตั้งใจสูง เช่น งานผ่าตัดที่ใช้คอมพิวเตอร์ เป็นต้น  

 
ควรก าหนดเวลาพักตามตารางเวลา หรือ ให้พนักงานหยุดพักเองตามใจชอบ  

โดยธรรมชาติ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์มีแนวโน้มที่จะท างานเพลินและหยุดพักเมื่อความเมื่อยล้าสะสมถึงจุดสูงสุด
จนกระทั่งแสดงอาการผิดปกติทางร่างกายออกมา ดังนั้นการจัดให้พนักงานได้พักย่อยตามตารางเวลาที่ก าหนดจึงมี
ประสิทธิภาพมากกว่าการอนุญาตให้พนักงานหยุดพักเองตามใจชอบ ซึ่งเรื่องนี้ยืนยันได้จากผลการวิจัย ได้แก่  

o Henning และคณะ [1989] พบว่ามาตรการในการหยุดพักจะไม่มีประสิทธิภาพ หากปล่อยให้
ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ตัดสินใจหยุดพักตามแต่ดุลพินิจของพนักงานเอง  

o Tingley และคณะ [1996] ศึกษาผลกระทบของการพักย่อยต่อผู้ใช้คอมพิวเตอร์และสรุปว่าการ
จัดให้มีการพักย่อยตามตารางเวลาเป็นประจ ามีผลดีต่อระดับความรู้สึกไม่สบายบริเวณคอหลัง 
ไหล่และแขน ข้อมือของกลุ่มตัวอย่าง  

o Fisher et al และคณะ [1993] พบว่าผู้ใช้คอมพิวเตอร์มักจะท างานไปเรื่อย ๆ จนกว่าพวกเขา
จะรู้สึกเมื่อยล้าจึงจะหยุดพัก ในทางกลับกัน การหยุดพักก่อนที่จะรู้สึกผิดปกติสามารถป้องกัน
ปัญหาเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อและกระดูก หรือช่วยชะลอเวลาท าให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นช้า
ลง  

o McLean L. และคณะ [2001] พบว่าการก าหนดตารางเวลาให้พนักงานพักย่อยได้ผลดีกว่าการ
อนุญาตให้พนักงานหยุดพักเอง  

แต่ในอีกแง่หนึ่ง จากการศึกษาของ Looze และคณะ [2002] พบว่าการก าหนดเวลาพักอย่างเข้มงวดอาจ
ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการทางานตามปกติและทาให้ความเต็มใจของอาสาสมัครที่จะเข้าร่วมในการศึกษาลดลง  

 
ควรหยุดพักบ่อยแค่ไหน  

ก่อนหน้าน้ีในปี 1973 มีการศึกษาที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในงานวิจัยที่ดีที่สุดเกี่ยวกับความเมื่อยล้าของ
กล้ามเนื้อโดย Rohmert ซึ่งพบความสัมพันธ์แบบเอกซ์โพเนนเชียลหรือฟังก์ชันเลขช้ีก าลังระหว่างอาการเมื่อยล้ากับการ
ฟื้นตัว ตัวอย่างเช่น ความเมื่อยล้าที่เพิ่มเป็นสองเท่าจะต้องใช้เวลาฟื้นตัวมากถึงสี่เท่า จากผลการศึกษานี้ Rohmert จึง
ให้ข้อเสนอแนะว่า “ควรหยุดพักสั้น ๆ และบ่อยคร้ัง” สอดคล้องกับงานวิจัยหลายช้ินที่ระบุตรงกันว่าการพักย่อย
บ่อยครั้งช่วยลดความเมื่อยล้าได้ดีกว่าการพักเป็นเวลานานแต่น้อยครั้งกว่า  นอกจากนี้ในกฎระเบียบของสหราช
อาณาจักรเกี่ยวกับการท างานหน้าจอคอมพิวเตอร์ (The Health and Safety (Display Screen Equipment) 
Regulations 1992. Regulation 4) ได้แนะน าในทิศทางเดียวกันว่า “ควรจัดให้ผู้ปฏิบัติงานได้หยุดพักก่อนที่จะเกิด
ภาวะเมื่อยล้า มิใช่รอจนร่างกายแสดงอาการเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วจึงหยุดพักเพ่ือฟ้ืนตัว”  
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โดยทั่วไปนั้นการพักย่อยแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ คือ การพักช่วงสั้น ๆ ประมาณ 30 วินาที ถึง 5 นาที กับการ
พักที่ยาวนานกว่าในช่วง 10 ถึง 15 นาที แม้ว่านักวิชาการหลายรายรวมทั้งสถาบันเพื่อความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
แห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (National Institute for Occupational Safety and Health; NIOSH ) [2000] จะ
เห็นตรงกันว่าการพักย่อยสามารถลดภาวะเมื่อยล้าตาและความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างของ
พนักงานที่ใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่ท าให้ผลผลิตลดลง แต่ในประเด็นเกี่ยวกับระยะเวลาและความถี่ของการพักย่อยที่
เหมาะสมนั้นมีผลการวิจัยและข้อเสนอแนะที่ค่อนข้างหลากหลาย อาทิ  

o Kopardegar และ Mital [1994] พบว่า การหยุดพัก 5 นาที ทุก ๆ 30 นาที กับการพัก 10 นาท ี
ทุกช่ัวโมงให้ผลคล้าย ๆ กันในแง่ความสุขสบายในการท างานและความถูกต้องแม่นยาของงาน 
แต่การพัก 10 นาทีทุกช่ัวโมงจะรบกวนการทางานน้อยกว่า  

o Henning และคณะ [1997] พบว่าการพักย่อย 30-60 วินาที ทุก ๆ 15 นาทีของการท างานกับ
คอมพิวเตอร์ตลอดวันท างานช่วยลดความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกและเพิ่ม
ผลผลิตได้  

o NIOSH [2000] ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยซึ่งศึกษาเปรียบเทียบการพัก 2 รูปแบบ คือ การพักย่อย
ครั้งละ 15 นาที ในช่วงเช้าและช่วงกลางวัน กับอีกแบบหนึ่งมีการพักเสริมเพิ่มจากเวลาพักปกติ
ของพนักงาน โดยเพิ่มเวลาพักอีก 4 ครั้ง ๆ ละ 5 นาที ตลอดทั้งวัน ผลการวิจัยพบว่าพนักงาน
กลุ่มหลังมีอาการปวดตา เคืองตา และการมองเห็นภาพเบลอภาพซ้อน รวมทั้งอาการผิดปกติ
ของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกส่วนบนน้อยกว่ากลุ่มแรก 

o McLean และคณะ [2001] ได้ท าการวิจัยเชิงทดลองเกี่ยวกับรูปแบบของเวลาพักโดยวัดตัวแปร
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่สัญญาณไฟฟ้าในกล้ามเนื้อ (Myoelectric signals; MES) พฤติกรรมการ
ท างาน ความรู้สึกไม่สบาย และผลผลิต โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้คอมพิวเตอร์ออกเป็น 3 กลุ่ม
คือ กลุ่มควบคุมที่หยุดพักได้ตามใจชอบ กลุ่มทดลองที่มีการหยุดพักย่อยทุก 20 นาที และกลุ่ม
สุดท้ายพักย่อยทุก 40 นาทีของการใช้คอมพิวเตอร์ของการวิจัยได้ข้อสรุปว่าการพักย่อยมีผลเชิง
บวกต่อการลดความรู้สึกไม่สบายในทุกส่วนของร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อให้พนักงานได้
หยุดพักทุก 20 นาทีของการใช้คอมพิวเตอร์  

o Hanhart [1954] อ้างใน Mukhopadhyay [2012] ระบุว่าการพักบ่อย ๆ ครั้งละ 1.5 นาที ช่วย
ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.45 ในขณะที่ระยะเวลาพักที่นานกว่ากล่าวคือครั้งละ 2 นาที ช่วยให้
ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.15  

o Graf [1922] อ้างใน Mukhopadhyay [2012] ระยะเวลาพักที่เหมาะสมที่สุดส าหรับรูปแบบ
การพักท่ีไม่บ่อยนักคือ หยุดพักครั้งละประมาณ 6 นาที ทุก 80 นาทีของการท างาน  

o Peterson Duke [2013] ผู้เช่ียวชาญด้านจักษุวิทยาระบุว่าผู้ใช้คอมพิวเตอร์ควรหยุดพักสั้น ๆ 
ทุกช่ัวโมงของการท างาน และควรลุกจากเก้าอี้ยืดเส้นยืดสายเดินไปมาอย่างน้อยช่ัวโมงละหนึ่ง
ครั้ง  

จากงานวิจัยตลอดจนข้อเสนอแนะของนักวิชาการและองค์กรต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีความเห็นท่ีแน่ชัดว่า
ระยะเวลาและความถี่ของการพักย่อยรูปแบบใดดีที่สุด จึงอาจสรุปได้ว่า ในการท างานกับคอมพิวเตอร์นั้นการพักเที่ยงเพียง
ครั้งเดียวในแต่ละวันยังไม่เพียงพอ ควรจัดให้พนักงานได้พักเสริมหรือพักย่อยเพิ่มเติม โดยอาจจัดได้เป็น 2 รูปแบบ คือ  

1. การพักเสริมที่ไม่บ่อยครั้ง เช่น พักทุก 2 ช่ัวโมง ระยะเวลาพักควรนานประมาณ 15 นาที แต่ถ้าพักทุกหนึ่ง
ช่ัวโมง ระยะเวลาพักอาจลดลงเหลือประมาณ 6-10 นาทีต่อครั้ง  

2. การพักเสริมที่บ่อยครั้งกว่า หรือท่ีเรียกว่า การพักครู่เดียว (Micro-pauses) ซึ่งนักวิชาการส่วนใหญ่เช่ือว่า
เป็นผลดีโดยเฉพาะต่อสุขภาพตาของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น การพักตามกฎ 20-20-20 กล่าวคือทุกๆ 20 นาที
ของการใช้คอมพิวเตอร์ ให้หยุดพักละสายตาจากหน้าจอและมองไปออกไปไกล ๆ ในระยะ 20 ฟุตเป็นเวลาอย่างน้อย 
20 วินาที เป็นต้น  
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อย่างไรก็ตาม ในการก าหนดเวลาพักจ าเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะแม้ว่าการหยุดพักหลังจาก
ท างานเป็นเวลาติดต่อกันนาน ๆ จะช่วยให้ร่างกาย สมองและสายตาได้ผ่อนคลายจากความเมื่อยล้า ช่วยเติมพลังกระตุ้น
ความคิด แรงกายแรงใจให้คนทางานรู้สึกสดช่ืนพร้อมรับมือกับงานช้ินใหม่อยู่เสมอ แต่การพักนานหรือบ่อยครั้งเกินไปก็
อาจท าให้เสียเวลาการท างานไปโดยใช่เหตุ การศึกษาวิจัยต่อไปจึงมีความจ าเป็นเพื่อให้การก าหนดเวลาพักสอดคล้องกับ
สภาพองค์กรและลักษณะการท างานแต่ละประเภท นอกจากนี้แนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้การจัดเวลาพักเป็นไปอย่าง
เหมาะสมคือการให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการก าหนดเวลาพักร่วมกัน เพื่อให้
สอดคล้องตามหลักวิชาการและเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย  
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ภัยจากการเปิดรับสื่อออนไลน์ของเด็ก 
 

Children’s social media exposure threat 
 

ชไมพร  ซ่อนกลิ่น 
 
บทคัดย่อ 
 ในปัจจุบันเด็กได้ใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตมากเกินไป ซึ่งไม่เพียงส่งผลต่อสุขภาพร่างกายโดยตรงแล้ว ยังเป็นการ
ลดความสัมพันธ์กับสังคมในเวลาเดียวกัน โดยเฉพาะการมีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัว เด็กจะหันไปสร้างความสัมพันธ์กับ
คนแปลกหน้า เป็นความรู้สึกแบบฉาบฉวยและท าให้เด็กไม่กล้าสื่อสารโดยการพูด จากผลการวิจัยเกี่ยวกับวิทยุเพื่อเด็ก
และเยาวชนของสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) โดยอาจารย์มรรยาท อัครจันทโชติ กรรมการ สสดย. 
พบว่า สื่อวิทยุลดบทบาทลง ทั้งๆที่ความจริงเป็นสื่อที่เหมาะอย่างยิ่งส าหรับเด็ก เพราะจะไปกระตุ้นพัฒนาการทาง
ความคิด รวมทั้งส่งเสริมจินตนาการได้ดกีว่าสื่ออ่ืนๆที่อาศัยการฟังและการดู ซึ่งจากขอ้มูลส านักงานสถิติแห่งชาติ การรับ
สื่อวิทยุในรอบ 20 ปี พบว่า เด็กวัย 6-14 ปีเป็นกลุ่มที่รับฟังสื่อวิทยุน้อยที่สุด เหตุผลส าคัญเพราะสถานีวิทยุจ านวนและ
สัดส่วนเวลาส าหรับรายการเด็กน้อยลง มีเพียงร้อยละ 1.45 เท่านั้น ดังนั้น การออกกฎหมายเพื่อควบคุมการใช้
อินเทอร์เน็ตเป็นความพยายามอย่างหนึ่งที่จะสกัดกั้นอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก การล่อลวงไปท ามิดีมิร้ายได้ และเกิด
อาชญากรรมตามมาถ้อยค ารุนแรงได ้ความเสีย่งมักจะเกิดขึ้นเมือ่เด็กเข้าไปแชทกับคนแปลกหน้า หรือเมื่อเด็กเข้าไปอ่าน
ข้อความ และแสดงความคิดเห็นในเว็บบอร์ด เว็บเหล่านี้อาจส่งผลต่อความคิดของเด็ก และส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็ก
ในอนาคต อินเตอร์เน็ตเป็นภัยที่อันตรายมากพอท่ีจะก าหนดเส้นทางอนาคตของเด็กได้ เราควรรู้ถึงความเสี่ยงเหล่านี้แต่
เนิ่นๆ เพื่อป้องกันลูกหลานจากภัยอินเทอร์เน็ตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ (ศรีดา ตันทะอธิพานิช,2544: ออนไลน์)  
 
ค าส าคัญ : อินเตอร์เน็ต เด็ก ภัยอันตราย 
 
Abstract 
 In presence children are spent too much time on the internet which 
not only affect the overall health but family relationship also . Especially 
family relationship children will prone to have relationship with stranger 
which is sloppily and children can’t express their thought via talking but 
typing .According to the research of kid's radio club by     mr. Munyat 
Akarachantachote, he found that the use of radio is decrease instead of 
increase which will benefit more to the children's perception and 
imagination improvement better than listening and watching perception 
only. By statistic the adherence of radio communication in 20 years found 
out that 6-14 years old children is the least to use radio communication 
because of the number of radio tower and ratio for kid's channel has reduced 
to 1.45% only , so the issuance the law for restricted the use of internet is 
one step further to reducing the threat to children and may lead to criminal 
act. This risks prone when children chat with stranger or read some massage 
or comments ,this will effect the children's thought and behaviors.Internet is 
sufficient threat enough to harm the children's future if we don't realize it 
and prevent it from happening.             (Srida Tanthaatipanich, 2544: Online) 
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Key Word : Internet Children Menace 
 
บทน า 

การสื่อสารในยุคโลกาภวิัฒน์ ซึ่งเป็นยุคท่ีเทคโนโลยีทางการสื่อสารได้ถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลาย มีจุดส าคัญมา
จากการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตซึ่งให้การสื่อสารระหว่างบุคคล หน่วยงาน และองค์การต่างๆ ในโลกถูกเช่ือมโยงผ่าน
ทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ตเปรียบเสมือนดาบสองคมที่มีทั้งผลดีผลเสียต่อผู้ที่มาใช้บริการ และด้วยเหตุผลที่
ไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นบนระบบอินเตอร์เน็ตได้ นั้น จึงท าให้เกิดความเสี่ยงขึ้นต่อผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ก็
มีผลเนื่องมาจากการที่ผู้ใช้บริการมีการใช้บริการมากจนเกินไปหรืออิทธิพลจากสังคมที่ท าให้ต้องเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคมออนไลน์ มีการแสดงออกซึ่งตัวตนรวมถึงข้อมูลในเรื่องส่วนตัวอาจถูกละเมิดความเป็นส่วนตัว การโจรกรรมข้อมูล
หรือรูปภาพ การเปิดเผยข้อมูลที่ปราศจากการกลั่นกรอง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งต่างๆ หรือบุคคลหรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง (ภาณุวัฒน์ กองราช, 2554) 
 อินเตอร์เน็ตเป็นคลังแห่งข้อมูลและเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารและรับส่งข่าวสารต่างๆ ทั่วโลก การใช้
อินเตอร์เน็ตนั้นก่อประโยชน์มหาศาล แต่ก็แอบแฝงไปด้วยอันตรายต่างๆ มากมาย โลกของอินเตอร์เน็ตนั้นมีสภาพที่
แตกต่างไปจากโลกแห่งความจริง การใช้อินเตอร์เน็ตได้แทรกซึมเข้าถึงพฤติกรรมการบริโภคข้อมูลข่าวสารในระดับ
ปัจเจกบุคคลอย่างแพร่หลายในทุกกลุ่มประชากร กลุ่มผู้ใช้อินเตอร์เน็ตที่เพิ่มจ านวนขึ้นอย่างรวดเร็วกลุ่มหนึ่งก็คือเด็ก
และเยาวชน อินเทอร์เน็ตได้กลายมาเป็นช่องทางที่ส าคัญที่สุดช่องทางหนึ่ง โดยสิ่งใดที่ไม่ปรากฏบนอินเทอร์เน็ต เราจะ
รู้สึกราวกับว่าสิ่งนั้นไม่มีอยู่ ท าให้เด็กเปิดรับข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว จากที่เห็นชัดในปัจจุบันมีการน าเว็บไซต์มาใช้เพื่อ
การศึกษาของโรงเรียนต่างๆ เพื่อให้เด็กๆ ได้แสวงหาความรู้เพิ่มมากข้ึน สอนให้มีการเรียนรู้นอกห้องเรียนมากขึ้น การที่
บุคคลเกิดความไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเท่าใด ก็ย่อมต้องการเปิดรับข่าวสารมากขึ้นเท่านั้น โดยไม่จ ากัดว่า
จะท าการเปิดรับข่าวสารจากสื่อใด ไม่ว่าจะเป็น สื่อมวลชน สื่อบุคคล หรือสื่อเฉพาะกิจ อย่างไรก็ตาม แต่ละคนก็จะมี
เกณฑ์ในการเลือกรับข่าวสารที่แตกต่างกันตามลักษณะส่วนบุคคล สภาพแวดล้อมในสังคมนั้นๆ และวัตถุประสงค์หรือ
ความต้องการที่จะเปิดรับข่าวสารของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันย่อมท าให้มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารที่แตกต่างกันได้
ด้วย (กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2557:ออนไลน์) 
ดังนั้นความต้องการของแต่ละคนที่แตกต่างกัน ท าให้เกิดการเปิดรับประสบการณ์จากการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไปตาม
สภาพแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัว และเป็นสะพานให้สามารถก้าวเข้าไปในฐานะที่เป็นคนใหม่ และมีเพื่อนสนิทใหม่ๆ ที่สามารถ
จะพูดคุยกันได้ทุกเรื่องได้ เท่าทีส่ามารถจะไปรู้เรื่องที่ไหนก็ได้ (Space) ภายในเวลาที่รวดเร็ว (Time)          (แม็คลูฮัน 
,1960: ออนไลน์) 

การพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ท าให้เจเนอเรช่ันแซดมีความแตกต่างจากเจเนอเรช่ันอื่นๆ การ
แพร่หลายของอินเทอร์เน็ตได้สร้างโลกท่ีไร้ขอบเขตของเจเนอเรช่ันแซด ท าให้เด็กในเจนเนอเรช่ัน นี้สามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้เร็วกว่าเจเนอเรช่ันอ่ืนๆ รสนิยมของพวกเขาจึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ท าให้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน สื่อออนไลน์และอินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลต่อการเปิดรับสื่อของเจเนอเรช่ันแซดมากขึ้นทุกวัน จน
ส่งผลให้ในปัจจุบันเจเนอเรช่ันแซดเริ่มปฏิเสธสื่อโทรทัศน์แบบดั้งเดิมมากขึ้น  ความส าคัญของโทรทัศน์เริ่มลดน้อยลง
อย่างมีนัยส าคัญ และเห็นว่าการรับชมโทรทัศน์มีความส าคัญน้อยกว่าการเล่นเฟซบุ๊ก (นิพนธ์ ชาญอัมพร และ ธาตรี ใต้
ฟ้าพูล (2558) จากงานวิจัยเรื่องรูปแบบการด าเนินชีวิตและความคิดเห็นต่อรายการโทรทัศน์ของเด็กเจเนอเรช่ันแซด 
ของนิพนธ์ ชาญอัมพร และธาตรี ใต้ฟ้าพูล (2558) ได้น าเสนอรูปแบบการด าเนินชีวิตของเด็กเจเนอเรช่ันแซด โดยแบ่ง
ออกเป็น 7 รูปแบบ คือ 1. กลุ่มเด็กสมัยนิยม (modern kid) เป็นกลุ่มเด็กทีช่ืนชอบเทคโนโลยีและกิจกรรมเพื่อความ
สนุกสนานบันเทิงต่างๆ 2. กลุ่มเด็กกระตือรือร้น (active kid) เป็นกลุ่มเด็กที่ช่ืนชอบการท ากิจกรรมกลางแจ้งเล่นกีฬา
และอ่านหนังสือเรียน 3. กลุ่มเด็กชอบสังคม (sociable kid) เป็นกลุ่มเด็กที่ให้ความส าคัญกับเพื่อนและครอบครัวชอบ
ท ากิจกรรมร่วมกับครอบครัว 4. กลุ่มเด็กช่างฝัน (dreamy kid) เป็นกลุ่มเด็กที่ช่ืนชอบกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และส่งเสริม
จินตนาการมีโลกส่วนตัวสูง 5. กลุ่มเด็กฉลาด (smart kid) เป็นกลุ่มเด็กที่ช่ืนชอบกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาไหวพริบสติปัญญา 6. 
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กลุ่มเด็กเมือง (urban kid) เป็นกลุ่มเด็กที่ใช้ชีวิตแบบเด็กทั่วไปที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง 7. กลุ่มเด็กอยากรู้อยากเห็น (curious 
kid) เป็นกลุ่มเด็กที่ช่ืนชอบการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับตนเอง  

ปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส าหรับเด็ก เจนเนอร์ช่ันแซดหรือดิจิทัลเจนเนอเรช่ันไม่ได้มีเพียง แค่ว่าเขา
เหล่านั้นถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเภทใด แต่คือปัญหาที่เด็ก ๆ และผู้ปกครองในเจนเนอเรช่ันนี้ตกอยู่ ในสภาวะของการเสพ
สื่อมากเกินไปและใช้สื่อใหม่ที่ถูกคิดค้นและน าเสนอไปในด้านทีส่ง่ผลลบต่อชีวิตมากกว่าผลดี ในยุคสมัยใหม่ที่พ่อแม่ต้อง
แสดงบทบาทที่หนักและเหน็ดเหนื่อยกว่าเดิมอีกหลายเท่า ไม่ว่าจะต้องพัฒนาตัวเองเป็นผู้ที่กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆ อยู่เสมอ การที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการคิดอย่างรอบคอบและมีวิจารณญาณมากยิ่ งขึ้นในการรับข่าวสาร
ข้อมูลต่างๆ การที่ต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์และมองการณ์ไกลวางแผนอนาคตเผื่อให้ลูก หรือการที่จะต้องเป็นผู้ที่มีความรัก
ความอดทนและเข้าใจจิตใจภายในของลูกอยู่เสมอ มีความเป็นไปได้ที่จะเด็กจะเจอกับสิ่งที่ไม่เหมาะสมโดยไม่ได้ตั้งใจ 
เช่น โฆษณาชวนเช่ือ ข้อความรุนแรงในเว็บบอร์ด เรื่องเกี่ยวกับเซ็กซ์ภาพอนาจาร ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ลามก รวมไปถึง
กิจกรรมมอมเมาเยาวชน และสิ่งผิดกฎหมายทั้งหลายการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และการท าร้ายร่างกาย (ศรีดา ตันทะ
อธิพานิช,2544: ออนไลน์) พึงระลึกไว้เสมอว่าอินเทอร์เน็ตเป็นโลกแห่งภยันตรายที่ผู้ให้การศึกษาและสังคมที่ยากต่อการ
ที่จะควบคุมตรวจสอบได้ เช่น การล่อลวงเด็กสาวจากห้องแชทรูมไปข่มขืนกระท าช าเรา การประพฤติปฏิบัติตามสื่อที่ไม่
ดีทางอินเตอร์เน็ต เช่น การผูกคอตาย การผลิตระเบิด เป็นต้น เหตุการณ์ เหล่านี้จึงเป็นปัญหาต่อสังคมเพิ่มมากขึ้นทุก
วันๆ ผลกระทบจากปัญหาเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าเด็กไทยก็เหมือนกับเด็กทั่วโลก ที่ผูกพันกับความบันเทิงและความรู้
จากอินเตอร์เน็ต รวมทั้งกับกลไกสื่อสารต่างๆ ที่แฝงมาทางอินเตอร์เน็ตอย่างแนบแน่นเกินกว่าที่ผู้ใหญ่คาดคิด ก่อนที่
เด็กไทยจะตกเป็นเหยื่อของอินเทอร์เน็ต จนเกิดเป็นปัญหาทางสังคม พ่อแม่ ผู้ที่อยู่ใกล้ชิด จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท า
ความเข้าใจภัยอันตรายต่างๆ อินเตอร์เน็ตมีอันตรายต่อเด็กไทยอย่างไร การใช้อินเตอร์เน็ตและภัยอันตรายจาก
อินเตอร์เน็ต เพื่อนทางอินเตอร์เน็ตและนักล่อล่วง บทบาทและการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ เป็นต้น อันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในโลกยุคใหม่นี้ เพื่อท่ีจะรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และปรับตัวเองตั้งรับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่าง
ชาญฉลาด เพื่อช่วยปกป้องและน าพาให้เดินไปในทิศทางที่ถูกต้องไม่ไขว้เขวออกไป ภัยต่างๆเหล่านี้เป็นภัยที่อันตราย
มากพอที่จะก าหนดเส้นทางอนาคตของเด็กได้ ไม่มีสภาพแวดล้อมใดที่ปราศจากอันตรายอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่ว่าจะ
เป็นโลกภายนอกหรือโลกอินเตอร์เน็ต เด็กไทยที่เทใจไปกับกิจกรรมออนไลน์ทั้งหลายจึงเท่ากับการเปิดโอกาสส่วนหนึ่ง
ของตนเองใหเ้สี่ยงต่ออันตรายเช่นกัน ซึ่งแท้จริงแล้ว อันตรายเหล่านี้สามารถป้องกันได้เช่นเดียวกับการป้องกันอันตราย
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในโลกแห่งความจริง หากเด็กเล็กและเด็กวัยรุ่นได้รับความรู้และการช้ีแนะถึงวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม 
และรู้จักวิธีท่ีจะรับมือกับการโน้มน้าวใจ หรือยุยงส่งเสริมจากผู้อื่น วิธีที่จะปกป้องเด็กได้โดย 1. เป็นผู้ที่เรียนรู้อยู่เสมอ 2. 
ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ อยู่เสมอ 3. เรียนรู้ที่จะรู้จักลูกของตนเอง สามารถที่จะป้องกันปัญหาและช่วยเหลือลูกได้
อย่างทันท่วงที 4. เป็นผู้ที่ปลูกฝังความคิดและทัศนคติที่ถูกต้องให้แก่ลูก 5. เป็นผู้ที่ให้ความรักและความเอาใจใส่ห่วงใย
ลูกอยู่เสมอ 6. มีเวลาให้กับลูกอย่างเฉพาะเจาะจง 7. เปิดใจในการรับฟังความคิดเห็นของลูก 8. หมั่นสังเกตและเอาใจใส่ 
เนื่องจากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น เด็กมีความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์เช่นนั้นค่อนข้างต่ า ความเช่ือใจในคนแปลก
หน้าที่พวกเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนทางอินเตอร์เน็ตนั้นสูงจนเด็กหลายๆ คนไม่รู้สึกแปลกที่จะให้ คนเหล่านั้นได้รู้ข้อมูล
ส่วนตัวและยอมไปพบกันตามล าพัง ดังนั้น จึงไม่ประหลาดใจเลยที่เดก็เลก็และเยาวชนท่ีประสบกับเหตุการณ์ที่ท าให้รู้สึก
ตกใจ หรือเสียใจและเจ็บปวดจะสูงมาก แม้ว่าพวกเขาจะใช้อินเตอร์เน็ตมาได้เพียงไม่กี่ปีก็ตาม และผู้ใหญ่ก็จะยิ่งเพิกเฉย
และไม่รับรู้ต่อปัญหาที่เกิดมากขึ้น จึงท าให้เกิดภัยอาชญากรรมที่ไม่คาดคิดตามมา 
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บทสรุป  
 การใช้งานอินเทอร์เน็ตของคนในสังคมซึ่งเริ่มจากวัยเด็กจนถึงวัยท างานโดยเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการเป็น
ช่องทางในการสื่อสารที่มีความหลากหลายรูปแบบ โดยมีทั้งสื่อท่ีช่วยพัฒนาและสื่อท่ีเสริมสร้างความรุนแรงปะปนกันอยู่
ในการใช้อินเทอร์เน็ตซึ่งไม่ได้ท าให้เด็กและคนในสังคมเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถใช้สื่อ
อินเทอร์เน็ตเพื่อฝึกทักษะทางสมองและทักษะทางความคิดได้อีกด้วย โดยครอบครัวจ าเป็นต้องมีการแนะน าวิธีการใช้
อินเทอร์เน็ตได้อย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาทางพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมทักษะ
ส าคัญที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตตั้งแต่วัยเด็กจนเติบโตสู่วัยผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นที่ให้ความไว้วางใจในการเสนอรูปแบบการเขียนบทความ
วิชาการ ส าหรับให้เป็นผลงานออกมาเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้รับรู้ และเพื่อน าเสนอบทความวิชาการในนามมหาวิทยาลัยเวส
เทิร์น 
 
เอกสารอ้างอิง  
ผลการวิจัยเกี่ยวกับวิทยุเพื่อเด็กและเยาวชนของ สมาคมวิทยุและสื่อ เพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.)  โดยอาจารย์
 มรรยาท อัครจันทโชติ กรรมการ สสดย. 
ศรีดา ตันทะอธิพานิช. ท่องอินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและได้ประโยชน์ : ข้อคิดส าหรับผู้ปกครองและเยาวชน พิมพ์ครั้ง
ที่ 1  กรุงเทพมหานคร ด่านสุทธาการพิมพ์ จ ากัด, 2544. 
ภาณุวัฒน์ กองราช. (2554). การศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของวัยรุ่นในประเทศไทย: กรณีศึกษา  
 Facebook. (วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์). กรุงเทพฯ. 
นิพนธ์ ชาญอัมพร และ ธาตรี ใต้ฟ้าพูล.รูปแบบการด าเนินชีวิตและความคิดเห็นต่อรายการโทรทัศน์ของเด็กเจเนอเรช่ัน
 แซด.วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557 
 
ประวัติผู้เขียน 
ช่ือ นามสกุล  : น.ส. ชไมพร ซ่อนกลิ่น 
ประวัติการศึกษา  : ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
   2554   สาขาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน  

    มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
   2559 – ปัจจุบัน  : ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

   สาขาการจัดการและการตลาด  

   มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
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ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจากร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง 
 

Marketing Factors Influencing Buying Decision for 
Construction Equipment 

 
ปภัสรินทร ์ ศรีชยันิธิวุฒ ิ 

 
บทคัดย่อ 

ประเทศไทยมีกิจกรรมก่อสร้างที่คาดว่าจะขยายตัวค่อนข้างมาก มูลค่าการลงทุนก่อสร้างภาครัฐจะขยายตัวได้
ราวร้อยละ 3จากปีก่อนหน้า โดยมีแรงสนับสนุนจากโครงการการก่อสร้างถนน รถไฟฟ้า รถไฟทางคู่ และมอเตอร์เวย์ 
ผู้ประกอบการจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างจึงเกิดขึ้นเพิ่มจ านวนมาก ซึ่งผู้ประกอบการที่จ าหน่ายวัสดุก่อสร้างมีขนาดแตกต่าง
กันหลายขนาด ซึ่งในการจัดจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง มักประสบปัญหาการแข่งขันกันอย่างรุนแรงระหว่างผู้ประกอบการ
จ าหน่ายวัสดุก่อสร้างด้วยกันเอง ผู้เขียนเห็นว่าการศึกษาถึงปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกร้าน
จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางการตลาดซึ่งมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้าง ผลการศึกษา พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ของร้านน าอุปกรณ์ก่อสร้างที่ใช้ดีมีคุณภาพ 
คงทน ด้านราคา ราคาเหมาะสมกับคุณภาพและบริการ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ร้านมีท าเลที่เหมาะสมอยู่ติด
ถนน หรือในชุมชน ด้านการส่งเสริมการตลาด ร้านมีการจัดท าระบบสมาชิก เพื่อรับสิทธิพิเศษ ด้านบุคลากร พนักงาน
ขายมีความสามารถรับฟังและแก้ปัญหาตามความต้องการของลูกค้า มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิน ค้า ด้าน
กระบวนการให้บริการ มีการสอบถามความต้องการของลูกค้า ด้านการน าเสนอสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ร้านมีที่ให้
ลูกค้านั่งพักและรอรับบริการ บรรยากาศภายในร้านเหมาะสม จากปัจจัยทางการตลาดที่กล่าวมานี้ผู้ประกอบการควรให้
ความส าคัญทุกปัจจัยเพราะแต่ละปัจจัยล้วนเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้ผู้จ าหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้างประสบความส าเร็จได้ 

 
ค าส าคัญ : ส่วนประสมทางการตลาด, อุปกรณ์ก่อสร้าง, ปัจจัยท่ีมีอิทธิพล 

 
Abstract 

Thailand's construction activity is expected to expand considerably. 
The value of investment in the construction sector is expected to grow by 
3% with the support of various projects such as the construction of roads, 
metro rails and motorways. New entrepreneurs in construction materials 
increased sharply. This causes the high competition in the industry. The 
author suggests that the study of marketing factors influencing buying 
decisions for construction materials. This article aims to review the literature 
related to market factors that affect the decision to purchase building 
materials. The results showed that in the marketing mix: the products have 
to be good in quality and durable, price should be appropriate according to 
products and service quality, good location should be right next to the road 
or community, promotion can be a membership system, personnel should 
listen and solve the needs of the customers and have sufficient knowledge 
about the products, process should acquire the customer needs to further 
improve service and lastly stores should have waiting area and appropriate 
atmosphere. All these factors are critical to the success of construction 
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equipment suppliers. 

 
Keywords : Marketing Mix, Construction Equipment , Influencing 
Factors. 
 
บทน า 
  ธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านมีศักยภาพเติบโตสูงจากก าลังซื้อของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นและการ
เติบโตของภาคอสังหาริมทรัพย์ แต่สภาวะการแข่งขันเริ่มมีแนวโน้มทวีความรุนแรงข้ึนเนื่องจากผู้เล่นรายใหญ่ด าเนินการ
เร่งขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในต่างจังหวัด ยิ่งไปกว่าน้ัน ผู้ประกอบการรายใหญ่ๆ ยังมีการปรับเปลี่ยนโมเดล
ธุรกิจให้ตอบโจทย์ความต้องการในแต่ละพื้นท่ีด้วยธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านเติบโตโดดเด่นจากก าลังซื้อ
ที่เพิ่มขึ้นและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคที่นิยมซื้อสินค้าจากร้าน modern trade มากขึ้น ในช่วง 2-3 ปีที่
ผ่านมาความต้องการสินค้าในหมวดวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมากขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่
ก่อนเกิดภาวะน้ าท่วมครั้งใหญ่ในช่วงปลายปี 2011 จะเห็นได้จากการเติบโตของยอดค้าปลีกในหมวดดังกล่าวของ
ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่เติบโตถึงร้อยละ 16 ต่อปีในช่วงปี 2009-2012 ซึ่งเป็นอัตราเติบโตที่สูงกว่ายอดค้าปลีกโดยรวม
ในหมวด Non-grocery ที่เติบโตเพียงราวร้อยละ 3 ต่อปี โดยปัจจัยสนับสนุนส าคัญมาจากรายได้ของประชากรที่ปรับตัว
ดีขึ้นท้ังในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยสัดส่วนประชากรที่มีรายได้ระดับปานกลางขึ้นไป(>15,000 บาท) ในกรุงเทพฯ 
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 37 เป็นร้อยละ 46 ของประชากรทั้งหมดในกรุงเทพฯ และในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 14 เป็น
ร้อยละ 19 ของประชากรทั้งหมดในต่างจังหวัดในช่วงปี 2007-2011 ท้ังนี้ คาดว่า ภายในปี 2020 สัดส่วนของผู้มีรายได้
ปานกลางขึ้นไปทั่วประเทศจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากราว ร้อยละ 20 ในปัจจุบันมาอยู่ที่ราวร้ อยละ 40 ของประชากร
ทั้งหมด ซึ่งก าลังซื้อท่ีเพิ่มขึ้นส่งผลให้ผู้บริโภคมีความต้องการซื้อสินค้าตกแต่งบ้านและซ่อมแซมบ้านมากขึ้น สะท้อนจาก
ค่าใช้จ่ายหมวดเกี่ยวกับบ้านในช่วงปี 2007-2011 ของผู้บริโภคในกรุงเทพฯเติบโตถึงร้อยละ 33 ต่อปี และผู้บริโภคใน
ต่างจังหวัดเติบโตร้อยละ 10 ต่อปี นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยสนับสนุนมาจากการที่ผู้บริโภคชอบความสะดวกสบายและ
ต้องการความหลากหลายของสินค้า ท าให้หันมาซื้อสินค้าจากร้านค้าประเภท modern trade มากขึ้นอีกทั้งบางส่วนมี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาปรับปรุงตกแต่งบ้านด้วยตนเอง (DIY: Do It Yourself) ท าให้สินค้าเกี่ยวกับบ้านเป็นที่
ต้องการของผู้บริโภครายย่อยมากข้ึน (ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน), 2556) 
  ในระยะเวลา2 – 3 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจวัสดุก่อสร้างเติบโตสูง เนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการขยายตัวของ
โครงการก่อสร้าง ท้ังโครงการของภาครัฐและเอกชนโดยส่วนมากกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลราวร้อย
ละ 34 ของทั้งหมด แต่ระยะหลังเริ่มเห็นภาพการขยายตัวของร้านค้าวัสดุก่อสร้างในส่วนภูมิภาคมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมา
จากการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภูมิภาค เห็นได้ว่าในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการภาคธุรกิจจาก
ส่วนกลางขยายการลงทุนไปยังต่างจังหวัดมากข้ึน ทั้งหัวเมืองหลักและหัวเมืองรองรวมถึงบริเวณแนวชายแดนที่จะได้รับ
อานิสงส์เพิ่มจากการพัฒนาสิ่งจ าเป็นพื้นฐานในประเทศเพื่อนบ้าน  
  จากการเติบโตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในต่างจังหวัด ก่อให้เกิดการพัฒนาเมือง การลงทุนสิ่งจ าเป็นพื้นฐาน 
ที่อยู่อาศัย และแหล่งธุรกิจต่างๆ ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจร้านค้าวัสดุก่อสร้างในต่างจังหวัดปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการ
ขยายตัวในกลุ่มร้านค้าวัสดุก่อสร้างแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) จากส่วนกลางได้รุกลงทุนในส่วนภูมิภาคมากขึ้น จึง
ท าให้ธุรกิจร้านค้าวัสดุก่อสร้างท้องถิ่นทุกกลุ่มตื่นตัวและเร่งปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับ
สภาวะการแข่งขันกับรายใหญ่ที่มีแนวโน้มจะสูงขึ้นอีกในระยะข้างหน้าท้ังนี้ ภาพรวมตลาดวัสดุก่อสร้างภายในประเทศปี
นี้ จะได้รับอานิสงส์จากการเติบโตของภาคก่อสร้าง ซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินไว้ว่า มูลค่าลงทุนด้านก่อสร้างจะอยู่ที่
ประมาณ 997,500 –1,015,900 ล้านบาท เติบโตร้อยละ7.5 – 9.5จากปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 12.8 ผนวกกับการ
ขยายตัวของกิจกรรมการค้าชายแดน โดยเฉพาะกลุ่ม CLM (สปป.ลาว เมียนมาร์ และกัมพูชา) ที่ก าลังพัฒนาเมืองและ
โครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศ จะส่งผลให้ทั้งกลุ่มผู้บริโภคและผู้รับเหมามีความต้องการวัสดุก่อสร้างมากขึ้น ทั้งนี้ 
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สินค้าวัสดุก่อสร้างของไทย ก็ได้รับการยอมรับในกลุ่มประเทศเหล่านี้ ด้วยเหตุที่มีคุณภาพ หลากหลาย และบริการดี (สุ
พจน์ กาญจนางกูรพันธ์ุ,2557:1-2) 
  ด้วยเหตุจากทั้งสองปัจจัยข้างต้น จึงผลักดันให้ตลาดวัสดุก่อสร้างภายในประเทศปีนี้ ยังเติบโตต่อเนื่องจากปี
ก่อน โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า มูลค่าตลาดวัสดุก่อสร้างภายในประเทศ ปี 2556 อยู่ที่ราว 590,000 – 601,000 
ล้านบาท เติบโตร้อยละ 6.9 – 8.9 จากปีก่อนท่ีเติบโตร้อยละ 10 แบ่งเป็นมูลค่าวัสดุก่อสร้างภูธร (ไม่รวมกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล) 356,000–363,000 ล้านบาท ซึ่งในจ านวนนี้เป็นส่วนแบ่งตลาดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด อาจ
เนื่องจากมีการลงทุนก่อสร้างสูง และหลากหลายประเภทส าหรับทิศทางตลาดวัสดุก่อสร้างส่วนภูมิภาค ศูนย์วิจัยกสิกร
ไทย มองว่าสภาวะการแข่งขันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเป็นล าดับ จากการรุกลงทุนของกลุ่มร้านค้าวัสดุก่อสร้างแบบ
สมัยใหม่ ซึ่งเป็นรูปแบบครบวงจร (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2556) 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นผู้จ าหน่ายวัสดุก่อสร้างด้วย จึงมีความจ าเป็นที่ต้องศึกษาปัจจัย
ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อที่จะท าให้ทราบถึงปัจจัยทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจากร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างจะช่วยให้ร้านที่จ าหน่ายทราบถึงปัจจัยที่
มีผลเหล่านั้น เพื่อท่ีจะได้น ามาก าหนดเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ และการวางแผนการตลาดให้มีความเหมาะสม 
และตอบสนองต่อความต้องการ ของลูกค้า ซึ่งจะส่งผลให้การขายวัสดุก่อสร้างของร้านจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างประสบ
ความส าเร็จได้ 
 
ปัจจัยทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจากร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง  
  การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างซึ่ง
มีแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539 : 41-42) กล่าวว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาด
ครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษา เหล่านี้เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ลักษณะด้าน
ประชากรศาสตร์เป็นลักษณะที่ส าคัญและสถิติที่วัดได้ของประชากรที่ช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะที่ลักษณะด้าน
จิตวิทยาและสังคมวัฒนธรรมช่วยอธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายเท่าน้ัน ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
จะสามารถเข้าถึงและมีประสิทธิผลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมายรวมทั้งง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่น ตัวแปรด้าน
ประชากรศาสตร์ที่ส าคัญมีดังนี้ 

1. อายุ (Age) เนื่องจากผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่าง 
นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็นตัวแปรด้านประชากรศึกษาศาสตร์ที่แตกต่างของส่วนตลาด นักการตลาดได้
ค้นหาความต้องการของส่วนตลาดส่วนเล็ก (Niche Market) โดยมุ่งความส าคัญที่ตลาดอายุส่วนน้ัน 

2. เพศ (Sex) เป็นตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดที่ส าคัญเช่นกัน นักการตลาดควรต้องศึกษาตัวแปรตัวนี้อย่าง
รอบคอบ เพราะในปัจจุบันนี้ตัวแปรทางด้านเพศมีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบริโภค การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
อาจมีสาเหตุมาจากการที่สตรีท างานมีมากขึ้น 

3. ลักษณะครอบครัว (Marital Status) ในอดีตจนถึงปัจจุบันลักษณะครอบครัวเป็นเป้าหมายที่ส าคัญของการ
ใช้ความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความส าคัญยิ่งขึ้นในส่วนที่เกี่ยวกับหน่วยผู้บริโภค นักการตลาดจะ
สนใจจ านวนและลักษณะของบุคคลในครัวเรือนที่ใช้สินค้าใดสินค้าหนึ่ง และยังสนใจในการพิจารณาลักษณะด้าน
ประชากรศาสตร์ และโครงสร้างด้านสื่อท่ีจะเกี่ยวข้องกับผู้ตัดสินใจในครัวเรือนเพื่อช่วยในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดให้
เหมาะสม 

4. รายได้ การศึกษา อาชีพ และสถานะภาพ (Income, Education Occupation and Status) เป็นตัวแปรที่
ส าคัญในการก าหนดส่วนของตลาด โดยทั่วไปนักการตลาดจะสนใจผู้บริโภคที่มีความร่ ารวย แต่อย่างไรก็ตามครอบครัวที่
มีรายได้ปานกลางและมีรายได้ต่ าจะเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ ปัญหาส าคัญในการแบ่งส่วนตลาดโดยถือเกณฑ์รายได้อย่าง
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เดียวก็คือ รายได้จะเป็นตัวช้ีการมีหรือไม่มีความสามารถในการจ่ายสินค้า ในขณะเดียวกันการเลือกซึ่งสินค้าที่แท้จริง
อาจถือเกณฑ์รูปแบบการด ารงชีวิต รสนิยม ค่านิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ แม้ว่ารายได้จะเป็นตัวแปรที่ใช้บ่อยมาก 
นักการตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑ์รายได้รวมกับตัวแปรด้านประชากรศาสตร์หรืออื่น ๆเพื่อให้การก าหนดตลาด
เป้าหมายชัดเจนยิ่งข้ึน เช่น กลุ่มรายได้สูงที่มีอายุต่าง ๆ ถือว่าใช้เกณฑ์รายได้ร่วมกับเกณฑ์อายุ เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้กัน
มากขึ้น เกณฑ์รายได้อาจจะเกี่ยวข้องกับเกณฑ์อายุและอาชีพร่วมกัน 

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึ่งผู้บริโภคท าการค้นหาการซื้อ การใช้ การ
ประเมินผล การใช้สอยผลิตภัณฑ์ และการบริการ ซึ่งคาดว่าจะสนองความต้องการของเขา (Schiffman and Kanuk, 
1994)  

ชิฟแมน และคะนุค (Schiffman and Kanuk, 1994) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมของผู้บริโภคไว้ว่าเป็น
พฤติกรรมที่ผู้บริโภคแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการเสาะหา ซื้อ ใช้ ประเมินผล หรือการบริโภคผลิตภัณฑ์ บริการ และ
แนวคิดต่าง ๆ ซึ่งผู้บริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของตนได้เป็นการศึกษาการตัดสินใจของผู้บริโภคใน
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ท้ังเงิน เวลาและก าลังเพื่อบริโภคสินค้าและบริการต่าง ๆ อันประกอบด้วย ซื้ออะไร ท าไมจึงซื้อ 
ซื้อเมื่อไร อย่างไร ที่ไหน และบ่อยแค่ไหน  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ(2541:124–125;)Marketing Management ได้ให้ความหมายของพฤติกรรม
ผู้บริโภค (Consumer behavior) หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มา
แล้วซึ่งการใช้สินค้าและบริการ ท้ังนี้หมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจ และการกระท าของบุคคลที่เกี่ยวกับการซื้อและ
การใช้สินค้า 

 
กระบวนการในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Buying decision process) 
ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ (2547 : 83-85) กระบวนการในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมีดังนี้ 

1. การรับรู้ปัญหา (Problem recognition) เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ 
ผู้บริโภคจะรับรู้ถึงปัญหาหรือความจ าเป็นท่ีต้องใช้สินค้าและบริการที่ได้รบัการกระตุน้จากสิ่งกระตุ้นภายในและภายนอก 

2. การหาข้อมูล (Information search) เมื่อผู้บริโภคมีความต้องการซื้อสินค้าและบริการรับรู้ปัญหาว่า
ต้องการอะไร ขั้นต่อไป ผู้บริโภคหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้านั้นว่าจะซื้อที่ไหน อย่างไง ถ้าผู้บริโภคเคยรับรู้หรือรู้จัก หรือใช้
สินค้านั้นมาก่อน ผู้บริโภคจะใช้ข้อมูลภายในความทรงจ ามาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ แต่ถ้าข้อมูลจากความจ าไม่
เพียงพอ ผู้บริโภคจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม จากแหล่งข้อมูลภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
นั้น โดยแหล่งข้อมูลที่ผู้บริโภคสามารถหาข้อมูลที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการมีอยู่ 5 แหล่ง ดังนี้ 

2.1 แหล่งข้อมูลบุคคล (Personal sources) ได้แก่ ครอบครัว เพื่อนบ้าน ญาติพี่น้องที่เป็นที่รู้จัก 
2.2 แหล่งการค้า (Commercial sources) ได้แก่ การโฆษณา พนักงานขาย ตัวแทนจ าหน่าย การบรรจุหีบห่อ การ

จัดแสดงสินค้า 
2.3 แหล่งสาธารณะ (Public sources) ได้แก่ การสื่อสารมวลชนต่าง ๆ หน่วยงานของรัฐและเอกชน 
2.4 แหล่งทดลอง (Experimental sources) ได้แก่ การทดลองใช้สินค้าและบริการ 
2.5 แหล่งเทคโนโลยี (Technology sources) ได้แก่ การค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of alterative) ผู้บริโภคจะน าข้อมูลที่ได้รับมาประเมินผลทางเลือกว่า

จะใช้บริการหรือซื้อสินค้า โดยเกณฑ์ในการประเมินผลจะเป็นคุณสมบัติของผลติภัณฑ์ ราคา การบริการ การจัดจ าหน่าย 
เป็นต้น ผู้บริโภคจะจัดล าดับความส าคัญของตราสินค้า A, B, C, D และท าการเลือกตราสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด แต่
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับระดับความเกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าด้วย หากสินค้าท่ีมีระดับความเกี่ยวข้องในการซื้อสินค้าต่ า 
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4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) เมื่อผู้บริโภคท าการประเมินผลทางเลือก และได้ตราสินค้าที่ดีที่สุด 
ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าและบริการนั้น ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นต่าง ๆ ในขั้นตอนนี้ผู้บริโภคจะตัดสินใจว่าซื้อ
สินค้าอะไร ตราสินค้าใด จากที่ไหน ซึ่งธุรกิจร้านค้าปลีกหรือร้านจ าหน่ายสินค้าต้องให้ความส าคัญกับการตัดสินใจซื้อ
ของผู้บริโภค และค้นว่าอะไรเป็น ปัจจัยที่ท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อจากร้านค้า 

5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post purchase behavior) เมื่อผู้บริโภคใช้สินค้าหรือบริการที่ซื้อไปแล้ว จะ
เกิดผลสองทางคือ พึงพอใจและไม่พึงพอใจ ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อซ้ าภาพลักษณ์ของสินค้า เพราะผู้บริโภคคนนี้
อาจจะเป็นมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคคนอื่น ซึ่งความไม่พึงพอใจนี้จะท าลายความจงรักภักดีในตราสินค้า
ของผู้บริโภค 

สรุป ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้บริโภคและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ท าให้เกิดการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ่มต้นจากการที่เกิดสิ่งกระตุ้นที่ท าให้เกิดความต้องการ สิ่งกระตุ้นผ่านเข้ามาใน
ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ ซึ่งเปรียบเสมือนกล่องด า ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ
จะได้รับอิทธิพลจากลักษณะต่าง ๆ ของผู้ซื้อแล้วจะมีการตอบสนองของผู้ซื้อหรือการตัดสินใจของผู้ซื้อ โดยปัจจัยส าคัญ
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ลักษณะของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านวัฒนธรรมและปัจจัยด้าน
สังคม (ปัจจัยภายนอก) ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยทางด้านจิตวิทยา (ปัจจัยภายใน) กระบวนการ การตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภคประกอบไปด้วยองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคคือปัจจัย
ภายนอก เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้านั้นๆ รวมทั้งส่งผลต่อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับค่านิยม ทัศนคติ และ
พฤติกรรม 2) กระบวนการก่อนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เกี่ยวกับวิธีการที่ผู้บริโภคท าการตัดสินใจ ประกอบด้วย
ปัจจัยภายใน คือ แรงจูงใจ การรับรู้การเรียนรู้ บุคลิกภาพ และทัศนคติของผู้บริโภคและ3) การประเมินทางเลือกก่อน
การตัดสินใจ โดยผู้บริโภคจะมีข้อมูล 2 ประเภท คือรายช่ือตราของสินค้าประเภทเดียวกันที่จะเลือกและความส าคัญที่
ผู้บริโภคจ าเป็นต้องซื้อสินค้าจากเกณฑ์ที่ใช้ประเมินตราสินค้าแต่ละตัว 
 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) 

คอตเลอร์ (Kotler, 2000 : 15) กล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาดว่า หมายถึง การที่บริษัทหรือองค์กรใช้
เครื่องมือทางการตลาดที่หลากหลายร่วมกันเพื่อให้ได้มาซึ่งการบรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาดในตลาดเป้าหมาย 

เสรี วงษ์มณฑา (2542 : 11) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) หมายถึงการมีสินค้าที่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ขายในราคาที่ผู้บริโภคยอมรับได้และผู้บริโภคยินดีจ่ายเพราะมองเห็นว่าคุ่มค่า
รวมถึงมีการจัดจ าหน่ายกระจายสินค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อเพื่อให้ความสะดวกแก่ลูกค้าด้วยความพยายาม
จูงใจให้เกิดความชอบในสินค้าและเกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้องโดยส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย 4Ps 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง การมีสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการใช้ของลูกค้า 
กลุ่มเป้าหมายได้แนวความคิดด้านผลิตภัณฑ์เป็นคุณสมบัติส าคัญของผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการใช้ของ
ผู้บริโภคได้ การศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้นนักการตลาดมักจะศึกษาผลิตภัณฑ์ ในรูปของผลิตภัณฑ์เบ็ดเสร็จ (Total 
product) ซึ่งหมายถึง ตัวสินค้าบวกกับความพอใจและผลประโยชน์อื่นที่ผู้บริโภคได้รับจากการซื้อสินค้านั้น ผู้บริหาร
การตลาดจะต้องมีการปรับปรุงสินค้าหรือบริการที่ผลิตขึ้นมาให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดย
เน้นถึงการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค และสนองความต้องการของผู้บริโภคเป็นส าคัญ ในการศึกษาเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์จะต้องศึกษาปัญหาต่าง ๆ ที่ครอบคลุมถึงการเลือกตัวผลิตภัณฑ์ในเรื่องคุณภาพ ประสิทธิภาพ สี ขนาด 
รูปทรง การให้บริการประกอบการขาย การรับประกัน ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ 
ผลิตภัณฑ์จึงประกอบด้วย ตัวผลิตภัณฑ์ บริการ ความคิด สถานท่ี องค์กรหรือบุคคล ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ใน
สายตาของลูกค้าจึงจะมีผลท าให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้การก าหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ต้องพยายามค านึงถึง สิ่ง
ดังต่อไปนี้ 
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1.1 ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ และหรือความแตกต่างทางการแข่งขัน 
1.2 พิจารณาจากองค์ประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์ เช่น ประโยชน์พื้นฐาน รูปร่าง ลักษณะ คุณภาพ 

และการบรรจุภัณฑ์ 
1.3 การก าหนดต าแหน่งของผลิตภัณฑ์ เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อแสดง ต าแหน่งท่ีแตกต่าง และมีคุณค่า

ในจิตใจของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีลักษณะใหม่และปรับปรุงให้ดีขึ้น 
1.5 กลยุทธ์เกี่ยวกับส่วนประสมสายผลิตภัณฑ์ 
ดังนั้นการวางแผนกลยุทธ์หรือนโยบายด้านผลิตภัณฑ์จึงต้องพิจารณาถึงตัวสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับ

ความต้องการของลูกค้า โดยต้องค านึงถึงความต้องการและความปรารถนาของลูกค้าเป็นหลักในการน ามาพิจารณา
พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อสร้าง ความพึงพอใจให้กับลูกค้า 

2. ด้านราคา (Price)หมายถึง การมีราคาที่ผู้บริโภคยอมรับได้และยินดีจ่ายเพราะมองเห็นว่าคุ้มค่ากับ การจ่าย 
(เสรี วงษ์มณฑา, 2542 : 12) การก าหนดราคา ผู้ตัดสินอาจใช้จิตวิทยาและพฤติกรรม 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง การจัดจ าหน่าย การกระจายสินค้าให้สอดคล้องกับ 
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อความต้องการใช้ และให้ความสะดวกแก่ลูกค้า โดยกลยุทธ์ด้าน ช่องทางการจัดจ าหน่าย
ต้องพิจารณาถึงท าเลที่ตั้ง ความสะดวกของการเดินทาง ใกล้แหล่งค้าขาย ห้างสรรพสินค้าฯลฯ และต้องค านึงถึงการ
อ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า โดยเน้นการบริการ จัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้นอกจากนี้ยัง ต้องค านึงถึงการบริการที่
ประทับใจ เป็นการบริการที่มี มารยาทแก่ลูกค้าทุกคนที่มาติดต่อ รวมถึงการบริหารสินค้าซึ่งประกอบด้วย การจัดสรร
สต็อกเพื่อ ขายให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ตลอดจนมีการน าเสนอหรือการจัดวางสินค้า เพื่อให้
เหมาะสม สวยงาม หาได้ง่าย เป็นต้น 

ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตผลิตขึ้นมาได้นั้น ถึงแม้ว่าจะมีคุณภาพดีเพียงใดก็ตาม ถ้าผู้บริโภคไม่ทราบแหล่งซื้อและไม่
สามารถจะจัดหาได้เมื่อเกิดความต้องการ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาก็ไม่สามารถ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ 
ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องพิจารณาว่าที่ไหน เมื่อไร และโดยใคร ที่จะเสนอขายสินค้า การจัดจ าหน่ายเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแต่ก็
เป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องศึกษา การจัดจ าหน่ายแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน คือ ช่องทางการจ าหน่ายสินค้า (Channel of 
distribution) เน้นการศึกษาถึงชนิดของช่องทางการจ าหน่ายว่า จะใช้วิธีการขายสินค้าให้กับ ผู้บริโภคโดยตรง หรือการ
ขายสินค้าผ่านสถาบันคนกลางต่าง ๆ เช่น พ่อค้าส่ง (Wholesalers) พ่อค้าปลีก (Retailers) และตัวแทนคนกลาง 
(Agent middleman) ที่มีต่อตลาด อีกส่วนหนึ่งของ กิจกรรมการจัดจ าหน่ายสินค้า คือ การแจกจ่ายตัวสินค้า 
(Physical distribution) การกระจาย สินค้าเข้าสู่ตัวผู้บริโภค การเลือกใช้วิธีการขนส่ง (Transportation) ที่เหมาะสม
ในการช่วยแจกจ่าย ตัวสินค้า ซึ่งการขนส่ง ได้แก่ การขนส่งทางอากาศ ทางรถยนต์ ทางรถไฟ ทางเรือ และทางท่อการ
วางแผนการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายนั้นมีหลายช่องทางแล้วแต่ว่าผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการจะใช้ช่องทางแบบ
ไหนเพื่อให้เหมาะสมซึ่งแต่ละขั้นตอน 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการใช้ความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในตัวสินค้าและ
เกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้องการส่งเสริมการตลาดที่ส าคัญ ประกอบด้วย 
 4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรและหรอืผลิตภัณฑ์บริการหรือ
ความคิดต้องมีการจ่ายเงินโดยผู้อุปถัมภ์รายการ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ , 2541 : 80-81) เป้าหมายของงาน
สร้างสรรค์การโฆษณาอัน ได้แก่ 4 ประการคือ 

  4.1.1 เป้าหมายทางจิตวิทยา (เช่นการยอมรับ เข้าใจ จ าได้ เปลี่ยนใจ เป็นต้น) 
  4.1.2 เป้าหมายทางการกระท าเช่นการจูงใจให้รีบซื้อการเปลี่ยนยี่ห้อการซื้อทีละมากๆ 
  4.1.3 เป้าหมายทางจินตภาพ ได้แก่ การส่งเสริมให้มีคนรู้จักยอมรับเป็นต้น 
  4.1.4 เป้าหมายทางธุรกิจเป็นการกระตุ้นการขายให้ไวขึ้น  

 4.2 การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relations : PR) เป็นการกระท าทั้งสิ้น
ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดจากการวางแผนล่วงหน้าในการที่จะสร้างความเข้าใจกับสาธารณชนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ก่อให้เกิด
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ทัศนคติภาพพจน์ท่ีดีอันจะน าไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานและสาธารณชนที่เกี่ยวข้องก่อให้เกิดการสนับสนุน
และความร่วมมือกันเป็นอย่างดีการ ประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยการใช้สื่อมวลชน (Mass media) และการไม่ใช้
สื่อมวลชนการประชาสัมพันธ์เป็นสื่อทั้งที่จ่ายเงินและไม่ต้องจ่ายเงินและการประชาสัมพันธ์แบบมีกลุ่มเป้าหมายหลาย
กลุ่มเป็นต้น 

4.3 การส่งเสริมการขาย(Sale promotion)หมายถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายทั้งปวงที่นอกเหนือ ไปจากการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์โดยมากจะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราวโดยไม่ซ้ ากันแต่อย่างไรก็ตามอาจจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ขายอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าการส่งเสริมการขายเป็นกิจกรรมที่มิใช่การโฆษณาแต่สามารถกระตุ้น
จูงใจให้ผู้บริโภคมาซื้อสินค้าและท าให้คนกลางเพิ่มประสิทธิภาพในการจ าหน่ายโดยการจัดแต่งร้านการแสดงหรือการจัด
นิทรรศการสินค้าการสาธิตวิธีการใช้ตลอดจนความพยายามด้านการตลาดอื่น ๆ ซึ่งเป็นงานที่ต้องปฏิบัติกันอยู่เป็นประจ า
เช่นการให้ตัวอย่างสินค้าคูปองส่วนลดของแถมและการส่งสลากชิงโชคเป็นต้นและการส่งเสริมการขายโดยอาศัยคนกลาง 
เช่น การให้ส่วนลดพิเศษการโฆษณาร่วมการส่งเสริมการจ าหน่ายโดยระบุคนกลางการแข่งขันการขาย เป็นต้น 
 4.4 การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal selling) เป็นการติดต่อสื่อสารทางตรงแบบเผชิญหน้าระหว่าง
ผู้ขายกับลูกค้าที่คาดหวังมีคุณสมบัติคือการเผชิญหน้าระหว่างบุคคลสองคนขึ้นไปท าให้ผู้ขายสามารถสังเกตลักษณะและ
ความต้องการของผู้ซื้อได้อย่างใกล้ชิด 

  4.4.1 การขายแบบให้การปรึกษาวิธีการพยายามศึกษาและเข้าใจถึงปัญหาของลูกค้าเพื่อเสนอแนะ
แนวทางแก้ไขไม่ได้มุ่งแต่จะขายแต่จะช่วยให้ข้อมูลค าแนะน าความคิดเห็นแก่ลูกค้าด้วยข้อเสียของวิธีนี้ก็คือบางครั้งหาก
พนักงานขายเช่ืองช้ามุ่งแก้ปัญหาเกินไปจนไม่สามารถช้ีจุดเด่นของผลิตภัณฑ์และเวลาที่จ ากัดอาจไม่เปิดโอกาสให้
ผู้บริโภคได้สื่อสารปัญหาของการใช้สินค้าได้  

  4.4.2 การขายแบบ AIDA อยู่บนพื้นฐานของการโน้มน้าวจิตใจและช้ีให้ลูกค้า เห็นปัญหาของตน
อย่างแท้จริงการขายแบบนี้มีจุดเด่นที่พนักงานขายสามารถมีบทบาทที่ช้ีแนะให้แก่ลูกค้าโดยการขายจะเกิดขึ้นได้จะต้อง
ประกอบด้วยการสร้างความสนใจดึงความสนใจให้เกิดขึ้นแต่ลูกค้าให้ได้ช้ีให้เห็นถึงประโยชน์ความสนใจในผลิตภัณฑ์
สร้างความต้องการและผลักดันให้เกิดการกระท าหลังจากท่ีได้ตอบข้อซักถามของลูกค้าจนครบพนักงานขายจะท าการปิด
การขายซึ่งเป็นข้ันตอนท่ีส าคัญที่สุด 

  4.4.3 การขายต่อเนื่อง การที่พนักงานขายพยายามที่จะเพิ่มการขายสินค้าครั้งหนึ่งๆโดยการใช้การ
จูงใจในรูปแบบต่างๆเพื่อกระตุ้นหรือก่อให้เกิดความต้องการซื้อสินค้าชนิดอื่นเพิ่มเติมต่อไป เช่น ลูกค้าซื้อผ้าไหมเพื่อตัด
ชุดสวมใส่พนักงานขายมีเทคนิคการขายที่ดีก็จะแนะน าลูกค้าให้ซื้อกระเป๋าผ้าไหมที่เข้าชุดกันด้วย 

  4.4.4 การขายแบบมุ่งเน้นสายสัมพันธ์มักจะเน้นถึงความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้ามากกว่าการขาย
ในระยะสั้นดังน้ันจะต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ารากฐานแห่งความส าเร็จ คือความอุตสาหะความอดทน ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความเป็นผู้มีน้ าใจสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พนักงานขายที่ดีต้องมีโดยเฉพาะ “Service 
mind” เป็นบุคคลผู้มีจิตใจรักในการบริการพร้อมให้ความช่วยเหลือเสมอ 
 4.5 การตลาดทางตรง (Direct marketing) หมายถึงวิธีการต่าง ๆ ท่ีนักการตลาดใช้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์โดยตรง
และสร้างให้เกิดการตอบสนองในทันทีทันใดประกอบด้วยการขายทางโทรศัพท์ จดหมายตรง แคตตาล็อกและ
หนังสือพิมพ์ท่ีจูงใจให้ผู้บริโภคตอบกลับเพื่อการซื้อเพื่อรับของตัวอย่างหรือน าคูปองจากสื่อไปใช้ในการซื้อสินค้าในราคา
พิเศษถ้าเป็นการโฆษณาเพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรงเรียกว่า “Direct response advertising” การโฆษณาที่ให้มี
การตอบสนองโดยตรง เช่น การโฆษณาผ่านสื่อนิตยสารผู้บริโภคผู้อ่านตัดช้ินส่วนของสื่อโฆษณากลับมา 
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แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ( Service Marketing Mix ) 

ฟิลลิป คอตเลอร์ (Phillip. Kotler,2004: 24) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix'7Ps) 
หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ ซึ่งกิจการผสมผสานเครื่องมือเหล่านี้ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด ประกอบด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่กิจการใช้
เพื่อให้มีอิทธิพลโน้มน้าวความต้องการผลิตภัณฑ์ของกิจการ ส่วนประสมการตลาดบริการแบ่งออกเป็นกลุ่มได้ 7 กลุ่ม 
ดังท่ีรู้จักกันว่าคือ “7 Ps” ซึ่งเพ่ิมมาจาก 4P’s อันได้แก่ 
 

 
 
ภาพที่ 1 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing Mix'7Ps) 

ที่มา : ฟิลลิป คอตเลอร์ (Phillip. Kotler,2004 : 24) 
 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งที่สามารถ สนองความจ าเป็นรวมทั้งความต้องการของมนุษย์ได้ คือผู้ขาย
จะต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยทั่วไปแล้วผลิตภัณฑ์แบ่ง
ออกเป็น 2 ลักษณะคือ ผลิตภัณฑ์ที่อาจสามารถ จับต้องได้และผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถ จับต้องไม่ได้ กล่าวคือ ผลิตภัณฑ์
สามารถ เป็นได้ทั้งสินค้าและบริการ โดยทั่วไปการผลิตผลิตภัณฑ์ต้องมีการพิจารณาคุณภาพสนิค้า ลักษณะการออกแบบ 
ขนาด การรับประกัน เป็นต้น ซึ่งสามารถ สนองตอบความต้องการของลูกค้า และท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจได้ 

2. ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปของตัวเงิน ราคาเป็นต้นทุนของ (Cost) ลูกค้าลูกค้า
จะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ผลิตภัณฑ์กับราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์นั้นคุณค่าสูงกว่าราคา ลูกค้าจะ
ตัดสินใจซื้อ ดังนั้น การก าหนดกลยุทธ์ด้านราคาจะต้องค านึงถึงคุณค่า เพราะเป็นสิ่งที่ก าหนดมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ใน
การแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการในรูปเงินตราเกี่ยวข้องโดยตรงกับ วิธีการก าหนดราคา นโยบายและกลยุทธ์ ต่าง ๆ อีก
ทั้งในการก าหนดราคา ผู้จ าหน่ายจะต้องค านึงคุณค่าที่รับรู้ (Perceived Value) ในมุมมองของลูกค้า ซึ่งต้องพิจารณาว่า
การยอมรับจากลูกค้าในคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้นๆสูงกว่าราคาของผลิตภัณฑ์ 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) เป็นสถานที่ให้บริการในส่วนเริ่มต้น โดยการเลือกท าเล ที่ตั้ง
(Location) ของธุรกิจบริการนั้นมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะธุรกิจบริการที่ลูกค้าต้องไปรับบริการในสถานที่ที่ผู้
ให้บริการจัดไว้ ดังนั้นท าเลที่ตั้งจึงเป็นตัวก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่จะเข้ามาใช้บริการที่ให้บริการจึงต้องสามารถ 
ครอบคลุมพื้นที่ในการให้บริการกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด และต้องพิจารณาถึง ท า เลที่ตั้งของคู่แข่งด้วย ซึ่ง
ความส าคัญของท าเลที่ตั้งจะมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของธุรกิจบริการแต่ละประเภท ธุรกิจบริการนั้น
ช่องทางการให้บริการหรือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ส าคัญของการวางกลยุทธ์ทางการตลาด เพราะหากสามารถ หา
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ช่องทางเข้าถึงลูกค้าได้มากเท่าไร ผลก าไรก็จะเพิ่มสูงขึ้นมากเท่านั้น 

4. ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อสื่อสารทางข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อเพื่อสร้างทัศนคติ
และพฤติกรรมการซื้อ ส่วนประสมการตลาดส่งเสริมการตลาด (Marketing Mix’s)หรือส่วนประสมในการติดต่อสื่อสาร 
(Communication Mix) ประกอบด้วย การติดต่อสื่อสารโดยใช้พนักงานขายด าเนินการขาย (Personal Selling) รวมทั้ง
การติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้บุคคล(Non Personal Selling) เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารมีหลายประเภท ต้องใช้หลักการ
เลือกใช้เครื่องมือสื่อสารแบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing Communication) ซึ่งเครื่องมือส่งเสริม
การตลาด ได้แก่ (วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์, 2547, หน้า 161) 

4.1 การสื่อสารโดยใช้บุคคล(Personal Communication) เป็นการใช้บุคคลในการสื่อสารไปยังผู้บริโภค 
กล่าวคือการขายโดยใช้พนักงานขายเส้นทางของข้อมูลข่าวสารจะเป็นไปแบบสองทาง (Two-Way Communication) 
ท าให้พนักงานผู้ให้บริการได้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับลูกค้าโดยตรง และการสื่อสารแบบปากต่อปาก (Word of Mouth 
Communication) เป็นการเล่าประสบการณ์โดยตรงจากลูกค้ารายหนึ่งที่เคยใช้บริการไปสู่ลูกค้ารายอื่น ๆ ซึ่งมีผลต่อ
การตัดสินใจของผู้บริโภคทั้งใน ทิศทางด้านบวกและลบ 

4.2 การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) เช่น การจัดแถลงข่าว การจัดกิจกรรมพิเศษข้ึน และการสนับสนุน
โครงการต่าง ๆ ที่เป็นการตอบแทนต่อสังคม เช่นโครงการ CSR เป็นต้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจและการ
จดจ าที่ดีต่อธุรกิจบริการ โดยใช้วิธีต่าง ๆ ให้ผู้บริโภคจดจ าแบรนด์สินค้าได้และยังเป็นการช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีใน
สายตาผู้บริโภคแก่ธุรกิจบริการอีกด้วย 

4.3 การโฆษณา (Advertising) เป็นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการบริการโดยผ่านทางสื่อ โทรทัศน์ 
วิทยุ สิ่งพิมพ์ต่างๆ สื่อออนไลน์ สื่อกลางแจ้ง เช่น แผ่นโฆษณา โปสเตอร์รวมถึงสื่อการโฆษณาแบบเคลื่อนที่ เช่น ป้าย
โฆษณาที่ติดข้างทางรถไฟฟ้า หรือสื่อแบบเจาะจงเช่นการสื่อสารผู้บริโภคโดยตรงผ่านอีเมล์ หรือไปรษณีย์ ซึ่งช่วยให้ส่ง
ข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงได้มากกว่าแบบอ่ืน 

4.4 อุปกรณ์เครื่องมือและน าบริการ (Instructional Materials) ได้แก่ การให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของผู้
จ าหน่าย เช่น แผ่นพับ ใบปลิว เป็นต้น สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์(Interaction) กับผู้ใช้บริการได้ 

4.5 การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Design) เป็นองค์ประกอบส าคัญอย่างหนึ่งในการสื่อสาร
ทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ กล่าวคือ ป้ายสัญลักษณ์หน้าร้านเครื่องหมาย สัญลักษณ์ ตัวอักษร การใช้สีรวมถึง
เครื่องแบบพนักงาน ซึ่งมีผลต่อการสร้างความจดจ าของผู้บริโภคที่มีต่อองค์กร 

4.6 การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ช่องทางการขายและ
พนักงานสามารถ ขายหรือให้บริการได้มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ลูกค้าท าการตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการเร็วขึ้นหรือ
มากขึ้นในช่วงที่ท าโปรโมช่ัน เช่น การแลกซื้อและรับสิทธิพิเศษต่างๆ หรือจัดรายการซื้อ1 แถม 1 เป็นต้น 

5. ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญในกระบวนการผลิตและบริการ 
ซึ่งต้องผ่านการคัดเลือก (Selection)การฝึกอบรม (Training) และการจูงใจพนักงานเพื่อให้สามาร ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้เหนือคู่แข่ง ดังนั้นเพื่อคุณภาพในการบริการ
องค์กรจึงจ าเป็นต้องมีการอบรมพนักงาน มีการสนับสนุนที่จ าเป็น ในการมอบหมายอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
เพื่อสร้างพนักงานให้มีความรู้ความสามารถ ความน่าเชื่อถือมีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบ มีประสิทธิภาพในการสื่อสาร
กับลูกค้า มีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆรวมถึงมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  อีกทั้งบุคลากรหรือพนักงานซึ่งต้อง
อาศัยการคัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขันเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการต่างๆขององค์กร เจ้าหน้าที่ต้องมีความสามารถ มีทัศนคติที่
สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมให้กับองค์กร 
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6. ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) สิ่งที่ปรากฏแก่สาธารณชนเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า 
(Customer Value Proposition) และช่วยสื่อให้ผู้บริโภครับรู้ภาพลกัษณ์และคุณภาพของการบริการ เช่น ความรวดเร็ว
ในการบริการ ความสะอาด หรือประโยชน์อื่นๆ ลักษณะทางกายภาพอาจได้แก่ การตกแต่งภายใน วัสดุตกแต่ง 
โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม เฟอร์นิเจอร์ และการวางผังร้าน สภาพแวดล้อมของสถานท่ีให้บริการ การออกแบบตกแต่ง
และแบ่งสัดส่วนของพื้นที่ภายในอาคาร และลักษณะกายภาพอื่นๆที่สามารถ ดึงดูดลูกค้าท าให้ลูกค้ามองเห็นภาพการ
ให้บริการได้อย่างชัดเจนรวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่มีไว้ให้บริการต่าง ๆ เป็นต้น บรรยากาศในร้านค้า
จะต้องตอบโจทย์กับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อีกทั้งเป็นลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า โดยพยายาม
สร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้ายกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านการ
แต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการที่รวดเร็ว หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ลูกค้าควร
ได้รับ พนักงานผู้ให้บริการ 

7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้านการบริการ ท่ี
น าเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว และท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจกระบวนการ
ให้บริการเพื่อส่งมอบคุณภาพในการให้บริการได้อย่างประทับใจลูกค้าและรวดเร็ว (Customer Satisfaction) 
กระบวนการให้บริการ ทั้งนี้การะบวนการให้บริการถือเป็นส่วนประสมทางการตลาดที่มีความส าคัญมาก ต้องอาศัย
พนักงานที่มีประสิทธิภาพ หรือเครื่องมือทันสมัยที่ก่อให้เกิดการสร้างกระบวนการบริการที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพได้ 
ซึ่งในแต่ละขั้นตอนจะต้องมีการเช่ือมโยงกันได้เป็นอย่างดี หากมีขั้นตอนไหนผิดพลาดเพียงขั้นตอนเดียวก็จะท าให้การ
บริการอาจไม่เป็นท่ีประทับใจแก่ลูกค้า หรือไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร การปรับปรุงกระบวนการให้บริการจึงเป็นสิ่งที่ต้องท า
อย่างสม่ าเสมอและจริงจังจะต้องออกเป็นนโยบายและแผนการปฏิบัติให้เป็นกิจจะลักษณะ อีกท้ังยังต้องอาศัยการระดม
ความคิดเห็นจากทั้งพนักงานและลูกค้า 

ส าหรับส่วนประสมการตลาดทั้ง 7 อย่างข้างต้นเป็นสิ่งส าคัญต่อการก าหนดกลยุทธ์ต่างๆ ทางด้านการตลาด
ของธุรกิจ ท่ีจะต้องมีการจัดส่วนประสมแต่ละอย่างให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจและของอุตสาหกรรม
ที่แตกต่างกันไปไม่มีสูตรที่ตายตัว 
 
สรุป 
  จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปปัจจัยทางการตลาดของร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นมา
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ ร้านจ าหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้างที่มีบริการ
หลากหลาย เช่น รับออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกให้ฟรีเป็นต้น ผลิตภัณฑ์ของร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างที่
ใช้ดีมีคุณภาพ น าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ คงทน ด้านราคา ราคาเหมาะสมกับคุณภาพและบริการ การรับช าระค่าบริการที่
หลากหลาย เช่น เงินสด หรือบัตรเครดิต มีอุปกรณ์ก่อสร้างหลายระดับราคาให้เลือก ราคาที่ให้บริการใกล้เคียงกับร้าน
อื่น ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ร้านจ าหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง มีท าเลที่เหมาะสมอยู่ติดถนน หรือในชุมชน มีการ
ให้บริการนอกสถานที่ เปิดให้บริการทุกวัน หรือมีเวลาเปิด -ปิดร้านที่เหมาะสม ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ร้าน
จ าหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้างมีการจัดท าระบบสมาชิก เพื่อรับสิทธิพิเศษ ของทางร้านและพันธมิตรอื่น มีของสมนาคุณ 
ในช่วงเทศกาล มีส่วนลดส าหรับลูกค้าประจ า มีการสะสมแต้มในการใช้บริการมีการสะสมยอดซื้อเพื่อรับแลกของรางวัล 
เช่นช้ันวางทีวี เครื่องท าน้ าอุ่น เป็นต้น ปัจจัยด้านบุคลากร พนักงานขายหรือช่างของร้านจ าหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้างมี
ความสามารถรับฟังและแก้ปัญหาตามความตอ้งการของลูกค้าได้ ให้การดูแลและเอาใจใส่ลูกค้าท่ีดี มีบุคลิก และการแต่ง
กายที่เหมาะสม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้า ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ร้านจ าหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง
ให้บริการเสร็จตามเวลาที่ก าหนด มีระยะเวลารอคอยรับบริการไม่นานเกิน 30 นาที มีการจัดล าดับคิวการให้บริการได้
เหมาะสม เท่าเทียมกัน มีการสอบถามความต้องการของลูกค้า และมีการอธิบายขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน ปัจจัย
ด้านการน าเสนอสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ร้านจ าหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้างมีที่ให้ลูกค้านั่งพักและรอรับบริการ มีระบบ
ดูแลความปลอดภัยในทรัพย์ของลูกค้า บรรยากาศภายในร้านเหมาะสม มีความสะอาด ระบบถ่ายเทอากาศดี มีความ
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เป็นระเบียบเรียบร้อย จากปัจจัยทางการตลาดที่กล่าวมานี้ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญทุกปัจจัยเพราะแต่ละปัจจัย
ล้วนเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้ผู้จ าหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้างประสบความส าเร็จได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการควรเพิ่มการบริการที่หลากหลายให้กับลูกค้า เช่น รับออกแบบด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟฟิกให้ฟรี เป็นต้น และควรน ากลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี หรือควรสร้างภาพลักษณ์
ขององค์กรอันดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ร้านช่ือมีเสียงของร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างเป็นที่รู้จักของประชาชนใน
พื้นที่ เช่นการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาของชุมชนหรือท้องถิ่นนั้นๆ การบริจาคอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ใน
ชุมชน เป็นต้น 

2. ด้านราคา ผู้ประกอบการควรเลือกอุปกรณ์ก่อสร้างมีได้มาตรฐาน มีเครื่องหมายมาตรฐานส าหรับ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)ซึ่งมีราคาเหมาะสมกับคุณภาพและบริการ ควรมีการแจ้งอัตราค่าบริการไว้อย่างชัดเจน 
เพื่อแสดงถึงความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค ท าให้ผู้บริโภคยอมรับและยินดีจ่ายเพราะมองเห็นว่าคุ้มค่ากับจ านวนเงินที่จ่าย 
เช่น การท าป้ายราคาขนาดใหญ่ การท าโปสเตอร์ราคา การท าแคตตาล็อคราคา เป็นต้น 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้ประกอบการควรพิจารณาเลือกที่ตั้งอยู่ติดถนน หรือในชุมชน มีที่จอดรถ
สะดวกสบาย ซึ่งควรพิจารณาก่อนด าเนินการเปิดให้บริการ ควรมีการส ารวจฐานลูกค้า และส่วนแบ่งทางการตลาดกับคู่
แข็งขันรายอื่นๆ และควรท าการเปิดให้บรกิารทุกวัน หรือมีเวลาเปิด-ปิดร้านท่ีเหมาะสม การเปิดท าการในวันหยุดจะช่วย
เพิ่มยอดขายที่เกิดจากกลุ่มลูกค้าท่ีไม่สามารถจะซื้อสินค้าได้ในวันท างาน 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ประกอบการควรมีการจัดท าฐานข้อมูลและระบบสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษของ
ทางร้านและพันธมิตรอื่น การท าระบบสมาชิก หรือให้สิทธิพิเศษต่างๆเป็นกลยุทธ์ที่ผู้ประกอบการควรพิจารณาน ามา
ปรับใช้ตามความเหมาะสม เพื่อเพิ่มความรู้สึก ผู้ประกอบการควรหาพันธมิตร เพื่อให้ได้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น น า
ใบเสร็จของทางร้านไปเป็นส่วนลดในการซื้อเครื่องดื่มร้านกาแฟ 50%  

5. ด้านบุคลากร ผู้ประกอบการควรมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานขายหรือช่างของร้าน อย่าง
สม่ าเสมอเพื่อให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และเพื่อพนักงานขายหรือช่างของร้านจะตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าและแก้ไขปัญหาตามความต้องการของลูกค้าได้  

6. ด้านกระบวนการให้บริการ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ผู้ประกอบการควรให้บริการด้วยความรวดเร็ว 
แม่นย าและเสร็จตามเวลาที่ก าหนด  

7. ด้านการน าเสนอสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ผู้ประกอบการ ควรมีที่ให้ลูกค้านั่งพักและรอรับบริการ
เพียงพอ เช่น มีกาแฟและน้ าดื่ม มีโทรทัศน์ นิตยสาร เป็นต้น  

 
กิตติกรรมประกาศ 
 บทความวิชาการเล่มนี้ส าเร็จลงได้ ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจาก ดร.เอกภัทร มานิตขจร
กิจ อาจารย์ที่ปรึกษา และดร.วรินทร์ทิพย์ ก าลังแพทย์ ที่ปรึกษาร่วมที่กรุณาให้ค าแนะน า และตรวจแก้ไข ข้อบกพร่อง ด้วย
ความเอาใจใส่ตลอดมาตั้งแต่ต้นจนเสร็จเรียบร้อย ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ ไว้เป็นอย่างสูงและขอกราบขอบพระคุณ
คณาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลืออย่างดี 
  ขอขอบพระคุณดร.เอกภัทร มานิตขจรกิจและดร.วรินทร์ทิพย์ ก าลังแพทย์ที่ได้กรุณาเป็นผู้เช่ียวชาญพิจารณา
ความถูกต้องและความเที่ยงตรงในด้านเนื้อหาของบทความ 
  ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ครูอาจารย์ทุกท่านท่ีประสิทธ์ิประสาทวิทยาการ วางรากฐานแก่ผู้เขียน และท่าน
อื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวนามไว้ ณ ที่นี้ที่ได้กรุณาให้ความสะดวก ความร่วมมือ ข้อเสนอแนะและอื่น ๆ ในการเขียนบทความ
ครั้งนี ้
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ความพึงพอใจต่อรูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธภิาพ 
 

Satisfaction with effective communication  
within the organization. 

 
ปรไพทิพย์  ด่านณรงค์ 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจต่อรูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดต่อรูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้เป็น
แนวทาง ในการพัฒนาคุณภาพความพึงพอใจต่อรูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสาร  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากร ในบริษัท เชาวน์ดี สตาร์ช (2004) จ ากัด จ านวน 280 คน ก าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรก าหนดขนาดตัวอย่าง ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 200 คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเป็นทั้ง
แบบสถิติเชิงพรรณนาท่ีใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและ แบบสถิติเชิงอนุมานที่ใช้ค่า t-test, F-test 
one way ANOVA, Correlation analysis และ regression analysis  

 
ค าส าคัญ : ความรู้ ความเข้าใจรูปแบบการสื่อสาร คือ ความส าเร็จ และความเจริญก้าวหน้าขององค์กร 
 
Abstract 
 The purpose of this research was to study the level of satisfaction with 
the effective communication model within the organization. To study the 
problems and obstacles to effective communication within the organization. 
To use as a guide To develop a quality of satisfaction in the form of 
effective communication within the organization. The population of this 
research was 280 employees of Chavadee Starch (2004). The size of the 
sample was determined using the sample size. The sample size was 200 
persons. The data were analyzed by descriptive statistics using percentage, 
mean and standard deviation. T-test, F-test one way ANOVA, Correlation 
analysis and regression analysis. 
 
Key Words : Communication is the success and growth of the 
organization. 
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บทน า 
ในปัจจุบันยุคสังคมแห่งข่าวสารหรือสังคมสารสนเทศ ( Information Society)ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

การติดต่อสื่อสาร ท าให้มนุษย์สามารถสื่อสารถึงกันได้อย่างรวดเร็วปราศจากพรหมแดนการติดต่อสื่อสารได้ก้าวเข้ามามี
บทบาทต่อการด ารงชีวิตมนุษย์ในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะการปฏิบัติงานภายในองค์กรต่างๆ ของสังคมทั้งองค์กรภาครัฐ
และองค์กรภาคเอกชนต่างต้องอาศัยการติดต่อสื่อสารทั้งสิ้น ทั้งนี้เพราะการติดต่อสื่อสารจะเป็นวิธีเดียวที่ใช้ส าหรับ
สั่งงานต่างๆ ให้แก่สมาชิกภายในองค์กรไม่ว่าจะเป็นการมอบหมายงาน การเปลี่ยนแปลงงาน การชี้แจง ผู้ใต้บังคับบัญชา
และการประสานงานในกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร ตลอดจนการรายงานความคืบหน้าหรือการสอบถามข้อสงสัย
เกี่ยวกับงานของผู้บังคับบัญชาของตนการด าเนินงานขององค์การภายใต้สภาพแวดล้อมท่ียุ่งยากซับซ้อนของทุกวันนี้ การ
สื่อสารถือได้ว่ายังมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่ง ส าหรับการถ่ายโอนและท าความเข้าใจในความหมาย (Transfer and 
Understanding of Meaning) ของบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย์ทุกๆ ระดับ เนื่องจากบุคลากรเป็นองค์ประกอบส าคัญ
ประการหนึ่ง ทั้งนี้เพราะองค์การหนึ่งๆ จะบรรลุเป้าหมายในการด าเนินงานได้นั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือและร่วมใจ
ของบุคลากรภายในองค์การนั้นๆ โดยมีการสื่อสารเป็นแกนกลางเชื่อมต่อระหว่างผู้ส่งสาร (ผู้สั่งการ) และ ผู้รับสาร (ผู้รับ
ค าสั่ง) หรือ จะเป็นการติดต่อสื่อสาร ในระดับเดียวกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการสื่อสารภายในองค์การจะประสบ
ความส าเร็จต่อเมื่อมีการส่งต่อความหมายและผู้รับเกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตามการสื่อสารภายในองค์การ 
สามารถกระท าได้หลากหลายรูปแบบและไม่ว่าจะเลือกรูปแบบใดก็ตามก็จะต้องค านึงถึงความรวดเร็ว แม่นย าความ
จ าเป็นเร่งด่วนของผู้ส่งสารหรือเพื่อตอบสนอง ความพึงพอใจของบุคลากร ในองค์การเป็นส าคัญแม้ว่าการสื่อสารภายใน
องค์กรจะมีความส าคัญและช่วยให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นก็ตาม แต่ในหลายๆ องค์กรก็ยังคงประสบปัญหา
ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นมาจากการสื่อสารที่ไม่มปีระสิทธิภาพเพียงพอ เนื่องจากไม่ได้มีการศึกษาในรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม
กับองค์กร จึงท าให้การสื่อสารไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นั่นเองจะเห็นได้ว่าการติดต่อสื่อสารและรูปแบบในการ
ติดต่อสื่อสาร สามารถน ามาพิจารณา ในส่วนของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การได้ เนื่องจาก
บุคลากรในองค์การจะปฏิบัติงานสนองตอบเป้าหมายขององค์การได้ดีหรือไม่เพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพใน
ข้อดีและข้อเสียรวมถึง การเลือกใช้วิธีการสื่อสารของในแต่ละรูปแบบ ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าในการสื่อสารเป็นเครื่องมือ
ส าคัญประการหนึ่งของทุกองค์การ 

 
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงโดยทั่วไปจะเกิดจากการสื่อสารต่อไปนี้ 

1. การสื่อสารโดยตรงแบบเผชิญหนา้ เป็นการสื่อสารที่ท้ังผู้ส่งสารและผูร้ับสารต่างเผชิญหน้ากันในการสนทนา 
เช่น บริกรจะต้องเข้ามารับ order จากลูกค้า แพทย์จะต้องเข้าตรวจรักษาสอบถามอาการกับคนไข้ เป็นต้น รูปแบบการ
สื่อสารที่สร้างความสนใจให้แก่ผู้รับสารอย่างตรงไปตรงมาการสื่อสารด้วยวิธีนี้ จึงเป็นรูปแบบที่ดีในการที่จะสามารถ
สื่อสารได้อย่างตรงไปตรงมาและมีข้อผิดพลาดทางการสื่อสารน้อยมาก 

2. การสื่อสารสองทาง การสื่อสารสองทางเป็นการสื่อสารที่มีการโต้ตอบกันไปมาของผู้ส่งสารและรับสารทั้ง
สองฝ่ายการสื่อสารรูปแบบนี้ จะไม่สร้างความสับสนแก่คู่สนทนา อีกทั้ง ก่อให้เกิดความน่าสนใจใครรู้และเกิดสมาธิใน
การรับสารได้ง่าย  

3. การสื่อสารโดยช่องทางและสื่อท่ีหลากหลาย การสื่อสาร โดยช่องทางและสื่อที่หลากหลายเป็นการเลือกใช้
สื่อที่ในปัจจุบันมีอยู่มากมาย ท าให้เกิดประโยชน์ในการสื่อสาร  โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของเนื้อหา
สภาพแวดล้อม ผู้รับและผู้ส่งสาร รวมไปถึงในปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการรับและสง่สาร เพื่อให้การส่งสารรูปแบบที่เลือกมา
นั้น เป็นสารสื่อสารที่ได้ผลและเสริมสร้างศักยภาพ การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนได้มากที่สุด 

4. ผู้รับสามารถรับสารได้ปริมาณมากพอ ในแต่และบุคคลจะสามารถรับสาร ในแต่ละชนิดได้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
ความชอบ ความถนัดภูมิหลังและปัจจัยในด้านอื่นๆ การเลือกใช้สารที่สามารถส่งถึงผู้รับได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือส่งสารได้ 
ในปริมาณมากพอกับความต้องการของผู้รับสารก็นับเป็นรูปแบบที่เหมาะสมของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เมื่อสาร
ถูกส่งไปแล้วนั้น ผู้รับซึ่งก็คือเด็กและเยาวชน หากสามารถน ามาใช้ในการด าเนินชีวิตหรือ สามารถน าใช้พัฒนาศักยภาพของ

26



ตนเองได้อย่างถูกต้อง การยิ่งแสดงให้เห็นถึง ความส าเร็จของการสื่อสาร ไม่เพียงลบปัญหาด้านอาการขาดสมาธิ แต่ยัง
สามารถน าสารที่ได้รับไปพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น 

5. ผู้รับมีความแม่นย าเที่ยงตรงสูงความแม่นย าและเที่ยงตรงในการรับสารนั้น ก็จะต้องอาศัยปัจจัยหลาย
ประการในการรับข้อมูลข่าวสารอย่างเที่ยงตรง ทั้งประสบการณ์การรับสาร ประสบการณ์ในข้อมูลข้าวสารที่ถูกส่งมา อีก
ทั้ง การมีสติและสมาธิ ในการรับสื่อ สื่อท่ีส่งมาจะมีผลอย่างสูงต่อความแม่นย าเที่ยงตรงของข้อมูล  

6. การหลีกเลี่ยงอุปสรรคในการสื่อสาร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต้องหลีกเลี่ยงอุปสรรคในการสื่อสารที่
กล่าวมาข้างต้นท้ังหมด ทั้งนี้ เพราะอุปสรรคการสื่อสารที่เกิดขึ้นจะเป็นตัวสะท้อนให้เห็นข้อมูลที่ถูกส่งมามีความถูกต้อง
หรือคลาดเคลื่อนเพียงใดการเกิดอุปสรรคต่างๆ ข้างต้น ก็นับเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดอาการขาดสมาธิ ในเด็กและเยาวชน 
ด้วยเช่นกัน หากสามารถลบอุปสรรคต่างๆ ไปได้ การสื่อสารย่อมประสบความส าเร็จได้ในท่ีสุด 

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการสื่อสาร 

Redding (อ้างถึงในวัลย์ลิกา ปัญจมะวัต 2550:20) มีแนวความคิดว่า ความพึงพอใจ ในการติดต่อสื่อสารนั้น 
จะถูกใช้อ้างถึงระดับของความพึงพอใจที่พนักงานรับรู้ภายในสภาพแวดล้อมของการติดต่อสื่อสาร โดยส่วนรวมของเขา
สภาวะความพึงพอใจ จะขยายแนวความคิดของบรรยากาศของการติดต่อสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วยความพึงพอใจของ
สมาชิกขององค์กร มีต่อข่าวสารที่มีอยู่ต่อความหมาย ดังกล่าวนี ้

ความพึงพอใจ หมายถึง ข่าวสารมีอยู่ตอบสนองความต้องการข่าวสารของสมาชิกขององค์กรเป็นอย่างดีแคไ่หน 
ข่าวสารมาจากใคร วิธีการเผยแพร่ข่าวสารข่าวสารถูกรับและประมวลอย่างไร เมื่อข่าวสารถูกสื่อสาร ตามแนวทาง 
สอดคล้องกับความรู้สึกของเรา เรามีความพึงพอใจ การติดต่อสื่อสาร 
 
ปัจจัยท่ีสร้างความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสารในองค์กร 

Wilo , Downs Hazen และ Beckstorm (อ้างถึง ในวัลย์ลิกา ปัญจมะวัต 2550:20-21) ได้สร้าง
แบบสอบถาม เพื่อวัดปัจจัยที่สร้างความพึงพอใจ ในการติดต่อสื่อสารในองค์กร ประกอบไปด้วยลักษณะที่แตกต่างกันไป 
6 ประการ ดังต่อไปนี้ 

1. ความพึงพอใจของบุคคล ปัจจัยดังกล่าว ประกอบด้วย เงินเดือน สวัสดิการ และการเลื่อนต าแหน่งและตัว
งาน ความพึงพอใจในด้านต่างๆ ของงาน จะมีส่วนช่วยสร้างความพึงพอใจ การติดต่อสื่อสาร 

2. ความพึงพอใจในความเพียงพอของข่าวสาร ปัจจัยดังกล่าว จะประกอบด้วยระดับความพึงพอใจข่าวสาร
เกี่ยวกับนโยบาย เทคนิคใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลงทางการบริหารงานในอนาคต ผลในการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและความ
พึงพอใจข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรที่ได้รับ 

3. ความพึงพอใจความสามารถเสนอแนะปรับปรุงดีขึ้นของบุคคลปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วยสิ่งต่างๆ เช่น 
สถานที่ของการติดต่อสื่อสารและการได้รับการบอกกล่าว การเปลี่ยนแปลงควรปรับปรุงให้ดีขึ้น กลยุทธ์ที่ใช้ในการ
เปลี่ยนแปลงความพึงพอใจ ประเภทของการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงถูกด าเนินการอย่างไร ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับ
ความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสารขององค์กร 

4. ความพึงพอใจ ความมีประสิทธิภาพของช่องทาง การติดต่อสื่อสารต่างๆ ประกอบด้วย วิธีการเผยแพร่
ข่าวสารภายในองค์กร เช่น หนังสือพิมพ์ บันทึกแถลงการณ์และเอกสาร ลายลักษณ์อักษรอื่นๆ ความพึงพอใจ ในการ
ติดต่อสื่อสารเกี่ยวพันกับการมองของบุคคลว่า สื่อกลางขององค์กรถูกใช้ในการเผยแพร่ข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ
เพียงใด 

5. ความพึงพอใจคุณภาพของสื่อกลาง ได้แก่ เอกสาร ลายลักษณ์อักษร ใช้ถ้อยค าได้ดีมากแค่ไหน คุณค่าของ
ข่าวสารที่ได้รับและการมาถึงของข่าวสารอย่างทันท่วงทีหรือไม่ 

6. ความพึงพอใจวิธีการติดต่อสื่อสารของเพื่อนร่วมงาน ปัจจัยดังกล่าวนี้ จะประกอบด้วยการติดต่อสื่อสารตาม
แนวนอน การติดต่อสื่อสารที่ไม่เป็นทางการและระดับความพึงพอใจที่ได้รับ จากการอภิปรายและได้รับข่าวสารจาก
เพื่อนร่วมงาน 
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สรุป  
จากการค้นคว้ารวบรวมทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาในข้างต้นนั้น ท าให้สามารถเข้าใจถึงลักษณะ 

รูปแบบการติดต่อสื่อสาร ความส าคัญของการติดต่อสื่อสารในองค์กรและพฤติกรรมการเลือกสรรและเปิดรับข่าวสาร 
กล่าวคือการสื่อสารที่เป็นตัวเช่ือมกิจกรรมระหว่างกันในองค์กรและในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการท างาน การสื่อสารจะ
ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจ ในบทบาทของแต่ละคนและจะท าให้กิจกรรมของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
รวมถึงการเข้าใจถึงในลักษณะการบริหารงาน เพื่อเป็นประโยชน์ ในการสร้างการสื่อสารอันดี ในองค์กรและช่วยขจัด
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น ในกระบวนการสื่อสาร พร้อมทั้ง การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงรูปแบบการสื่อสาร ภายใน
ที่มีอยู่ขององค์กรให้มีความน่าสนใจและน่าติดตาม จนท าให้บุคลากรหันมาให้ความส าคัญกับการสื่อสารภายในองค์กร
และให้มีการพัฒนาการด าเนินงานเป็นไปในทิศทางที่ดีและมีประสิทธิภาพต่อไป 
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พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค 
 

E-Commerce with changing consumer behavior 
 

มันทนา  ชิวปรชีา 
 

บทคัดย่อ  
 ในโลกยุคปัจจุบันนี้ถือได้ว่าเป็นโลกแห่งยุคของสังคมสารสนเทศ ที่มีรูปแบบของการสื่อสารที่เกิดขึ้นเป็นการ
สื่อสาร 2 ทาง ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมและการตอบโต้ซึ่งกันและกัน ส่งผลให้ผู้รับสารสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการ
สื่อสารได้มากยิ่งขึ้น จากการศึกษาพบว่าการซื้อสินค้าผ่านทางพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์หรือซื้อสินค้าจากอินเทอร์เน็ตเป็นท่ี
นิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีสินค้าให้เลือกซื้ออย่างหลากหลาย สามารถเปรียบเทียบราคาจากหลายร้าน การรับรู้
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ กระท าได้ง่ายและรวดเร็ว ท าให้ได้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพื่อน าไปใช้ในการตัดสินใจ
เลือกซื้อ แต่ทว่าประเทศไทยนั้นยังมีปัจจัยส าคัญหลายอย่างที่เป็นอุปสรรคต่อการท าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หลายเรื่อง
เช่นกัน เช่น ปัญหาด้านความไม่ปลอดภัยของข้อมูล ปัญหาเรื่องกฎหมายเฉพาะด้านท่ีจะก ากับดูแล และปัญหาผู้บริโภค
ขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นปัญหาที่จะต้องได้รับการแก้ไขต่อไป 
 
ค าส าคัญ : พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ , การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค 
 
Abstract  

Today's world is recognized as the world of information society age 
where relies on two-way communication, leading to participation and 
interactions between message senders and receivers. The receivers can have 
greater engagement in the communications. From the study results, it was 
found that E-commerce or Internet purchase has become widely spread. 
Through these channels, consumers can have a variety of choices, prices 
from various shops. Exposure to information and exchange can be done 
easily and fast, leading to accurate information and in turn more efficient 
purchase decisions. However, Thailand still has several factors obstructing 
the successful E-commerce such as information security issue, particular 
laws for regulations, and consumers’ lack of knowledge on Internet-related 
laws. These problem must be further resolved. 

 
Key Words : E-commerce, Changes of consumer behaviour 
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บทน า 
 ในโลกยุคปัจจุบันนี้ถือได้ว่าเป็นโลกแห่งยุคของสังคมสารสนเทศ โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทมาก
ในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการค้นคว้าข้อมูล เช่นเมื่อเราต้องการข้อมูลในเรื่องที่สนใจ ก็
สามารถค้นหาได้จากเครื่องมือค้นหาที่ให้บริการอยู่บนเว็บไซต์ต่างๆ  การเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของ
อินเทอร์เน็ตส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการด ารงชีวิตของผู้คนในสังคมที่รีบเร่งมากขึ้นทุกวัน การเข้ามาของ
เทคโนโลยีต่างๆ จึงส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก จากความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล
ของอินเทอร์เน็ต จึงมีผู้จ าหน่ายสินค้าที่มีทุนในการด าเนินกิจการไม่มาก คิดหาวิธีในการจ าหน่ายสินค้าอีกช่องทางหนึ่ง 
คือ การจ าหน่ายสินค้าผ่านทางพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการซื้อสินค้าได้เข้าไปค้นหาและสัง่ซื้อสินค้าที่ตนเอง
ต้องการ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจ านวนมาก ไม่ต้องมีร้านค้าเพื่อวางจ าหน่ายสินค้าและไม่จ าเป็นต้องมีพนักงานขาย
จ านวนมาก ซึ่งเป็นทางเลือกที่ผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้นทุนต่ าสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย 
 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 
 ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce Businesses) เป็นการท าธุรกิจการค้าทุกรูปแบบที่
เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีลักษณะรูปแบบในการประกอบธุรกิจที่ได้มี
การพัฒนาขึ้น โดยมีการอาศัยเทคโนโลยีอินเทอรเ์น็ตเป็นพ้ืนฐานในการสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีผลให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การท าธุรกิจในลักษณะของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก าลังเป็นที่ได้รับความนิยมใน
ต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการลูกค้า และ
สร้างให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้ามากยิ่งข้ึน (ราม ปิยะเกตุ และคณะ, 2552) ซึ่งการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้น มีความ
แตกต่างกับการท าธุรกิจการค้าโดยทั่วไป เนื่องจาก การติดต่อกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ไม่จ าเป็นต้องมีการเดินทางมา
พบหน้า เพื่อพูดคุยหรือเจรจากัน สามารถด าเนินธุรกรรมต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้มีการซื้อ
ซ้ า ส่งผลให้กิจการมียอดขายและผลก าไรที่เพ่ิมสูงขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง 

ปัจจุบันการซื้อขายสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์เป็นท่ีได้รับความนิยมเพราะสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง มีความสะดวกในการขนส่งสินค้าที่มีให้เลือกหลายแบบ และมีระบบการช าระเงินที่หลากหลาย โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 
2555 เป็นปีที่มีจ านวนร้านค้าออนไลน์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก จากการส ารวจของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ พบว่า คนไทยซื้อสินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 47.8 เป็นร้อยละ 57.2 (ส านักพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, 2556) ท าให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เริ่มสนใจและใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในการซื้อสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์  

แต่ทว่าปัญหาของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ ความไม่ปลอดภัยของข้อมูล กรณีที่ลูกค้าใช้บัตรเครดิตใน
การซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ ผู้ประกอบการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าให้มีความปลอดภัยสู งสุด ซึ่ง
ผู้ประกอบการจะต้องด าเนินการในการลงทุนที่สูงขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบการรักษาความปลอดภัย อีกทั้งต้องพัฒนา
วิธีการใช้งานให้ใช้งานง่าย สะดวกต่อการใช้งานของลูกค้า และมีความปลอดภัยสูงสุด เช่น ธนาคารบางแห่งยังขาดระบบ
ป้องกันความปลอดภัยที่จะรองรับความเสี่ยง ในการช าระเงินจากระบบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งยังขาด
กฎหมายเฉพาะด้านที่จะก ากับดูแล การท านิติกรรมธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากภาครัฐยังไม่มีนโยบายที่
ชัดเจนในการจัดการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอ ท่ีจะสามารถควบคุมการซื้อขายผ่านเว็บไซต์ทั้งรายใหญ่และ
รายย่อย นอกจากน้ี ปัญหาลูกค้ายังขาดความรู้ในเรื่องกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะในส่วนของ
ลูกค้าท่ีอยู่ต่างประเทศ การบังคับใช้กฎหมายนั้น มีความสับสนว่าจะต้องใช้กฎหมายของประเทศใดเป็นหลัก ส่งผลท าให้
ลูกค้าขาดความไว้วางใจในการซื้อขายสินค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และปัญหาเรื่องการด้อยโอกาสของในสังคมบางกลุ่ม 
ที่ยังไม่มีความรู้เรื่องอินเทอร์เน็ต ท าให้การเข้าถึงลูกค้าให้ครบทุกชุมชนอย่างแท้จริงเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น (จิรธี ก า ไร, 
2550) 
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การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค 
 ปัจจุบันการซื้อสินค้าผ่านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือซื้อสินค้าจากอินเทอร์เน็ตเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย 
เนื่องจากมีสินค้าให้เลือกซื้ออย่างหลากหลาย สามารถเปรียบเทียบราคาจากหลายๆร้าน การรับรู้แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารต่างๆกระท าได้ง่ายและรวดเร็ว ท าให้ได้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพื่อน าไปใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อ วิธีการช าระ
เงินก็สามารถท าได้หลากหลายวิธี อีกทั้งการจัดส่งสินค้าก็รวดเร็ว มีให้เลือกทั้งการจัดส่งแบบธรรมดา หรือการจัดส่งแบบ
ด่วน (EMS) ทางด้านสินค้าท่ีได้รับก็เป็นไปตามที่ระบุตามตัวอย่างที่แสดงให้เห็น อีกท้ังยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภค
ในการเลือกซื้อสินค้าได้หลายด้าน คือ ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ในราคาถูก เนื่องจากสามารถที่จะเปรียบเทียบ
ราคาสินค้าจากร้านต่างๆในเว็บไซต์ได้ ท าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกเพิ่มขึ้นผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อโดยเข้าชมเว็บไซต์ต่างๆ 
ได้ 24 ช่ัวโมงเป็นการลดข้อจ ากัดในการเดินทางไปเลือกซื้อที่ร้าน หรือลดข้อจ ากัดในเรื่องของเวลา ผู้บริโภคสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างท่ัวถึงและรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถพูดคุยโต้ตอบแลกเปลี่ยนข่าวสาร
ระหว่างผู้บริโภครายอื่นๆและผู้ขายสินค้าได้ (ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ, 2552) 

ในช่วงที่ผ่านมา การซื้อสินค้าผ่านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แพร่ขยายไปยังกลุ่มคนต่าง ไม่เพียงแค่กลุ่มคนที่
คุ้นเคยกับการใช้คอมพิวเตอร์แต่ยังแผ่ขยายไปถึงผู้คนระดับต่างๆ เพราะนอกจากการใช้คอมพิวเตอร์(Computer) ที่มี
บริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ในการสั่งซื้อสินค้าแล้วปัจจุบันสมาร์ทโฟน (Smartphone) แท็บเล็ต (Tablet) ที่เราใช้ก็
ยังสามารถใช้ในการสั่งซื้อสินค้าได้อย่างง่ายดายอีกด้วย ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางในการบริโภคสินค้าแบบใหม่ที่ให้ได้ทั้ง
ความสะดวกสบาย ความรวดเร็วและความตรงต่อเวลา เนื่องจากปัจจุบันเวลาเป็นก็เรื่องที่ผู้บริโภคน ามาพิจารณาในการ
ซื้อสินค้า (เจริญศักดิ์ รัตนวราห, 2554)  

 
แนวทางในการพัฒนาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 

แนวทางในการพัฒนาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์นั้นจะต้องเริ่มจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของการพัฒนา
อิเล็กทรอนิกส์ให้เข้มแข็ง ตั้งแต่การวางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีเสถียรภาพจึงควรมีแนวทางในการในการพัฒนา
ดังนี ้
 1. การพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยนั้น จะต้องเริ่มจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้เข้มแข็งเสียก่อน ไม่ว่าจะเป็นการวางระบบเครอืข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีเสถียรภาพหรือการ
เปิดให้มีการแข่งขันด้านการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

2. การพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความมั่นคงและความปลอดภัยในการท าธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
มากขึ้นรวมถึงการพัฒนาตัวบทกฎหมายให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันมากขึ้น เช่น 
การเพิ่มบทลงโทษให้กับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ (Hack) และที่ส าคัญคือการบังคับใช้
กฎหมายดังกล่าวอย่างจริงจัง 

3. การพัฒนาบุคลากรและประชาชนให้คุ้นเคยกับอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ด้วยการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้
เยาวชนได้เรียนรู้การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้องและจัดตั้งหน่วยงานที่ช่วยสอนการใช้อินเทอร์เน็ตให้แก่ผู้ใหญ่เพื่อให้
ประชาชนคุ้นชินกับอินเทอร์เน็ตมากข้ึนในอนาคต 
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สรุป 
 ในโลกยุคปัจจุบันนี้ถือได้ว่าเป็นโลกแห่งยุคของสังคมสารสนเทศ โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทมาก
ในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ จึงมีผู้จ าหน่ายสินค้าที่มีทุนในการด าเนินกิจการไม่มาก คิดหาวิธี การจ าหน่ายสินค้าผ่าน
ทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากการศึกษาพบว่าการซื้อสินค้าผ่านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือซื้อสินค้าจาก
อินเทอร์เน็ตเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีสินค้าให้เลือกซื้ออย่างหลากหลาย สามารถเปรียบเทียบราคาจาก
หลายร้าน การรับรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ กระท าได้ง่ายและรวดเร็ว ท าให้ได้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพื่อ
น าไปใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อ แต่ทว่าประเทศไทยนั้นยังมีปัจจัยส าคัญหลายอย่างที่เป็นอุปสรรคต่อการท าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์หลายเรื่องเช่นกัน เช่น ปัญหาด้านความไม่ปลอดภัยของข้อมูล ปัญหาเรื่องกฎหมายเฉพาะด้านที่จะก ากับ
ดูแล และปัญหาผู้บริโภคขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นปัญหาที่จะต้องได้รับการ
แก้ไขต่อไป 
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ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิต่อการตัดสินใจเลือกซือ้กาแฟสด 
 

Market factors influencing the decision to buy coffee. 
 

สุภาพรรณ   แตงทอง 
 
บทคัดย่อ 

จากการที่ธุรกิจร้านกาแฟสดมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ท าให้มีการแข่งขันทางการตลาดสูงขึ้น  ผู้ประกอบ
กิจการร้านกาแฟจึงต้องเพิ่มกลยุทธ์เพื่อดึงดูดลูกค้า ผู้เขียนเห็นว่าการศึกษาถึงปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อกาแฟสด บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟสด ผลการศึกษา พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ร้านกาแฟสดมีเครื่องดื่มหลากหลายชนิดให้เลือก ด้านราคา 
ร้านกาแฟสดมีการติดป้ายบอกราคาสินค้าที่ชัดเจน เช่น เมนูแสดงรายการเครื่องดื่มพร้อมราคาแต่ละชนิด ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย ท่ีตั้งของร้านกาแฟสด มีความเหมาะสม ใกล้สถานท่ีท างาน สะดวก สบายต่อการซื้อกาแฟสดแล้วนั่งดื่ม 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ร้านกาแฟสดควรมีการจัดเครื่องดื่มกาแฟพร้อมของว่างเป็นชุดในราคาพิเศษ เช่น เบอเกอรี่ เส
ริฟพร้อมกาแฟสด รสชาติต่างๆ เป็นต้น ด้านบุคลากร พนักงานขายสามารถให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถามได้อย่าง
ชัดเจน ถูกต้อง ด้านกระบวนการให้บริการ ร้านกาแฟสดให้บริการด้วยความถูกต้องแม่นย า ด้านลักษณะทางกายภาพ ร้าน
ได้มีการจัดสรรที่น่ังด้านในและด้านนอกของร้านอย่างเพียงพอ จากปัจจัยทางการตลาดทุกปัจจัยมีความส าคัญเท่าเทียมกัน  
 
ค าส าคัญ : ปัจจัยทางการตลาด,ร้านกาแฟสด,ผลิตภัณฑ์ 

Abstract 
  The coffee business has continued to grow with the increase in market 
competition. The owners of coffee shops have to implement strategies to 
attract customers. The author is interested in market factors influencing the 
decision to buy coffee. This article aims to review the literature related to 
market factors influencing the decision to buy coffee. The results showed 
that the products. The results showed that in the marketing mix: the products 
should have enough varieties to choose, price should be stated clearly, 
distribution channel should be situated near the working location, promotion 
should be special price on coffee and other assortments, personnel should be 
able to suggest and answer questions clearly, process should fast and 
accurate, and lastly coffee shops should have sufficient area. All these 
factors are equally important.  
 
Keywords : Market factors, the coffee products. 
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บทน า 
  ประวัติความเป็นมาของกาแฟในโลกกาแฟโดยแหล่งก าเนิดแล้วเป็นพืชพื้นเมืองของอาบีซีเนีย (Abys-sinia) 
และอาราเบีย (Arabia) ถูกค้นพบในศตวรรษที่ 6 ราวปี ค.ศ. 575 ในประเทศอาระเบีย (Ara-bia) และในขณะเดียวกัน
บางท่านก็กล่าวว่ากาแฟเป็นพืชพื้นเมืองที่พบในเมืองคัพฟา (Kaffa) ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศเอธิโอเปีย 
(Ethiopia) กาแฟจึงได้ช่ือเรียกตามจังหวัดนี้ และยังได้เรียกแตกต่างกันออกไปอีกมาก แหล่งก าเนิดเดิมของกาแฟมาจาก
ประเทศอาบีซีเนีย หรือแถบประเทศอาราเบียน หรือประเทศอาหรับ ตะวันออกกลาง สมัยนั้นไม่มีผู้ใดให้ความสนใจ
เท่าใดนักจนกระทั่งล่วงเลยมาถึงศตวรรษที่ 9 มีการเลี้ยงแพะชาวอาราเบียคนหนึ่งช่ือ คาลดี (Kaldi) น าแพะออกไปเลี้ยง
ตามปกติ แพะได้กินผลไม้สีแดงชนิดหนึ่งเข้าไปแล้วเกิดความคึกคะนองผิดปกติ จึงได้น าเรื่องไปเล่าให้ชาวมุสลิมท่านหนึ่ง
ฟัง จึงได้น าผลของต้นไม้นั้นมากะเทาะเปลือกเอาเมล็ดไปคั่วแล้วต้มในน้ าร้อนดื่มเห็นว่ามีความกระปรี้กระเปร่า จึงน าไป
เล่าให้คนอื่นฟังต่อไป ชาวอาราเบียจึงได้เริ่มรู้จักต้นกาแฟมากขึ้น จึงท าให้กาแฟแพร่หลายเพิ่มขึ้นจากประเทศอาราเบีย 
เข้าสู่ประเทศอิตาลี เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน ฝรั่งเศสชาวอาระเบียเรียกพืชนี้ว่า “คะวาฮ์” (Kawah) หรือ “คะเวฮ์” 
(Kaweh) ซึ่งแปลว่าพลัง (strength) หรือความกระปรี้กระเปร่า (vigor) ชาวตุรกีเรียกว่า “คะเวฮ์” (Kaveh) ต่อมาการ
เรียกช่ือกาแฟจึงเปลี่ยนแปลงไปตามแหล่งต่างๆของโลก เช่น คัฟฟี (Koffee) ในอังกฤษเรียกว่า “คอฟฟี” (coffee) อัน
เป็นช่ือที่รู้จักและใช้ในปัจจุบันนี้ เมื่อมาถึงประเทศไทยคนไทยเรียกว่า โกปี๊ ข้าวแฝ่ และกาแฟในที่สุด(ศูนย์วิจัยและ
พัฒนากาแฟบนท่ีสูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2550) 
  ประวัติความเป็นมาของกาแฟในประเทศไทยเมื่อทราบประวัติความเป็นมาของกาแฟในโลก ก็ควรจะได้
รับทราบถึงความเป็นมาของกาแฟในประเทศไทยเราบ้าง กาแฟ ข้าวแฝ่โกปี๊ หรือ ค้อฟฟี่ ตลอดจนค้อฟฟี่ช้อป (coffee 
shop) และคาเฟ่ (Café) เป็นภาษาที่คุ้นหูและคุ้นเคยกับคนไทยมากพอสมควรในปัจจุบันนี้กาแฟในประเทศไทยมีต้น
ก าเนิดจากที่คนไทยผู้ซึ่งนับถือศาสนาอิสลามคนหนึ่ง ช่ือนายดีหมุน ได้มีโอกาสไปแสวงบุญ ณ เมืองเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย ได้น าเมล็ดพันธุ์กาแฟมาเพาะปลูกที่บ้าน คือ ต.บ้านโหนด อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ในปี พ.ศ. 2447 
กาแฟที่น ามาปรากฏว่าเป็นพันธุ์โรบัสต้าการปลูกได้ผลดีพอสมควร จากนั้นจึงได้มีการขยายพันธุ์และมีการส่งเสริมการ
ปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสต้านี้ออกไปอย่างกว้างขวางในภาคใต้ของประเทศไทย โดยส่งเสริมเป็นพืชปลูกสลับในสวนยางเป็น
รายได้ส ารองจากการกรดียาง ปัจจุบันการปลูกกาแฟในภาคใต้ได้มีการพัฒนาการอย่างมากมายสามารถปลูกเป็นพืชหลัก
และท ารายได้ให้เกษตรกรเป็นอย่างดี พื้นที่ปลูกทั้งสิ้นประมาณ 147,647 ไร่ส าหรับกาแฟพันธุ์อาราบิก้า (C. Arabica) 
ซึ่งเป็นกาแฟพันธุ์หลักและมีผลผลิตประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ของโลกนั้น ได้ถูกน าเข้ามาปลูกในประเทศไทย ประมาณปี 
พ.ศ. 2493 ท้ังนี้ตามบันทึกของพระสารศาสตร์พลขันธ์ ซึ่งเป็นชาวอิตาลีต่อมาในปี พ.ศ. 2516 โครงการปลูกพืชทดแทน
และพัฒนาเศรษฐกิจชาวไทยภูเขา ไทย/สหประชาชาติ ได้เริ่มโครงการทดลองท าการเกษตรหลายชนิด โดยมี
วัตถุประสงค์ส าคัญในการค้นหาพันธุ์พืชและสัตว์ มาทดแทนการปลูกและผลิตยาเสพย์ติดฝิ่นของชาวไทยภูเขา และเพื่อ
ท าการพัฒนาเศรษฐกิจของชาวไทยภูเขาอีกด้วย และต่อมาในปี พ.ศ. 2520 โครงการได้ขยายเวลาการด าเนินการต่อไป
อีก 5 ปี โดยเปลี่ยนช่ือเป็นโครงการปลูกพืชทดแทนและการตลาดที่สูง ทั้งนี้เป็นผลจากการทดลองใช้พืชหลายชนิดใน
การปลูกทดแทนฝิ่นซึ่งได้ผลดี ท าให้พื้นที่และปริมาณการผลติฝิน่ลดลงไปมาก ในการส่งเสริมปลูกพืชทดแทนฝิ่นนี้ กาแฟ
พันธุ์อาราบิก้าเป็นพืชชนิดหนึ่งที่มีความส าคัญและเป็นความหวังในการทดแทนฝิ่นและสามารถท ารายได้แก่เกษตรกร
ชาวเขาได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เนื่องจากสภาพความเหมาะสมของพื้นที่สูงและความต้องการในตลาดยังมี อยู่มากนั่นเอง
(สุรินทร์ วัชระปรีชา. 2548 : 1)) 
  กาแฟสด เป็นเครื่องดื่มที่มีกลิ่นและรสเป็นเอกลักษณ์ และเป็นท่ีเครื่องดื่มช่ืนชอบของคนท่ัวโลกจ านวนมากมา
ยาวนาน แม้กาแฟจะไม่มีถิ่นก าเนิดที่ประเทศไทย แต่กาแฟก็เป็นเครื่องดื่มที่ตนไทยรู้จัก และบริโภคมาเป็นเวลานาน 
ช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นมีอัตราการขยายตัวของธุรกิจร้านกาแฟสดเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเติบโตอย่าง
รวดเร็วเห็นได้ชัด สาเหตุที่ธุรกิจเติบโตอาจมาจากธุรกิจเกี่ยวกับร้านกาแฟรายใหญ่ๆ จากต่างประเทศที่ได้เข้ามาลงทุน 
เช่น สตาร์บัคส์คอฟฟี่เวิลด์ แบรค์แคนยอน อเมซอน เป็นต้น ท่ีได้สร้างความตื่นตัวให้กับอุตสาหกรรมธุรกิจร้านกาแฟสด
เป็นอย่างมาก ซึ่งการที่ธุรกิจร้านกาแฟรายใหญ่ๆ จากต่างประเทศได้เข้ามาลงทุนเปิดกิจการในประเทศไทยแสดงถึง
ตลาดธุรกิจกาแฟสดนี้ยังมีอนาคต และยังขยายตัวต่อไปได้อีก จากกระแสความนิยมดื่มกาแฟท่ีมีมากข้ึนของคนไทย และ
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จากกระตุ้นตลาดของผู้ลงทุนและผู้ประกอบการร้านกาแฟสด ซึ่งมีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดอย่างหลากหลาย เพื่อให้
ผู้บริโภคหันมาดื่มกาแฟสดกันมากขึ้น จึงท าให้การแข่งขันในธุรกิจร้านกาแฟสด มีการปรับกลยุทธ์และเปลี่ยนแปลงไปทั้ง
ด้านตัวสินค้าและการบริการ ให้ความส าคัญมากขึ้นในส่วนของกรรมวิธีการชงกาแฟให้ได้มาตรฐาน เนื่องจากกระแส
ความนิยมดื่มกาแฟสดเพิ่มมากอย่างแพร่หลาย และเข้ามามีบทบาททุกกลุ่มผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษา และกลุ่ม
คนวัยท างาน ที่มีความนิยมดื่มมากข้ึน ท าให้ร้านกาแฟสดแต่ละร้านที่แข่งขันกันมีการน าเสนอจุดขายหรือจุดเด่นที่สร้าง
ความแตกต่างให้เหนือคู่แข่งขัน เป็นการดึงดูดผู้บริโภคให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการคัดสรรเมล็ดกาแฟที่ได้คุณภาพ ชนิด
ของกาแฟมีความหลากหลายให้เลือกบริโภค ตลอดจนมีแก้วกาแฟหรืออุปกรณ์ชงกาแฟที่มีแบรนด์ของร้านเอง การ
ตกแต่งร้านให้ดูมีบรรยากาศเป็นกันเอง(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2554 : ออนไลน์) 
  กระแสความนิยมในการดื่มกาแฟของคนไทยเปลี่ยนแปลงจากเดิม คือ เปลี่ยนจากนิยมดื่มกาแฟส าเร็จมานิยม
เข้าร้านกาแฟสดคั่วบด ที่มีการตกแต่งร้านให้หรูหราทันสมัย สะดวกสบาย มีบรรยากาศที่รื่นรมย์ส าหรับการดื่มกาแฟ
มากขึ้น ร้านกาแฟสดในสถานีบริการน้ ามันนั้นถือเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตและรายได้ดีอีกธุรกิจหนึ่ง เนื่องจากพฤติกรรม
ผู้บริโภคปัจจุบันที่เข้ามาในสถานีบริการน้ ามันไม่ได้ต้องการเติมน้ ามันเพียงอย่างเดียว แต่ต้องการใช้บริการอื่นด้วย จะ
สังเกตเห็นว่าสถานีบริการน้ ามันแต่ละแห่งจะมีร้านกาแฟสดทั้งแบรนด์ตลาดตามความนิยมและร้านกาแฟสดแบรนด์ของ
เฉพาะของตนเอง จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้เดินทางที่มีความต้องการแวะพักผ่อนระหว่างทาง สังเกตได้ว่าผู้บริโภค
มักจะใช้ร้านกาแฟเป็นสถานท่ีพบปะพูดคุย สังสรรค์ หรือกระทั่งบางครั้งใช้เป็นจุดนัดพบคุยติดต่องานหรือในย่านชุมชน
เมืองที่มีหน่วยงานราชการ,บริษัทฯ หรือห้างร้านต่างๆ จะเห็นได้ว่าจะมีร้านกาแฟสดตั้งอยู่ในพื้นท่ีจ านวนมาก จากข้อมูล
ข้างต้น ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสดเพื่อทราบถึงเหตุผลการเข้าใช้บริการร้าน
กาแฟสด ผลการวิจัยท าให้สามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงธุรกิจให้ตรงกับความต้องการผู้บริโภค และเป็นแนวทาง
ด าเนินกิจการแก่ผู้สนใจธุรกิจร้านกาแฟสด และจากการรวบรวมข้อมูลพบว่าธุรกิจร้านกาแฟมีสถานการณ์การเติบโตอย่าง
รวดเร็วจนเกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านสินค้าและการให้บริการ เน้นเรื่องของกรรมวิธีการชง
กาแฟและยังมีการจัดให้มีการบริการเสริมต่างๆภายในร้าน เพื่อเป็นการดึงดูดกระตุ้นความต้องการให้กับลูกค้าเพื่อสร้าง
ความประทับใจ มีผลต่อการตัดสินใจที่จะท าให้ลูกค้าอยากกลับมาใช้บริการอีก(ฐิติรัตน์ อินทสงค์,2557 :1) 
  ดังนั้น ผู้เขียนจึงมีความสนในศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการบริโภคกาแฟสด เพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงคุณภาพของกาแฟและบริการด้านต่างๆภายในร้านกาแฟให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการร้านกาแฟสด สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปปรับปรุงกลยุทธ์ให้
ตรงกบความต้องการของผู้บริโภคและเกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อไป 
 
ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิต่อการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟสด  
 การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิต่อการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟสดซึ่งมีแนวคิดและทฤษฏีที่
เกี่ยวข้องดังนี ้
 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 

ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) 
คอตเลอร์ (Kotler, 2000 : 15) กล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาดว่า หมายถึง การที่บริษัทหรือองค์กรใช้

เครื่องมือทางการตลาดที่หลากหลายร่วมกันเพื่อให้ได้มาซึ่งการบรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาดในตลาดเป้าหมาย 
เสรี วงษ์มณฑา (2542 : 11) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) หมายถึงการมีสินค้าที่ตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ขายในราคาที่ผู้บริโภคยอมรับได้และผู้บริโภคยินดีจ่ายเพราะมองเห็นว่าคุ่มค่า
รวมถึงมีการจัดจ าหน่ายกระจายสินค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อเพื่อให้ความสะดวกแก่ลูกค้าด้วยความพยายาม
จูงใจให้เกิดความชอบในสินค้าและเกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้องโดยส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย 4Ps 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง การมีสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการใช้ของลูกค้า 
กลุ่มเป้าหมายได้แนวความคิดด้านผลิตภัณฑ์เป็นคุณสมบัติส าคัญของผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการใช้ของ
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ผู้บริโภคได้ การศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้นนักการตลาดมักจะศึกษาผลิตภัณฑ์ ในรูปของผลิตภัณฑ์เบ็ดเสร็จ (Total 
product) ซึ่งหมายถึง ตัวสินค้าบวกกับความพอใจและผลประโยชน์อื่นที่ผู้บริโภคได้รับจากการซื้อสินค้านั้น ผู้บริหาร
การตลาดจะต้องมีการปรับปรุงสินค้าหรือบริการที่ผลิตขึ้นมาให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดย
เน้นถึงการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค และสนองความต้องการของผู้บริโภคเป็นส าคัญ ในการศึกษาเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์จะต้องศึกษาปัญหาต่าง ๆ ที่ครอบคลุมถึงการเลือกตัวผลิตภัณฑ์ในเรื่องคุณภาพ ประสิทธิภาพ สี ขนาด 
รูปทรง การให้บริการประกอบการขาย การรับประกัน ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตั วตนก็ได้ 
ผลิตภัณฑ์จึงประกอบด้วย ตัวผลิตภัณฑ์ บริการ ความคิด สถานท่ี องค์กรหรือบุคคล ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ใน
สายตาของลูกค้าจึงจะมีผลท าให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้การก าหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ต้องพยายามค านึงถึง สิ่ง
ดังต่อไปนี้ 

1.1 ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ และหรือความแตกต่างทางการแข่งขัน 
1.2 พิจารณาจากองค์ประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์ เช่น ประโยชน์พื้นฐาน รูปร่าง ลักษณะ คุณภาพ 

และการบรรจุภัณฑ์ 
1.3 การก าหนดต าแหน่งของผลิตภัณฑ์ เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อแสดง ต าแหน่งท่ีแตกต่าง และมีคุณค่า

ในจิตใจของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีลักษณะใหม่และปรับปรุงให้ดีขึ้น 
1.5 กลยุทธ์เกี่ยวกับส่วนประสมสายผลิตภัณฑ์ 
ดังนั้นการวางแผนกลยุทธ์หรือนโยบายด้านผลิตภัณฑ์จึงต้องพิจารณาถึงตัวสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับ

ความต้องการของลูกค้า โดยต้องค านึงถึงความต้องการและความปรารถนาของลูกค้าเป็นหลักในการน ามาพิจารณา
พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อสร้าง ความพึงพอใจให้กับลูกค้า 

2. ด้านราคา (Price)หมายถึง การมีราคาที่ผู้บริโภคยอมรับได้และยินดีจ่ายเพราะมองเห็นว่าคุ้มค่ากับ การจ่าย 
(เสรี วงษ์มณฑา, 2542 : 12) การก าหนดราคา ผู้ตัดสินอาจใช้จิตวิทยาและพฤติกรรม 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง การจัดจ าหน่าย การกระจายสินค้าให้สอดคล้องกับ 
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อความต้องการใช้ และให้ความสะดวกแก่ลูกค้า โดยกลยุทธ์ด้าน ช่องทางการจัดจ าหน่าย
ต้องพิจารณาถึงท าเลที่ตั้ง ความสะดวกของการเดินทาง ใกล้แหล่งค้าขาย ห้างสรรพสินค้าฯลฯ และต้องค านึงถึงการ
อ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า โดยเน้นการบริการ จัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงการบริการที่
ประทับใจ เป็นการบริการที่มี มารยาทแก่ลูกค้าทุกคนที่มาติดต่อ รวมถึงการบริหารสินค้าซึ่งประกอบด้วย การจัดสรร
สต็อกเพื่อ ขายให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ตลอดจนมีการน าเสนอหรือการจัดวางสินค้า เพื่อให้
เหมาะสม สวยงาม หาได้ง่าย เป็นต้น 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการใช้ความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในตัวสินค้าและ
เกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้องการส่งเสริมการตลาดที่ส าคัญ ประกอบด้วย 

4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรและหรอืผลิตภัณฑ์บริการหรือ
ความคิดต้องมีการจ่ายเงินโดยผู้อุปถัมภ์รายการ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ , 2541 : 80-81) เป้าหมายของงาน
สร้างสรรค์การโฆษณาอัน ได้แก่ 4 ประการคือ  

 4.1.1 เป้าหมายทางจิตวิทยา (เช่นการยอมรับ เข้าใจ จ าได้ เปลี่ยนใจ เป็นต้น) 
 4.1.2 เป้าหมายทางการกระท าเช่นการจูงใจให้รีบซื้อการเปลี่ยนยี่ห้อการซื้อทีละมากๆ 
 4.1.3 เป้าหมายทางจินตภาพ ได้แก่ การส่งเสริมให้มีคนรู้จักยอมรับเป็นต้น 
 4.1.4 เป้าหมายทางธุรกิจเป็นการกระตุ้นการขายให้ไวขึ้น  

4.2 การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relations : PR) เป็นการกระท าทั้งสิ้น
ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดจากการวางแผนล่วงหน้าในการที่จะสร้างความเข้าใจกับสาธารณชนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ก่อให้เกิด
ทัศนคติภาพพจน์ท่ีดีอันจะน าไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานและสาธารณชนที่เกี่ยวข้องก่อให้เกิดการสนับสนุน
และความร่วมมือกันเป็นอย่างดีการ ประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยการใช้สื่อมวลชน (Mass media) และการไม่ใช้
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สื่อมวลชนการประชาสัมพันธ์เป็นสื่อทั้งที่จ่ายเงินและไม่ต้องจ่ายเงินและการประชาสัมพันธ์แบบมีกลุ่มเป้าหมายหลาย
กลุ่มเป็นต้น 

4.3 การส่งเสริมการขาย(Sale promotion)หมายถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายทั้งปวงที่นอกเหนือไปจากการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์โดยมากจะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราวโดยไม่ซ้ ากันแต่อย่างไรก็ตามอาจจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าการส่งเสริมการขายเป็นกิจกรรมที่มิใช่การโฆษณาแต่สามารถกระตุ้นจูงใจ
ให้ผู้บริโภคมาซื้อสินค้าและท าให้คนกลางเพิ่มประสิทธิภาพในการจ าหน่ายโดยการจัดแต่งร้านการแสดงหรือการจัด
นิทรรศการสินค้าการสาธิตวิธีการใช้ตลอดจนความพยายามด้านการตลาดอื่น ๆ ซึ่งเป็นงานที่ต้องปฏิบัติกันอยู่เป็นประจ า
เช่นการให้ตัวอย่างสินค้าคูปองส่วนลดของแถมและการส่งสลากชิงโชคเป็นต้นและการส่งเสริมการขายโดยอาศัยคนกลาง 
เช่น การให้ส่วนลดพิเศษการโฆษณาร่วมการส่งเสริมการจ าหน่ายโดยระบุคนกลางการแข่งขันการขาย เป็นต้น 

4.4 การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal selling) เป็นการติดต่อสื่อสารทางตรงแบบเผชิญหน้าระหว่าง
ผู้ขายกับลูกค้าที่คาดหวังมีคุณสมบัติคือการเผชิญหน้าระหว่างบุคคลสองคนขึ้นไปท าให้ผู้ขายสามารถสังเกตลักษณะและ
ความต้องการของผู้ซื้อได้อย่างใกล้ชิด 

 4.4.1 การขายแบบให้การปรึกษาวิธีการพยายามศึกษาและเข้าใจถึงปัญหาของลูกค้าเพื่อเสนอแนะ
แนวทางแก้ไขไม่ได้มุ่งแต่จะขายแต่จะช่วยให้ข้อมูลค าแนะน าความคิดเห็นแก่ลูกค้าด้วยข้อเสียของวิธีนี้ก็คือบางครั้งหาก
พนักงานขายเช่ืองช้ามุ่งแก้ปัญหาเกินไปจนไม่สามารถช้ีจุดเด่นของผลิตภัณฑ์และเวลาที่จ ากัดอาจไม่เปิดโอกาสให้
ผู้บริโภคได้สื่อสารปัญหาของการใช้สินค้าได้  

 4.4.2 การขายแบบ AIDA อยู่บนพื้นฐานของการโน้มน้าวจิตใจและช้ีให้ลูกค้า เห็นปัญหาของตน
อย่างแท้จริงการขายแบบนี้มีจุดเด่นที่พนักงานขายสามารถมีบทบาทที่ช้ีแนะให้แก่ลูกค้าโดยการขายจะเกิดขึ้นได้จะต้อง
ประกอบด้วยการสร้างความสนใจดึงความสนใจให้เกิดขึ้นแต่ลูกค้าให้ได้ช้ีให้เห็นถึงประโยชน์ความสนใจในผลิตภัณฑ์
สร้างความต้องการและผลักดันให้เกิดการกระท าหลังจากท่ีได้ตอบข้อซักถามของลูกค้าจนครบพนักงานขายจะท าการปิด
การขายซึ่งเป็นข้ันตอนท่ีส าคัญที่สุด 

 4.4.3 การขายต่อเนื่อง การที่พนักงานขายพยายามที่จะเพิ่มการขายสินค้าครั้งหนึ่งๆโดยการใช้การจูงใจใน
รูปแบบต่างๆเพื่อกระตุ้นหรือก่อให้เกิดความต้องการซื้อสินค้าชนิดอื่นเพิ่มเติมต่อไป เช่น ลูกค้าซื้อผ้าไหมเพื่อตัดชุดสวมใส่
พนักงานขายมีเทคนิคการขายที่ดีก็จะแนะน าลูกค้าให้ซื้อกระเป๋าผ้าไหมที่เข้าชุดกันด้วย 

 4.4.4 การขายแบบมุ่งเน้นสายสัมพันธ์มักจะเน้นถึงความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้ามากกว่าการขาย
ในระยะสั้นดังน้ันจะต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ารากฐานแห่งความส าเร็จ คือความอุตสาหะความอดทน ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความเป็นผู้มีน้ าใจสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่ งที่พนักงานขายที่ดีต้องมีโดยเฉพาะ “Service 
mind” เป็นบุคคลผู้มีจิตใจรักในการบริการพร้อมให้ความช่วยเหลือเสมอ 

4.5 การตลาดทางตรง (Direct marketing) หมายถึงวิธีการต่าง ๆ ที่นักการตลาดใช้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์
โดยตรงและสร้างให้เกิดการตอบสนองในทันทีทันใดประกอบด้วยการขายทางโทรศัพท์ จดหมายตรง แคตตาล็อกและ
หนังสือพิมพ์ท่ีจูงใจให้ผู้บริโภคตอบกลับเพื่อการซื้อเพื่อรับของตัวอย่างหรือน าคูปองจากสื่อไปใช้ในการซื้อสินค้าในราคา
พิเศษถ้าเป็นการโฆษณาเพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรงเรียกว่า “Direct response advertising” การโฆษณาที่ให้มี
การตอบสนองโดยตรง เช่น การโฆษณาผ่านสื่อนิตยสารผู้บริโภคผู้อ่านตัดช้ินส่วนของสื่อโฆษณากลับมา 
 
แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ( Service Marketing Mix ) 

ฟิลลิป คอตเลอร์ (Phillip. Kotler,2003: 24) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix'7Ps) 
หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ ซึ่งกิจการผสมผสานเครื่องมือเหล่านี้ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด ประกอบด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่กิจการใช้
เพื่อให้มีอิทธิพลโน้มน้าวความต้องการผลิตภัณฑ์ของกิจการ ส่วนประสมการตลาดบริการแบ่งออกเป็นกลุ่มได้ 7 กลุ่ม 
ดังท่ีรู้จักกันว่าคือ “7 Ps” ซึ่งเพ่ิมมาจาก 4P’s อันได้แก่ 
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1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งที่สามารถ สนองความจ าเป็นรวมทั้งความต้องการของมนุษย์ได้ คือผู้ขาย
จะต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยทั่วไปแล้วผลิตภัณฑ์แบ่ง
ออกเป็น 2 ลักษณะคือ ผลิตภัณฑ์ที่อาจสามารถ จับต้องได้และผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถ จับต้องไม่ได้ กล่าวคือ ผลิตภัณฑ์
สามารถ เป็นได้ทั้งสินค้าและบริการ โดยทั่วไปการผลิตผลิตภัณฑ์ต้องมีการพิจารณาคุณภาพสนิค้า ลักษณะการออกแบบ 
ขนาด การรับประกัน เป็นต้น ซึ่งสามารถ สนองตอบความต้องการของลูกค้า และท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจได้ 

2. ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปของตัวเงิน ราคาเป็นต้นทุนของ (Cost) ลูกค้าลูกค้า
จะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ผลิตภัณฑ์กับราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์นั้นคุณค่าสูงกว่าราคา ลูกค้าจะ
ตัดสินใจซื้อ ดังนั้น การก าหนดกลยุทธ์ด้านราคาจะต้องค านึงถึงคุณค่า เพราะเป็นสิ่งที่ก าหนดมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ใน
การแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการในรูปเงินตราเกี่ยวข้องโดยตรงกับ วิธีการก าหนดราคา นโยบายและกลยุทธ์ ต่าง ๆ อีก
ทั้งในการก าหนดราคา ผู้จ าหน่ายจะต้องค านึงคุณค่าที่รับรู้ (Perceived Value) ในมุมมองของลูกค้า ซึ่งต้องพิจารณาว่า
การยอมรับจากลูกค้าในคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้นๆสูงกว่าราคาของผลิตภัณฑ์ 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) เป็นสถานที่ให้บริการในส่วนเริ่มต้น โดยการเลือกท าเล ที่ตั้ง
(Location) ของธุรกิจบริการนั้นมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะธุรกิจบริการที่ลูกค้าต้องไปรับบริการในสถานที่ที่ผู้
ให้บริการจัดไว้ ดังนั้นท าเลที่ตั้งจึงเป็นตัวก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่จะเข้ามาใช้บริการที่ให้บริการจึงต้องสาม ารถ 
ครอบคลุมพื้นที่ในการให้บริการกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด และต้องพิจารณาถึง ท าเลที่ตั้งของคู่แข่งด้วย ซึ่ง
ความส าคัญของท าเลที่ตั้งจะมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของธุรกิจบริการแต่ละประเภท ธุรกิจบริการนั้น
ช่องทางการให้บริการหรือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ส าคัญของการวางกลยุทธ์ทางการตลาด เพราะหากสามารถ หา
ช่องทางเข้าถึงลูกค้าได้มากเท่าไร ผลก าไรก็จะเพิ่มสูงขึ้นมากเท่านั้น 

4. ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อสื่อสารทางข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อเพื่อสร้างทัศนคติ
และพฤติกรรมการซื้อ ส่วนประสมการตลาดส่งเสริมการตลาด (Marketing Mix’s)หรือส่วนประสมในการติดต่อสื่อสาร 
(Communication Mix) ประกอบด้วย การติดต่อสื่อสารโดยใช้พนักงานขายด าเนินการขาย (Personal Selling) รวมทั้ง
การติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้บุคคล(Non Personal Selling) เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารมีหลายประเภท ต้องใช้หลักการ
เลือกใช้เครื่องมือสื่อสารแบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing Communication) ซึ่งเครื่องมือส่งเสริม
การตลาด ได้แก่ (วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์, 2547, หน้า 161) 

4.1 การสื่อสารโดยใช้บุคคล(Personal Communication) เป็นการใช้บุคคลในการสื่อสารไปยังผู้บริโภค 
กล่าวคือการขายโดยใช้พนักงานขายเส้นทางของข้อมูลข่าวสารจะเป็นไปแบบสองทาง (Two-Way Communication) 
ท าให้พนักงานผู้ให้บริการได้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับลูกค้าโดยตรง และการสื่อสารแบบปากต่อปาก (Word of Mouth 
Communication) เป็นการเล่าประสบการณ์โดยตรงจากลูกค้ารายหนึ่งที่เคยใช้บริการไปสู่ลูกค้ารายอื่น ๆ ซึ่งมีผลต่อ
การตัดสินใจของผู้บริโภคทั้งใน ทิศทางด้านบวกและลบ 

4.2 การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) เช่น การจัดแถลงข่าว การจัดกิจกรรมพิเศษข้ึน และการสนับสนุน
โครงการต่าง ๆ ที่เป็นการตอบแทนต่อสังคม เช่นโครงการ CSR เป็นต้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจและการ
จดจ าที่ดีต่อธุรกิจบริการ โดยใช้วิธีต่าง ๆ ให้ผู้บริโภคจดจ าแบรนด์สินค้าได้และยังเป็นการช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีใน
สายตาผู้บริโภคแก่ธุรกิจบริการอีกด้วย 

4.3 การโฆษณา (Advertising) เป็นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการบริการโดยผ่านทางสื่อ โทรทัศน์ 
วิทยุ สิ่งพิมพ์ต่างๆ สื่อออนไลน์ สื่อกลางแจ้ง เช่น แผ่นโฆษณา โปสเตอร์รวมถึงสื่อการโฆษณาแบบเคลื่อนที่ เช่น ป้าย
โฆษณาที่ติดข้างทางรถไฟฟ้า หรือสื่อแบบเจาะจงเช่นการสื่อสารผู้บริโภคโดยตรงผ่านอีเมล์ หรือไปรษณีย์ ซึ่งช่วยให้ส่ง
ข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงได้มากกว่าแบบอ่ืน 

4.4 อุปกรณ์เครื่องมือและน าบริการ (Instructional Materials) ได้แก่ การให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของผู้
จ าหน่าย เช่น แผ่นพับ ใบปลิว เป็นต้น สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์(Interaction) กับผู้ใช้บริการได้ 
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4.5 การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Design) เป็นองค์ประกอบส าคัญอย่างหนึ่งในการสื่อสาร
ทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ กล่าวคือ ป้ายสัญลักษณ์หน้าร้านเครื่องหมาย สัญลักษณ์ ตัวอักษร การใช้สีรวมถึง
เครื่องแบบพนักงาน ซึ่งมีผลต่อการสร้างความจดจ าของผู้บริโภคที่มีต่อองค์กร 

4.6 การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ช่องทางการขายและ
พนักงานสามารถ ขายหรือให้บริการได้มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ลูกค้าท าการตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการเร็วขึ้น
หรือมากข้ึนในช่วงที่ท าโปรโมช่ัน เช่น การแลกซื้อและรับสิทธิพิเศษต่างๆ หรือจัดรายการซื้อ1 แถม 1 เป็นต้น 

5. ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญในกระบวนการผลิตและบริการ 
ซึ่งต้องผ่านการคัดเลือก (Selection)การฝึกอบรม (Training) และการจูงใจพนักงานเพื่อให้สามาร ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้เหนือคู่แข่ง ดังนั้นเพื่อคุณภาพในการบริการ
องค์กรจึงจ าเป็นต้องมีการอบรมพนักงาน มีการสนับสนุนที่จ าเป็น ในการมอบหมายอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
เพื่อสร้างพนักงานให้มีความรู้ความสามารถ ความน่าเชื่อถือมีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบ มีประสิทธิภาพในการสื่อสาร
กับลูกค้า มีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆรวมถึงมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  อีกทั้งบุคลากรหรือพนักงานซึ่งต้อง
อาศัยการคัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขันเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการต่างๆขององค์กร เจ้าหน้าที่ต้องมีความสามารถ มีทัศนคติที่
สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมให้กับองค์กร 

6. ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) สิ่งที่ปรากฏแก่สาธารณชนเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า 
(Customer Value Proposition) และช่วยสื่อให้ผู้บริโภครับรู้ภาพลกัษณ์และคุณภาพของการบริการ เช่น ความรวดเร็ว
ในการบริการ ความสะอาด หรือประโยชน์อื่นๆ ลักษณะทางกายภาพอาจได้แก่ การตกแต่งภายใน วัสดุตกแต่ง 
โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม เฟอร์นิเจอร์ และการวางผังร้าน สภาพแวดล้อมของสถานท่ีให้บริการ การออกแบบตกแต่ง
และแบ่งสัดส่วนของพื้นที่ภายในอาคาร และลักษณะกายภาพอื่นๆที่สามารถ ดึงดูดลูกค้าท าให้ลูกค้ามองเห็นภาพการ
ให้บริการได้อย่างชัดเจนรวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่มีไว้ให้บริการต่าง ๆ เป็นต้น บรรยากาศในร้านค้า
จะต้องตอบโจทย์กับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อีกทั้งเป็นลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า โดยพยายาม
สร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้ายกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านการ
แต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการที่รวดเร็ว หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ลูกค้าควร
ได้รับ พนักงานผู้ให้บริการ 

7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้านการบริการ ท่ี
น าเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว และท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจกระบวนการ
ให้บริการเพื่อส่งมอบคุณภาพในการให้บริการได้อย่างประทับใจลูกค้าและรวดเร็ว (Customer Satisfaction) 
กระบวนการให้บริการ ทั้งนี้การะบวนการให้บริการถือเป็นส่วนประสมทางการตลาดที่มีความส าคัญมาก ต้องอาศัย
พนักงานที่มีประสิทธิภาพ หรือเครื่องมือทันสมัยที่ก่อให้เกิดการสร้างกระบวนการบริการที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพได้ 
ซึ่งในแต่ละขั้นตอนจะต้องมีการเช่ือมโยงกันได้เป็นอย่างดี หากมีขั้นตอนไหนผิดพลาดเพียงขั้นตอนเดียวก็จะท าให้การ
บริการอาจไม่เป็นท่ีประทับใจแก่ลูกค้า หรือไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร การปรับปรุงกระบวนการให้บริการจึงเป็นสิ่งที่ต้องท า
อย่างสม่ าเสมอและจริงจังจะต้องออกเป็นนโยบายและแผนการปฏิบัติให้เป็นกิจจะลักษณะ อีกท้ังยังต้องอาศัยการระดม
ความคิดเห็นจากทั้งพนักงานและลูกค้า 

ส าหรับส่วนประสมการตลาดทั้ง 7 อย่างข้างต้นเป็นสิ่งส าคัญต่อการก าหนดกลยุทธ์ต่างๆ ทางด้านการตลาด
ของธุรกิจ ที่จะต้องมีการจัดส่วนประสมแต่ละอย่างให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจและของอุตสาหกรรม
ที่แตกต่างกันไปไม่มีสูตรที่ตายตัว 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539 : 41-42) กล่าวว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาด
ครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษา เหล่านี้เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ลักษณะด้าน
ประชากรศาสตร์เป็นลักษณะที่ส าคัญและสถิติที่วัดได้ของประชากรที่ช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะที่ลักษณะด้าน
จิตวิทยาและสังคมวัฒนธรรมช่วยอธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายเท่าน้ัน ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
จะสามารถเข้าถึงและมีประสิทธิผลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมายรวมทั้งง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่น ตัวแปรด้าน
ประชากรศาสตร์ที่ส าคัญมีดังนี้ 

1. อายุ (Age) เนื่องจากผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่าง 
นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็นตัวแปรด้านประชากรศึกษาศาสตร์ที่แตกต่างของส่วนตลาด นักการตลาดได้
ค้นหาความต้องการของส่วนตลาดส่วนเล็ก (Niche Market) โดยมุ่งความส าคัญที่ตลาดอายุส่วนน้ัน 

2. เพศ (Sex) เป็นตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดที่ส าคัญเช่นกัน นักการตลาดควรต้องศึกษาตัวแปรตัวนี้อย่าง
รอบคอบ เพราะในปัจจุบันนี้ตัวแปรทางด้านเพศมีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบริโภค การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
อาจมีสาเหตุมาจากการที่สตรีท างานมีมากขึ้น 

3. ลักษณะครอบครัว (Marital Status) ในอดีตจนถึงปัจจุบันลักษณะครอบครัวเป็นเป้าหมายที่ส าคัญของการ
ใช้ความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความส าคัญยิ่งขึ้นในส่วนที่เกี่ยวกับหน่วยผู้บริโภค นักการตลาดจะ
สนใจจ านวนและลักษณะของบุคคลในครัวเรือนที่ใช้สินค้าใดสินค้าหนึ่ง และยังสนใจในการพิจารณาลักษณะด้าน
ประชากรศาสตร์ และโครงสร้างด้านสื่อท่ีจะเกี่ยวข้องกับผู้ตัดสินใจในครัวเรือนเพื่อช่วยในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดให้
เหมาะสม 

4. รายได้ การศึกษา อาชีพ และสถานะภาพ (Income, Education Occupation and Status) เป็นตัวแปรที่
ส าคัญในการก าหนดส่วนของตลาด โดยทั่วไปนักการตลาดจะสนใจผู้บริโภคที่มีความร่ ารวย แต่อย่างไรก็ตามครอบครัวที่
มีรายได้ปานกลางและมีรายได้ต่ าจะเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ ปัญหาส าคัญในการแบ่งส่วนตลาดโดยถือเกณฑ์รายได้อย่าง
เดียวก็คือ รายได้จะเป็นตัวช้ีการมีหรือไม่มีความสามารถในการจ่ายสินค้า ในขณะเดียวกันการเลือกซึ่งสินค้าที่แท้จริง
อาจถือเกณฑ์รูปแบบการด ารงชีวิต รสนิยม ค่านิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ แม้ว่ารายได้จะเป็นตัวแปรที่ใช้บ่อยมาก 
นักการตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑ์รายได้รวมกับตัวแปรด้านประชากรศาสตร์หรืออื่น ๆเพื่อให้การก าหนดตลาด
เป้าหมายชัดเจนยิ่งข้ึน เช่น กลุ่มรายได้สูงที่มีอายุต่าง ๆ ถือว่าใช้เกณฑ์รายได้ร่วมกับเกณฑ์อายุ เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้กัน
มากขึ้น เกณฑ์รายได้อาจจะเกี่ยวข้องกับเกณฑ์อายุและอาชีพร่วมกัน 

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
กระบวนการในการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค (Buying decision process) 

ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ (2547 : 83-85) กระบวนการในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมีดังนี้ 
1. การรับรู้ปัญหา (Problem recognition) เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ 

ผู้บริโภคจะรับรู้ถึงปัญหาหรือความจ าเป็นท่ีต้องใช้สินค้าและบริการที่ได้รบัการกระตุน้จากสิ่งกระตุ้นภายในและภายนอก 
2. การหาข้อมูล (Information search) เมื่อผู้บริโภคมีความต้องการซื้อสินค้าและบริการรับรู้ปัญหาว่า

ต้องการอะไร ขั้นต่อไป ผู้บริโภคหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้านั้นว่าจะซื้อที่ไหน อย่างไง ถ้าผู้บริโภคเคยรับรู้หรือรู้จัก หรือใช้
สินค้านั้นมาก่อน ผู้บริโภคจะใช้ข้อมูลภายในความทรงจ ามาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ แต่ถ้าข้อมูลจากความจ าไม่
เพียงพอ ผู้บริโภคจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม จากแหล่งข้อมูลภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
นั้น โดยแหล่งข้อมูลที่ผู้บริโภคสามารถหาข้อมูลที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการมีอยู่ 5 แหล่ง ดังนี ้

2.1 แหล่งข้อมูลบุคคล (Personal sources) ได้แก่ ครอบครัว เพื่อนบ้าน ญาติพี่น้องที่เป็นที่รู้จัก 
2.2 แหล่งการค้า (Commercial sources) ได้แก่ การโฆษณา พนักงานขาย ตัวแทนจ าหน่าย การบรรจุหีบห่อ 

การจัดแสดงสินค้า 
2.3 แหล่งสาธารณะ (Public sources) ได้แก่ การสื่อสารมวลชนต่าง ๆ หน่วยงานของรัฐและเอกชน 
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2.4 แหล่งทดลอง (Experimental sources) ได้แก่ การทดลองใช้สินค้าและบริการ 
2.5 แหล่งเทคโนโลยี (Technology sources) ได้แก่ การค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of alterative) ผู้บริโภคจะน าข้อมูลที่ได้รับมาประเมินผลทางเลือกว่า

จะใช้บริการหรือซื้อสินค้า โดยเกณฑ์ในการประเมินผลจะเป็นคุณสมบัติของผลติภัณฑ์ ราคา การบริการ การจัดจ าหน่าย 
เป็นต้น ผู้บริโภคจะจัดล าดับความส าคัญของตราสินค้า A, B, C, D และท าการเลือกตราสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด แต่
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับระดับความเกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าด้วย หากสินค้าท่ีมีระดับความเกี่ยวข้องในการซื้อสินค้าต่ า 

4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) เมื่อผู้บริโภคท าการประเมินผลทางเลือก และได้ตราสินค้าที่ดีที่สุด 
ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าและบริการนั้น ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นต่าง ๆ ในขั้นตอนนี้ผู้บริโภคจะตัดสินใจว่าซื้อ
สินค้าอะไร ตราสินค้าใด จากที่ไหน ซึ่งธุรกิจร้านค้าปลีกหรือร้านจ าหน่ายสินค้าต้องให้ความส าคัญกับการตัดสินใจซื้อ
ของผู้บริโภค และค้นว่าอะไรเป็น ปัจจัยที่ท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อจากร้านค้า 

5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post purchase behavior) เมื่อผู้บริโภคใช้สินค้าหรือบริการที่ซื้อไปแล้ว จะ
เกิดผลสองทางคือ พึงพอใจและไม่พึงพอใจ ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อซ้ าภาพลักษณ์ของสินค้า เพราะผู้บริโภคคนนี้
อาจจะเป็นมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคคนอื่น ซึ่งความไม่พึงพอใจนี้จะท าลายความจงรักภักดีในตราสินค้า
ของผู้บริโภค 

สรุป ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้บริโภคและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ท าให้เกิดการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ่มต้นจากการที่เกิดสิ่งกระตุ้นที่ท าให้เกิดความต้ องการ สิ่งกระตุ้นผ่านเข้ามาใน
ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ ซึ่งเปรียบเสมือนกล่องด า ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ
จะได้รับอิทธิพลจากลักษณะต่าง ๆ ของผู้ซื้อแล้วจะมีการตอบสนองของผู้ซื้อหรือการตัดสินใจของผู้ซื้อ โดยปัจจัยส าคัญ
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ลักษณะของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านวัฒนธรรมและปัจจัยด้าน
สังคม (ปัจจัยภายนอก) ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยทางด้านจิตวิทยา (ปัจจัยภายใน) กระบวนการ การตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภคประกอบไปด้วยองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคคือปัจจัย
ภายนอก เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้านั้นๆ รวมทั้งส่งผลต่อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับค่านิยม ทัศนคติ และ
พฤติกรรม 2) กระบวนการก่อนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เกี่ยวกับวิธีการที่ผู้บริโภคท าการตัดสินใจ ประกอบด้วย
ปัจจัยภายใน คือ แรงจูงใจ การรับรู้การเรียนรู้ บุคลิกภาพ และทัศนคติของผู้บริโภคและ3) การประเมินทางเลือกก่อน
การตัดสินใจ โดยผู้บริโภคจะมีข้อมูล 2 ประเภท คือรายช่ือตราของสินค้าประเภทเดียวกันที่จะเลือกและความส าคัญที่
ผู้บริโภคจ าเป็นต้องซื้อสินค้าจากเกณฑ์ที่ใช้ประเมินตราสินค้าแต่ละตัว 
 
สรุป 
  จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟสด จะเห็นได้ว่า
นอกจากความต้องการบริโภคกาแฟสดแล้ว ร้านกาแฟสดในปัจจุบัน ถือเป็นสถานที่พักผ่อนของผู้บริโภคในเมืองใหญ่ 
เพราะบรรยากาศภายในร้านกาแฟท าให้ผู้บริโภคได้รับคุณค่าทางอารมณ์ นอกจากกินกาแฟแก้ง่วงเท่านั้น แต่กินเพื่อ
ได้รับอารมณ์หรือความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค ในอดีตร้านกาแฟเป็นสถานที่ที่อุดมไปด้วยกลุ่มผู้สูงวัย และ
แน่นอนว่าเกือบ ร้อยละ100 เป็นผู้ชาย ที่มานั่งจิบกาแฟ อ่านหนังสือพิมพ์ แต่ในปัจจุบันนี้ลูกค้าผู้มาใช้บริการกลับเป็น
คนรุ่นใหม่ บางครั้งอายุลดลงมาถึงวัยรุ่น ผู้ใช้บริการนั่งดื่มกาแฟบนโซฟาหรือเก้าอี้เบาะนุ่ม ไม่มีบริการหนังสือพิมพ์ แต่
สิ่งที่มีบริการ คือ WIFIสาหรับผู้มาใช้บริการ ได้ใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากอุปกรณ์สื่อสารพกพาทุกรูปแบบที่ใช้กันอยู่ใน
ปัจจุบัน การใช้บริการร้านกาแฟสดและเบเกอรี่กลายเป็นกระแสนิยมของสังคม ด้วยแนวคิดท่ีว่า กาแฟไม่ได้เป็นเพียงแค่
เครื่องดื่ม หากแต่กลายเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคเลือกที่จะซื้อ เพราะต้องการประสบการณ์การดื่มกาแฟที่หลากหลาย  อันเป็น
ไลฟ์สไตล์ของคนยุคปัจจุบันที่นิยมที่จะค้นหาประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับชีวิต แนวคิดดังกล่าวได้รับการจุดประกาย
จาก สตาร์บัคส์ ผู้น าตลาดกาแฟพรีเมียม ท าให้มีผู้ประกอบการร้านกาแฟพรีเมียมรายใหม่ๆ เข้ามาในตลาดอยู่
ตลอดเวลา 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ ร้านกาแฟสดควรมีเครื่องดื่มที่หลากหลายชนิดให้ลูกค้าได้เลือก เช่น น้ าผลไม้ปั่น กาแฟ ชา
เย็น ชาเขียว เป็นต้น ร้านกาแฟสด ควรมีการน านวัตกรรมใหม่ๆมาปรุงกาแฟสด และควรปรุงกาแฟให้มีรสชาติกาแฟมี
ความเข้มข้น เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว  

2. ด้านราคา ร้านกาแฟสดควรมีการติดป้ายบอกราคาสินค้าที่ชัดเจน เช่น เมนูแสดงรายการเครื่องดื่มพร้อม
ราคาแต่ละชนิด ร้านกาแฟสดควรตั้งราคาของกาแฟสด ให้มีความเหมาสมกับสถานท่ีและบรรยากาศภายในร้าน  

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย สถานท่ีตั้งของร้านกาแฟสด ควรมีความเหมาะสม ใกล้สถานที่ท างาน สะดวก 
สบายต่อการซื้อ ก่อนการด าเนินการร้านกาแฟ ควรส ารวจความต้องการของลูกค้าในพื้นที่นั้นๆ ดังนั้น การเลือกท าเล
ที่ตั้งควรเลือกที่ตั้งของร้านกาแฟสด มีความสะดวกต่อการเดินทาง เช่น ตั้งอยู่ในป๊ัมน้ ามัน แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น  

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ร้านกาแฟสดควรมีการจัดเครื่องดื่มกาแฟพร้อมของว่างเป็นชุดในราคาพิเศษ 
ควรมีการให้ส่วนลด เช่น ใช้ช้ินส่วนกล่องนม/ฝาขวด ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มต่างๆเป็นส่วนลด ร้านกาแฟสดควรมีการจัด
กิจกรรมให้ลูกค้าได้ร่วมสังสรรค์และรับรางวัล  

5. ด้านบุคลากร พนักงานขายควรหมั่นศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับกาแฟสด เพื่อที่จะสามารถให้ค าแนะน าและ
ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง พนักงานขายควรมีใจรักงานบริการ ควรมีมนุษย์สัมพันธ์ดี  ยิ้มแย้มแจ่มใส ของ
พนักงานภายในร้าน 

6. ด้านกระบวนการให้บริการ ร้านกาแฟสดควรให้บริการด้วยความถูกต้องแม่นย า ร้านกาแฟสดควรมีความ
ถูกต้อง รวดเร็ว ในการสั่งซื้อและรับสินค้า/บริการ  

7. ด้านลักษณะทางกายภาพ ร้านกาแฟสดควรมีการจัดสรรที่นั่งด้านในและด้านนอกของร้านอย่างเพียงพอ 
ร้านกาแฟสดควรมีการตกแต่งท่ีทันสมัย ป้ายหน้าร้านเด่นชัด  
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
 

Work Motivation effect to Competency 
 

อรทัย  สาค า 
 
บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ คือ การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
โดยน าแนวคิดแรงจูงใจ แนวคิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และแนวคิดประสิทธิผลขององค์กร เป็นแนวทางใน
การศึกษา พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม มีความสัมพันธ์กับ กับสมรรถนะการปฏิบัติงานในภาพรวม และ
อิทธิพลของ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงาน เมื่อพิจารณาค่านัยส าคัญทางสถิติ 
(Significant) เป็นรายด้าน พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ทุกด้าน ไม่มีผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงาน  
 
ค าส าคัญ : แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน, สมรรถนะการปฏิบัติงาน 
 
Abstract 
 The purpose of this study was to investigate the motivation for 
performance that affected performance. By introducing the motivation 
concept. Performance-based concepts And the concept of organizational 
effectiveness. As a guideline for the study, overall motivation was 
associated with With overall performance and influence Motivation to work 
Effect on performance. When considering statistical significance 
(Significant) on the other side, it was found that motivation in all aspects did 
not affect the performance. 
 
Key Woed (S) : Work Motivation, Competency 
 
บทน า 
 องค์กรทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรของภาครัฐ หรือของภาคเอกชนส่วนประกอบที่ส าคัญที่สุดก็คือ คน ที่
ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรนั้นๆ การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคนในองค์กรเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการท า
ความเข้าใจเพราะความต้องการของคนในองค์กรหรืพนักงานในองค์กรตลอดจนผู้บริหารมีการเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา 
การที่จะบริหารงานขององค์กรให้อยู่รอดและมีประสิทธิภาพได้นั้น  จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาถึงจุดประสงค์ของ
ผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆให้ถ่องแท้เมื่อ คน ได้ขึ้นช่ือว่าเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดในการผลักดันให้งานเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด และให้ได้ตามวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ก าหนดไว 
 การสร้างแรงจูงใจเป็นหน้าที่โดยตรงของผู้บริหารทุกระดับที่ต้องหาสิ่งจูงใจมากระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
มุ่งมั่นและดึงศักยภาพในการท างานของตนมาใช้อย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาองค์กรให้บรรลุผลตามที่วางไว้  เพราะหาก
บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจะท าให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมที่จะอุทิศก าลังกาย  
ก าลังใจ และก าลังสติปัญญาให้แก่งานที่ท า ทั้งยังท าให้บุคลากรมีสัมพันธภาพอันดีกับบุคคลอื่นภายในหน่วยงาน
ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่ต้องประสานงานกันอีกด้วย  (รัตนา บูรพากุล, 2545 : 3) นอกจากนี้ หากผู้ปฏิบัติงานมี
แรงจูงใจโน้มเอียงไปทางบวก การปฏิบัติงานจะมีประสิทธิภาพสูง แต่หากโน้มเอียงไปทางลบ การปฏิบัติงานจะมี
ประสิทธิภาพต่ า การปฏิบัติงานในหน้าที่ก็จะเฉื่อยชาลง ดังนั้น ในการท างานใด ๆ ก็ตาม หากต้องการให้งานส าเร็จ
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ลุล่วงตามวัตถุประสงค์แล้วผู้บริหารควรจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีแรงจูงใจในงาน  
 สมรรถนะ (Competency) ของบุคคลตามความหมายของ McClelland (1999) หมายถึงบุคลิก ลักษณะที่
ซ่อนอยู่ภายในปัจเจกบุคคล ซึ่งสามารถผลักดันให้บุคคลนั้น สร้างผลการปฏิบัติงานท่ีดี หรือตามเกณฑ์ที่ก าหนดในงานที่
รับผิดชอบ สมรรถนะบุคคลมีที่มาจากพื้นฐานความรู้(Knowledge) ทักษะ (Skill) วิธีคิด (Self-Concept) และ
คุณลักษณะส่วนบุคคล (Attributes) ที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อผลสัมฤทธ์ิของการท างานของบุคคลนั้น ๆ สมรรถนะจะท า
ให้บุคคลแสดงออกถึงพฤติกรรมการท างาน และผลสัมฤทธิ์ที่ดีของงานตามที่องค์การต้องการ  ท าให้เกิดเป็น
ความสามารถที่เฉพาะขององค์การ ซึ่ง Prahalad และ Hamel (1994) เรียกว่า สมรรถนะหลักขององค์การ 
(Organization Competency) สมรรถนะหลักองค์การ เกิดจากการผสมผสานความสามารถส่วนบุคคล (Specialized 
Capabilities) กับความสามารถตามหน้าที่งาน (Functional Capabilities) เข้าด้วยกันท าให้เกิดความรู้ และ
ความสามารถที่เฉพาะขององค์การ ร่วมกับการสร้างความสัมพันธ์ในการท างานร่วมกันของสมาชิกองค์การ ภายใต้
สภาวะแวดล้อมในการท างานขององค์การนั้น ๆ สมรรถนะองค์การเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของวัฒนธรรมองค์การ 
และสิ่งแวดล้อมที่ต่างกัน ท าให้ลอกเลียนแบบได้ยาก ดังนั้น ในระยะยาวแล้วปัจจัยที่จะตัดสินอนาคตขององค์การ จึง
ไม่ใช่สินค้าหรือบริการ แต่จะเป็นสมรรถนะขององค์การ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสมรรถนะบุคคลโดยตรง เพราะถ้าบุคลากรใน
องค์การมีสมรรถนะที่ดีแล้ว จะท าให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ น าไปสู่ประสิทธิผล 
(Effectiveness) ที่องค์การต้องการ แนวคิดนี้สอดคล้องกับแนวคิด ของ Gibson และคณะ (1997) ที่มีความเห็นว่า
ประสิทธิผลขององค์การ เกิดจากความสัมพันธ์ของประสิทธิผล 3 ระดับ คือ ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ 
องค์การที่มีประสิทธิผล จ าเป็นที่จะต้องมีบุคลากรที่มีความสามารถในการท างานได้อย่างมีประสิทธิผล อันเป็นพื้นฐานที่
ส าคัญที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ 
 ผลการด าเนินงานของบุคลากร จะมีประสิทธิภาพ และมีสมรรถนะอยู่ในระดับมากเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ในหน่วยงาน นั้น ๆ ว่ามีแรงจูงใจความเต็มใจและพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความ
ความสามารถเพียงใด ซึ่งจากผลการศึกษาในงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและจากการสังเกตสภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ใน
หน่วยงานต่าง ๆ พบว่ามีองค์ประกอบ บางประการที่ น่าจะมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในหน่วยงาน
ต่าง ๆ อาทิ เช่น ความไม่เข้าใจในระบบบริหารงานใหม่ ๆ ปริมาณงานในหน้าที่ความรับผิดชอบมีมากเกินไป ไม่มีความ
มั่นคง ในต าแหน่งงาน เกิดการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่เห็นประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง ไม่ได้รับการยอมรับนับถือ
จากบุคคลทั่วไปในการปฏิบัติหน้าท่ี เป็นต้น  
 จากเหตุผลและความเป็นมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จึงเป็นเรื่องส าคัญที่มีผลกระทบ
โดยตรงต่อการปฏิบัติงาน จึงเกิดความสนใจที่จะศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงาน ซึ่ง
ผู้บริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องควรให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะพนักงานในองค์กร เป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญ
ที่สุดที่จะต้องได้รับการบริหารและใช้อย่างมีคุณค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากพนักงาน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ที่ด ีย่อมส่งผลต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุตามเป้าหมายและภารกิจขององค์กร ต่อไป 
 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 อารี พันธ์มณี (2538 : 181 - 182) กล่าวว่า 
 1. แรงจูงใจ สามารถแบ่งตามลักษณะของการแสดงออกทางพฤติกรรมได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
  1.1 การจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) เป็นสภาวะที่บุคคลต้องการที่กระท าหรือเรียนรู้บางสิ่ง
บางอย่างด้วยตนเอง ไม่ต้องอาศัยสิ่งชักจูงจากภายนอก เช่น ความต้องการเรียนเพื่อต้องการความรู้ ท างานเพราะ
ต้องการความสนุก และความช านาญ ซึ่งความต้องการหรือความสนใจพิเศษ ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดหรือทัศนคติของ
แต่ละบุคคล จะผลักดันให้บุคคลสร้างพฤติกรรมขึ้นมา ซึ่งได้แก่ ความอยากรู้ อยากเห็น ความสนใจ ความรัก ความ
ศรัทธา 
  1.2 การจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) เป็นสภาพที่บุคคลได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้า
ภายนอก เช่น สิ่งของหรือเกียรติยศ เงินเดือน ปริญญาบัตร ความก้าวหน้ารางวัล ค าชมเชย การแข่งขัน การติเตียน ท า
ให้บุคคลมองเป็นเป้าหมาย จึงเร้าให้บุคคลเกิดความต้องการและแสดงพฤติกรรมมุ่งสู่เป้าหมายนั้น 
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 2. การจูงใจสามารถแบ่งตามที่มาของแรงจูงใจได้เป็น 3 ประเภท ดังนี ้
  2.1 แรงจูงใจทางสรีระวิทยา (Physiological Motivation) แรงจูงใจด้านนี้เกิดขึ้นเพื่อสนองความ
ต้องการทางร่างกายทั้งหมด เพื่อให้บุคคลมีชีวิตอยู่ได้ เป็นความต้องการที่จ าเป็นทางธรรมชาติของมนุษย์ ได้แก่ ต้องการ
น้ า อาหาร พักผ่อน และการปราศจากโรค เป็นต้น เราสามารถวัดระดับความต้องการทางสรีระได้ จากการสังเกต
พฤติกรรมกระท าของคนเรา คือ จากความมากน้อยของการกระท า การเลือกกระท า (เลือกสิ่งใดแสดงว่าต้องการสิ่งนั้น
มาก) การตอบโต้ตอบต่อสิ่งท่ีมาขัดขวาง 
  2.2 แรงจูงใจทางจิตวิทยา (Psychological Motivation) มีความส าคัญมากน้อยกว่าแรงจูงใจ
ทางด้านสรีระวิทยา เพราะจ าเป็นในการด ารงชีวิตน้อยกว่าแต่จะช่วยคนเราทางด้านจิตใจ ท าให้มีสุขภาพจิตดีและสดช่ืน 
แรงจูงใจประเภทนี้ได้แก่ความอยากรู้อยากเห็นและการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม ความต้องการความรักและความเอาใจ
ใส่ใกล้ชิดจากผู้อื่น 
  2.3 แรงจูงใจทางสังคมหรือแรงจูงใจจากการเรียนรู ้(Social Motivation)แรงจูงใจชนิดนี้มีจุดเริ่มต้น 
ส่วนใหญ่มาจากประสบการณ์ทางสังคมในอดีตของบุคคล และเป้าหมายของแรงจูงใจชนิดนี้มีความส าคัญต่อการแสดง
ปฏิกิริยาของบุคคลอื่นที่มีต่อเราตัวอย่างของแรงจูงใจท่ีมีต่อความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของคนเราได้แก่ 
     2.3.1 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) เป็นความปรารถนาของบุคคลที่
จะท ากิจกรรมต่าง ๆ ให้ดีและประสบความส าเร็จ ซึ่งได้ท าการส่งเสริมมาตั้งแต่วัยเด็กจากผลศึกษาวิจัย พบว่า เด็กที่
ได้รับอบรมเลี้ยงดูอิสระเป็นตัวของตัวเอง ฝึกหัด การช่วยเหลือตัวเองตามวัย จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความต้องการส าเร็จ
ในชีวิตสูง การฝึกให้บุคคลให้มีความต้องการความส าเร็จ หรือแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงมักเริ่มจากครอบครัวเป็นอันดับแรก 
     2.3.2 แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ (Affiliative Motivation) แรงจูงใจท่ีมีให้บุคคลปฏิบัติตนให้เป็น
ที่ยอมรับของบุคคลอื่น ต้องการความเอาใจใส่ ความรักจากผู้อื่น เป็นต้น 
     2.3.3 แรงจูงใจต่อความนับถือตนเอง (Self – esteem) เป็นแรงจูงใจที่บุคคลปรารถนา
เป็นที่ยอมรับของสังคม มีชื่อเสียงเป็นท่ีรู้จักของบุคคลทั่วไป ต้องการได้รับการยกย่องจากสังคม ซึ่งจะน ามาสู่ความรู้สึก
นับถือตนเอง 
 แรงจูงใจในการท างาน คือ พลังหรือแรงผลักดันท้ังภายนอกและภายในตัวบุคคล ซึ่งกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมใน
แนวทางที่สนองตอบต่อความต้องการของตน นั้นคือความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการ (Needs) แรงขับ (Drives) และ
รางวัลอันเป็นสิ่งล่อใจ (Incentives) รวมทั้งเป็นแรงกระตุ้นที่จะท าให้บุคคลรักษาพฤติกรรมเหล่านั้นไว้ แต่ละบุคคลจะ
เลือกแสดงเพื่อตอบสนองที่เหมาะสมที่สุด ในแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป พฤติกรรมที่เลือกแสดงนี้จะเป็นผลมา
จากลักษณะของบุคคล บรรยากาศ และสภาวะแวดล้อมขององค์การ (อธิวัฒน ์ปาคาถา, 2555 : 11) 
 ชูเกียรติ ยิ้มพวง (2554 : 7) ได้กล่าวไว้ว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติเชิงบวก
ของบุคคลที่มีต่อการท างานเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อความคาดหวังหรือความต้องการได้รับการตอบสนองจากองค์กร
อันจะท าให้บุคคลนั้นเกิดความพอใจ และปฏิบัติงานได้อย่างเต็มก าลังความสามารถ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
โดยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อลักษณะงานของตนเอง หากบุคคลใดมีความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานสูงก็หมายความว่า บุคคลนั้นมีความรู้สึกต่องานในทางบวก หรือไม่ความชอบและค่านิยมต่อ
งานค่อนข้างสูง ผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับสิ่งจูงใจ โดยหลักการแล้ว
องค์กรใดก็ตามที่มีปัจจัยเครื่องจูงใจมาก ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรนั้นก็จะเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมาก มีความรู้สึกรัก
และผูกพันกับงาน และปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถอันจะส่งผลให้งานนั้น ๆ ประสบความส าเร็จบรรลุตาม
เป้าหมาย ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติมีความส าคัญในการจูงใจพนักงานปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้
 รุ่งทิวา อินต๊ะใจ (2553 : 8) กล่าวว่า แรงจูงใจในการท างาน คือ การกระท าที่มีส่วนช่วยให้เกิดความเต็มใจใน
การท างาน เกิดความพอใจ และมุ่งมั่นท่ีจะท างานให้ดีที่สุดและประสบความส าเรจ็ ในลักษณะที่เกิดความเต็มใจไม่ใช่การ
ถูกบังคับด้วยภาระและบทบาทหน้าท่ีที่ได้รับการแต่งตั้ง หากแต่เป็นการท างานในลักษณะยินดีที่จะทุ่มเทความพยายาม 
ความอุตสาหะ ความอดทน และความสามารถอย่างเต็มที่ในการท างานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร 
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 จากความหมายของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่กล่าวมานี้  ผู้วิจัยสรุปได้ว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน คือ 
แรงผลักดันต่อบุคคลที่ท าให้เกิดแรงกระตุ้นหรือสิ่งเร้าที่ช่วยให้บุคคลเกิดความเต็มใจในการท างาน เกิดความพอใจ และ
มุ่งมั่นท่ีจะท างานให้ดีที่สุดและประสบความส าเร็จ เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร ด้วยความเต็มใจ 
 
ความส าคัญของแรงจูงใจต่อการปฏิบัติงาน 
 ปอแก้ว จันทคุณ (2551 : 14) กล่าวว่า ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพนั้น จ าเป็นต้องอาศัยแรงจูงใจเป็นตัว
ผลักดัน กระตุ้นเร้าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงาน การท าความเข้าใจพฤติกรรม
ของบุคคลในองค์การ จึงเป็นสิ่งจ าเป็น เพื่อท าให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน โดยจะต้องสร้าง
แรงจูงใจเป็นสิ่งเร้า หากบุคคลขาดแรงจูงใจก็จะไม่มีความตั้งใจและเพียรพยายามในการปฏิบัติงาน ผลงานที่ดีย่อมไม่
เกิดขึ้น  
 แรงจูงใจในการท างานมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้ (บุญมั่น ธนาศุภวัฒน์, 2553 : 191 - 192 อ้างถึง
ใน ศศิพร ภูมิสุวรรณ์, 2554 : 18) 
  1. ท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน  
  2. ท าให้เพิ่มพูนผลผลิตและผลงานขององค์กร  
  3. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
  4. เป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือและร่วมแรงร่วมใจในการแก้ไขปัญหา  
  5. แรงจูงใจอันเกิดจากการจูงใจท่ีดีจะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของพนักงาน  
  6. ท าให้พนักงานมีพลังในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น และมีผลงานเพิ่มขึ้น 
 นิตยา เงินประเสริฐศรี (2542 : 72 อ้างถึงใน โกมล บัวพรหม, 2553 : 11) ได้กล่าวว่า แรงจูงใจในการท างาน
เป็นการกระตุ้นช้ีแนะและควบคุมความตั้งใจของบุคคลที่จะท างาน 
 วราภรณ์ ค าเพชรดี (2552 : 16 - 19) ได้สรุปความส าคญัของแรงจูงใจไว้ว่า การจูงใจเป็นเครื่องมือส าคัญยิ่งใน
การที่จะหล่อหลอมจิตใจของบุคคลให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ก่อให้เกิดพลังสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานไปในทิศทางที่
ต้องการ มีความพึงพอใจในงานที่ท า และได้ท างานเต็มที่ตามศักยภาพของตนในการบริหารต่าง ๆ และแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานมีความส าคัญในการกระตุ้นพฤติกรรมให้แต่ละบุคคลให้ใช้ความสามารถในการด าเนินงานไปในทิศทาง  ที่จะ
น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างแรงจูงใจจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้บริหารจะต้องส่งเสริมให้แก่สมาชิก
ในหน่วยงานเพื่อให้งานบรรลุสัมฤทธ์ิผลตามที่ต้องการ 
 
เทคนิคการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 ในการท างานไม่ว่าจะเป็นสาขาอาชีพใดก็ตาม ถ้าอยากจะให้ผู้ปฏิบัติงานมีความพอใจในการท างานหรือมีความ
พึงพอใจต่องานที่ปฏิบัติมากนั้น ผู้บริหารจะต้องศึกษาเกี่ยวกับหลักจิตวิทยาโดยเฉพาะหลักการสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้เสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  ที่ส าคัญ ๆ และ
น่าสนใจ เช่น วิภาพร มาพบสุข (2543 : 288 - 292 อ้างถึงใน วราภรณ์ ค าเพชรดี, 2552 : 22 - 26) ได้กล่าวถึงเทคนิค
วิธีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยใช้หลักมนุษยสัมพันธ์ที่ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาจะต้องค้นหาวิธีการใน
รูปแบบต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นหรือผลักดันให้บุคลากรในองค์การมีความต้องการ มีความกระตือรือร้นและมีความตั้งใจ
ท างานเพื่อให้เกิดผลผลิตที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งใช้เทคนิค 5 ประการ ดังนี ้
 1. เทคนิคการสร้างแรงจูงใจด้วยงาน การใช้เทคนิคในข้อนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่องาน 
มีความรู้สึกว่างานนั้นมีคุณค่า และไม่มีความรู้สึกเบื่อหน่ายต่อการท างานที่จ าเจ ผลจากการใช้เทคนิคในข้อนี้จะท าให้
พนักงานเกิดความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้น มีความภาคภูมิใจ ขยันหมั่นเพียร และทุ่มเทเวลาและอุทิศตนให้กับ
งานอย่างเต็มก าลังความสามารถในขณะเดียวกันพนักงานเกิดความรู้สึกที่เป็นอิสระที่ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ของตนอย่างเต็มที่ รวมทั้งเกิดความสุขที่ได้ท างาน ไม่ใช่เกิดความรู้สึกว่าถูกบีบบังคับให้ท างานการจูงใจ
ด้วยงาน มีรายละเอียด ดังนี ้
 1.1 การเน้นให้เห็นถึงความส าคัญของลักษณะงาน ลักษณะงานท่ีช่วยท าให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการท างาน 
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ได้แก่ งานท่ีมีลักษณะแปลกใหม่ น่าสนใจ ท้าทายความสามารถมีโอกาสที่จะประสบผลส าเร็จในงาน และเป็นงานที่เกิด
ประโยชน์ต่อองค์การและสังคม ผู้บริหารควรมีโอกาสได้อธิบายช้ีแจงให้พนักงานเกิดความรู้ถึงความส าคัญของลักษณะ
งานท่ีพนักงานรับผิดชอบว่ามีความส าคัญ เพื่อให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของงาน 
 1.2 การมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับผิดชอบ เป็นเทคนิคที่ช่วยกระตุ้นให้พนักงานเกิดความสุขและ
ความพอใจกับงานท่ีได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ผู้บริหารควรค านึงถึงความรู้ความช านาญ ความต้องการ และลักษณะนิสัยของ
แต่ละบุคคล การมอบหมายงานได้ถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับความถนัด ลักษณะนิสัย ความรู้ ความสามารถและ
ความช านาญจะช่วยจูงใจพนักงานให้ปฏิบัติงานได้เต็มก าลังความสามารถและมีความสุขในการท างาน 
 1.3 รายละเอียดของงาน หลังจากที่พนักงานได้รับมอบหมายงานแล้ว ผู้บริหารควรก าหนดขอบข่ายหรือ
ขอบเขตของงานให้ชัดเจน ซึ่งผลดีของการอธิบายงานให้พนักงานทราบรายละเอียดของงานจะช่วยท าให้พนักงาน
ปฏิบัติงานได้สะดวก รู้บทบาทหน้าของตน ผู้บริหารควบคุมการท างานได้ทั่วถึงและสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานได้
ชัดเจน หากพนักงานได้ทราบรายละเอียดของงานที่ชัดเจนย่อมท าให้พนักงานมีแรงจูงใจและมีความแน่ใจในการ
ปฏิบัติงานท างานได้เต็มที่ ส่งผลท าให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 1.4 การเพิ่มพูนความรู้ ผู้บริหารควรสนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ความช านาญในการ
ปฏิบัติงาน เช่น การสนับสนุนในการลาศึกษาต่อ การจัดวิทยากรมาบรรยายและฝึกอบรม หรือการไปฝึกอบรมที่
หน่วยงานอ่ืนจัดขึ้น การสนับสนุนในลักษณะนี้จะช่วยจูงใจให้พนักงานได้อุทิศเวลาและทุ่มเทความสามารถในการท างาน
ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 1.5 การมอบอ านาจ เมื่อผู้บริหารได้มอบหมายงานให้พนักงานปฏิบัติแล้วควรมอบอ านาจในการสั่งการ และ
การตัดสินใจในการท างานในบางลักษณะแก่พนักงานเพื่อเป็นการจูงใจพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย
เร็วข้ึน เพราะพนักงานสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานได้ทันท่วงทีตามอ านาจหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 
 1.6 การแข่งขัน ผู้บริหารควรใช้เทคนิคการสร้างสภาพการแข่งขันเพื่อจูงใจพนักงานให้ปฏิบัติงาน  อาจจะจัด
สภาพการแข่งขันระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม สมาชิกต่างกลุ่มหรือ การแข่งขันกับตนเอง การจัดสภาพการแข่งขันจะ
กระตุ้นให้พนักงานมีความกระตือรือร้นและขยันท างาน เพื่อให้ตนเองและกลุ่มของตนได้รับการยอมรับจากสมาชิกคนอ่ืน
ในองค์การ 
 1.7 ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน พนักงานท่ีทราบถึงความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ของตนจะช่วยกระตุ้น
ให้เกิดก าลังใจในการท างานสูงขึ้น ดังนั้นผู้บริหารจึงควรอธิบายและช้ีแจงให้พนักงานทราบถึงความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเปิดโอกาสให้ลาศึกษาต่อวิธีการเลื่อนต าแหน่ง วิธีการได้รับความดีความชอบ ซึ่งจะ
ช่วยจูงใจให้พนักงานอุทิศเวลาและทุ่มเทความสามารถในการท างาน อย่างเต็มที่ ซึ่งย่อมเกิดผลดีต่อประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพในการท างานขององค์การ 
 2. เทคนิคการสร้างแรงจูงใจด้วยผลตอบแทนที่เป็นเงิน เป็นสิ่งจูงใจที่นิยมกันมาก ได้แก่ 
 2.1 อัตราค่าจ้างและเงินเดือน โดยค่าจ้าง หมายถึง ค่าตอบแทนส าหรับการปฏิบัติงานและการให้บริการโดย
ถือเกณฑ์การท างานจริง และค่าจ้างขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงานตามช่ัวโมงหรือการท างานเป็นช้ินหรืออาจจะจ่ายตาม
ระยะเวลา ทั้งส่วนเงินเดือนจะได้รับประจ าเดือนที่แน่นอนแบบเหมาจ่าย 
 2.2 โบนัส การจ่ายโบนัส หมายถึง การจ่ายเงินพิเศษจ านวนหนึ่งทุก ๆ 6 เดือนหรือ 12 เดือนหรือโบนัส
ส าหรับพนักงานท่ีไม่เคยลาหยุดในรอบปีหรือไม่เคยมาท างานสาย 
 2.3 บ าเหน็จบ านาญ บ าเหน็จ หมายถึง เงินซึ่งจ่ายให้พนักงานหลังจากพนักงานออกจากงาน โดยมากจ่ายตาม
จ านวนปีท่ีพนักงานท างานและพนักงานท างานมาดีโดยไม่มีความผิดส่วนบ านาญ คือเงินท่ีองค์การจ่ายให้แก่พนักงานเป็น
รายเดือนตลอดชีวิตเมื่อพนักงานผู้นั้นท างานครบตามเวลาที่ก าหนด การให้เงินบ านาญจะใช้ในองค์การของรัฐบาล
มากกว่าองค์การเอกชน 
 2.4 ค่าล่วงเวลา โดยมากจ่ายค่าล่วงเวลาเป็นเงินเมื่อองค์การต้องการให้พนักงานเร่งการผลิตสินค้าหรือบริการ
ให้ทันกับความต้องการของลูกค้า 
 2.5 การให้สิทธิ์ซื้อหุ้น องค์การหรือบริษัทจะให้สิทธิ์แก่พนักงานสามารถซื้อหุ้นของบริษัทในราคาที่ต่ ากว่าราคา
ขายในตลาดหลักทรัพย์ 
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 2.6 ค่านายหน้า เป็นการจ่ายเงินแก่พนักงานเพิ่มมากขึ้นกว่าเงินเดือน ถ้าพนักงานขายสามารถท ายอดขาย
ได้มากจะได้เงินค่านายหน้ามากขึ้น 
 3. เทคนิคการสร้างแรงจูงใจด้วยผลตอบแทนที่ไม่ใช่เงิน ได้แก่ 
 3.1 การยกย่อง จะช่วยท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดก าลังใจ เกิดความรู้สึกดีและมีความกระตือรือร้นที่จะท างาน
เพื่อองค์การ เช่น การให้ค าชมเชย การสรรเสริญต่อหน้าที่ประชุมการติดประกาศว่าเป็นพนักงานดีเด่น การลงประวัติ
การท างานไว้ในวารสารขององค์การ การมอบรางวัลโล่เกียรติยศและรางวัลอื่น ๆ  
 3.2 การให้ความมั่นคง ผู้บังคับบัญชาท่ีสามารถให้ความมั่นคงในการท างานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาย่อมจะช่วยจูง
ใจให้พนักงานเกิดขวัญและก าลังใจในการท างาน เช่น การท าประกันชีวิตให้แก่พนักงาน การท าสัญญาประกันความ
มั่นคงในการท างานแก่พนักงานการท าอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงาน 
 3.3 การเลื่อนต าแหน่ง การพิจารณาเลื่อนต าแหน่งควรมีความยุติธรรมต่อพนักงานทุกคน จึงจะท าให้พนักงาน
เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อการท างาน หากพนักงานท างานดีควรพิจารณาเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น 
 3.4 การเปิดโอกาสให้พัฒนาศักยภาพ ผู้บังคับบัญชาควรเปิดโอกาสให้พนักงานได้รับการเพิ่มพูนความรู้โดย
การเข้ารับการฝึกอบรม การไปศึกษาดูงานท้ังในและต่างประเทศ หรือการลาศึกษาต่อ เป็นต้น 
 3.5 การให้ความเอาใจใส่ ผู้บังคับบัญชาควรเอาใจใส่พนักงานทุกคนด้วยการไปพบประพูดคุยสนทนาด้วยกัน 
หรือมีการทักทายด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส และมีความห่วงใยพนักงานซึ่งจะมีผลท าให้พนักงานรู้สึกซาบซึ้งและมีความ
ขยันหมั่นเพียรในการท างาน 
 4. เทคนิคการสร้างแรงจูงใจด้วยสภาพแวดล้อมในการท างาน พนักงานมีหน้าที่ปฏิบัติงานให้องค์การวัน
หนึ่ง ๆ เป็นเวลาหลายช่ัวโมง ฉะนั้นผู้บริหารจึงควรจัดสภาพแวดล้อมในลักษณะที่จูงใจหรือกระตุ้นให้พนักงานเกิด
ความรู้สึกที่อยากจะท างาน ขยันท างาน และเกิดความรู้สึกสะดวกสบาย ที่ได้ปฏิบัติงานในองค์การนี้ สภาพแวดล้อมที่
ช่วยส่งเสริมแรงจูงใจของพนักงานท่ีส าคัญ ได้แก่ 
 4.1 การสร้างบรรยากาศที่ดีในขณะปฏิบัติงาน ผู้บริหารควรส่งเสริมให้พนักงานท างานเป็นกลุ่ม มีการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีการยกย่องชมเชย และให้ก าลังในซึ่งกันและกันรวมทั้งการให้เลือกปฏิบัติงานกับคนที่ตนพอใจ 
 4.2 มีความพร้อมในด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ ภายในหน่วยงานควรมีอุปกรณ์เครื่องใช้ที่อ านวยความสะดวก
ในการท างาน เช่น โต๊ะเก้าอ้ีนั่งที่สะดวกสบาย โทรศัพท ์โทรสารเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้งานได้ดี 
 4.3 สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและเอื้ออ านวยต่อการท างาน ได้แก่ แสงสว่างเพียงพออากาศเย็นสบาย ห้องน้ า
สะอาด มีห้องพักรับประทานอาหาร มีที่ดื่มน้ าดื่ม กาแฟและห้องท างานตกแต่งได้เหมาะสมกับสภาพลักษณะงาน สิ่ง
เหล่านี้จะช่วยจูงใจให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นท่ีจะท างานผู้บริหารจึงควรตระหนักและสนับสนุนในการใช้เทคนิค
ในลักษณะนี้ 
 5. เทคนิคการสร้างแรงจูงใจด้วยสวัสดิการต่าง ๆ สวัสดิการที่จะช่วยจูงใจให้พนักงานเกิดความรู้สึก
สะดวกสบาย มีความสุข และพร้อมท่ีจะปฏิบัติงานเพ่ือองค์การ ได้แก่ 
 5.1 การจัดสวัสดิการด้านสังคมและเศรษฐกิจ เช่น การประกันชีวิต  
การประกันสังคมการให้กู้เงินผ่อนรถยนต์ หรือเพื่อการศึกษาต่อ และสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 5.2 การอ านวยความสะดวกทั่วไป เช่น บริการอาหารในราคาถูก น้ าดื่มฟรีมีรถรับส่งพนักงาน และมีที่จอดรถ
สะดวกสบาย 
 5.3 การบริการด้านสุขภาพ เช่น มีห้องรักษาพยาบาล มีแพทย์ตรวจสุขภาพในยามเจ็บป่วย มีการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี และการบริการด้านการออกก าลังกาย 
 5.4 บริการด้านการศึกษา เช่น จัดการฝึกอบรมความรู้เฉพาะด้านแก่พนักงานจัดให้มีการเรียนเสริมด้าน
ภาษาอังกฤษ ด้านคอมพิวเตอร์ และการเผยแพร่ความรู้ในรูปจุลสารและวารสารเพื่อให้พนักงานรู้ข่าวสารของหน่วย 
 5.5 บริการด้านนันทนาการ เช่น จัดกิจกรรมรื่นเริงตามเทศกาลจัดทัศนะศึกษานอกสถานที่เพื่อให้พนักงานได้
ผ่อนคลายความเครียดในการท างาน มีสโมสร มีสถานท่ีเล่นคนตรีและเล่นกีฬา 
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แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะ 
 สมรรถนะเป็นค าที่มีผู้ให้นิยามไว้แตกต่างกัน คนทั่วไปแม้จะอยู่ในแวดวงของการบริหารงานบุคคลไม่ได้เรียก
สมรรถนะด้วยความหมายเดียวกัน และนี่ก็เป็นปัญหาที่ท้าทายของผู้ใช้สมรรถนะในอนาคต (Rothwell & Lindholm, 
1999) โดยทั่วไปคงไม่สามารถกล่าวได้ว่าความหมายใดผิดหรือถูก แต่ขึ้นอยู่กับการน าไปใช้ ส านักงาน ก.พ. ศึกษา
สมรรถนะมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง แต่เป็นการศึกษาในระดับย่อย (โครงการ) ได้แก่ โครงการพัฒนาหลักสูตรการประเมิน
บุคคลเข้าสู่ต าแหน่งแรกบรรจุ ระดับ 3 โครงการวิจัยความสามารถของข้าราชการพลเรือนสามัญ (ระดับ 4-8) โครงการ
ความสามารถของผู้บริหารระดับกลาง โครงการสมรรถนะผู้บริหารระดับสูง โครงการการบริหารระบบพนักงานราชการ 
และล่าสุดโครงการพัฒนาระบบจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทน ซึ่งเป็นโครงการใหญ่ที่จัดท าเพื่อใช้ขับเคลื่อนการ
บริหารงานบุคคลในราชการพลเรือนท้ังระบบ 
 ส าหรับความหมายของสมรรถนะในแต่ละโครงการย่อยของส านักงาน ก.พ. แม้จะไม่เหมือนกันทีเดียวแต่มี
ลักษณะร่วมกัน คือ เป็นพฤติกรรมในการท างาน เกี่ยวข้องกับผลส าเร็จของงาน และเกี่ยวข้องกับความรู้  ทักษะ/
ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคลโดยตรง แต่เป็นกลุ่มของคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมในการท างาน อธิบาย
อีกอย่างหนึ่งก็คือ ลักษณะพฤติกรรมการท างานของบุคคลที่ท าให้เกิดผลงานที่โดดเด่นนั้น บุคคลต้องมี ความรู้ ทักษะ 
ความสามารถและคุณลักษณะอื่น ๆ จึงจะท างานได้ แต่การที่บุคคลจะมีผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่นนั้นจะต้องมี
สมรรถนะหรือคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมอีกด้วย ยกตัวอย่างกรณีของนักการฑูตในการศึกษาของ McClelland แน่นอน
ว่าผู้ที่จะท าหน้าท่ีนักการทูตได้จ าเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง ภาษา และอื่น ๆ (ส่วนของความรู้ 
ทักษะ ความสามารถ) แต่นักการทูตที่มีผลการปฏิบัติงานโดดเด่นพบว่ามีความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคลด้าน
วัฒนธรรม (Cross-cultural Interpersonal Sensitivity) ความคาดหวังทางบวกกับผู้อื่น (Positive Expectations of 
Others) และความรวดเร็วในการเรียนรู้เครือข่ายด้านการเมือง (Speed in Learning Political Networks) ซึ่งเป็น
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่นักการทูตที่มีผลการปฏิบัติงานปานกลางไม่มี 
 
ประเภทของสมรรถนะ 
 ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2546 : 59) ได้แบ่งประเภทของสมรรถนะ Competencies ตามแหล่งที่มาออกเป็น 3 
ประเภท คือ 
 1. สมรรถนะด้านตัวบุคคล (Personal Competencies) เป็นความสามารถท่ีมีเฉพาะตัวของบุคคล หรือกลุ่ม
บุคคลนั้น เช่น ความสามารถในด้านการวาดภาพของศิลปินการแสดงกายกรรมของนักกีฬาบางคน นักประดิษฐ์ คิดค้นสิ่ง
ต่าง ๆ เหล่านี ้คือ เป็นความสามารถเฉพาะตัวที่ยากต่อการเรียนรู้หรือลอกเลียนแบบได้ 
 2. สมรรถนะด้านงาน (Job Competencies) เป็นความสามารถเฉพาะบุคคลที่ต าแหน่งหรือบทบาทนั้นๆ 
ต้องการเพื่อท าให้งานบรรลุความส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ เช่น ความสามารถในการเป็นผู้น าทีมงานของผู้บริหารต าแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงาน ความสามารถในการวิเคราะห์วิจัยในต าแหน่งงานทางด้านวิชาการ เป็นความสามารถฝึกฝนและพัฒนาได้ 
 3. สมรรถนะด้านองค์การ (Organization Competencies) เป็นความสามารถที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรที่มีส่วนท าให้องค์กรนั้นไปสู่ความส าเร็จและเป็นผู้น าในด้านนั้น ๆ ได้ เช่น บริษัทโซนี่เป็นองค์กรที่มีความสามารถ
ในการผลิตสินค้าประเภทอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีขนาดเล็กบริษัทโนเกียเป็นองค์กรที่มีความสามารถในการผลิตเครื่อง
โทรศัพท์มือถือช้ันน าของโลก 
ความสามารถหรือสมรรถนะ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ 
 1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) เป็นความสามารถในระดับแก่นขององค์กร และเป็นสิ่งที่องค์กรนั้น 
ๆ ท าได้ดีกว่าเหนือกว่าคู่แข่งขัน รวมถึงเป็นสิ่งท่ียากต่อการเลียนแบบตลอดจนเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อลูกค้า ความสามารถ
หลักนี้หากพิจารณาในบริบท (Context) ที่ต่างกันก็อาจเป็นได้ทั้งความสามารถหลักขององค์กร (Organization Core 
Competency) และสมรรถนะหลักของพนักงานในองค์กร (Employee Core Competency) 
 1.1 สมรรถนะหลักขององค์กร คือ คุณลักษณะที่องค์กรต้องการมีหรือเป็น เพื่อให้มีสมรรนถะตามที่ผู้บริหาร
องค์กรต้องการ รวมถึงช่วยสนับสนุนให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ได้ เช่น ให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน มีการ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ (Organization Core Competency) ขององค์กรมักถูกก าหนดจากการท า SWOT หรือ 
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TOWS Analysis เพื่อสะท้อนสิ่งที่องค์กรเป็นอยู่ ตามสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในตัวอย่างเช่น 
สินค้ามีความหลากหลายมีประสิทธิภาพเหนือกว่ากลุ่มคู่แข่ง คุณภาพในการบริการเหนือกว่าคู่แข่งขัน มีสภาพการเงินที่
มั่นคง มีนวัตกรรมในการบริหารที่เหนือกว่า เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของ
ลูกค้าได้เหนือกว่าคู่แข่ง เป็นต้น 
 1.2 ความสามารถหลักของพนักงานในองค์กร คุณลักษณะที่ทุกคนในองค์กรพึงมีพึงเป็น ซึ่งสะท้อนค่านิยม 
วัฒนธรรมองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเสริมรับสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรในการด าเนินการ 
 ทั้งนี้ความสามารถหลักของพนักงานในองค์กร (Employee Core Competency) มักถูกก าหนดจาก
ความสามารถหลักขององค์กร (Organization Core Competency) ความสามารถหลักของพนักงานในองค์กรนี้ที่ควร
เป็น คือ การพัฒนาตนเองและบุคคลอื่นๆ (Developing Self and Others) การท างานเป็นทีม (Teamwork) และการ
ท างานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Achievement Orientation) ความสามารถหลักของพนักงานในองค์กรนี้ ยังสามารถ
แบ่งย่อยได้เป็น 3 ประเภท คือ 
 1.2.1 ความสามารถในงาน (Job Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของบุคลากรที่สะท้อนให้
เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อและอุปนิสัย ที่จะช่วยส่งเสริมให้บุคลากร 
นั้น ๆ สามารถสร้างผลงานในการปฏิบัติงานต าแหน่งนั้น ๆ ได้สูงกว่ามาตรฐาน 
  1.2.2 ความสามารถแบบมืออาชีพ (Professional Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของ
บุคลากรที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจในองค์กร เข้าใจและมีความสามารถ ในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
อดทนต่อความกดดัน และสามารถควบคุมตนเองได้เป็นอย่างดี 
  1.2.3 ความสามารถในด้านเทคนิค (Technical Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของ
บุคลากรที่สะท้อนให้เห็นถึงการคิดเชิงวิเคราะห์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใส่ใจในเรื่องคุณภาพ และความช านาญ
ด้านเทคนิค 
 2. ความสามารถพิเศษของบุคคล (Personal Competency) คือ บุคลิกลักษณะของคนที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเช่ือและอุปนิสัย ที่ท าให้บุคคลคนนั้นมีความสามารถในการท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้โดดเด่นกว่า
คนทั่วไป เช่น คนบางคนที่สามารถเล่นกับงูหรือจระเข้ได้ ทั้งนี้มักจะเรียก Personal Competency ว่า ความสามารถ
พิเศษของบุคคลเฉพาะบุคคลนั้น ๆ 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 สิรินยา เสียงเลิศ (2558 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษา อิทธิพลของแรงจูงใจในการท างาน ความผูกพันต่อ
องค์กร ที่มีต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลดงมะไฟ ต าบลขมิ้น อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัด
สกลนคร กลุ่มตัวอย่างได้แก่บุคลากรเทศบาลต าบลดงมะไฟ ต าบลขมิ้น อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ประจ าปี 
พ.ศ.2557 จ านวนทั้งสิ้น 97 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดย
ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ผลการวิจัยพบว่า 
 1. แรงจูงใจในการท างาน ของบุคลากรเทศบาลต าบลดงมะไฟ ต าบลขมิ้น อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัด
สกลนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้าน
ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อ่ืน 
 2. ความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรเทศบาลต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การทุ่มเทความพยายามในการ
ปฏิบัติงานเพื่อองค์การ ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านความต้องการที่จะด ารงความเป็นสมาชิกขององค์การ 
 3. อิทธิพลของแรงจูงใจในการท างาน ความผูกพันต่อองค์กร ที่มีต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร
เทศบาลต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีค่าความสัมพันธ์ (R) เท่ากับ 0.825 และยังพบว่า
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แรงจูงใจและความผูกพันของบุคลากรเทศบาลต าบลดงมะไฟ สามารถร่วมกันพยากรณ์ระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเทศบาลต าบลดงมะไฟ ได้ร้อยละ 44.5 ส่วนอีกร้อยละ 55.5 เป็นผลจากปัจจัยอื่น ๆ เมื่อพิจารณาค่า
นัยส าคัญทางสถิติ (Significant) พบว่า แรงจูงใจในการท างาน และความผูกพันต่อองค์กร มีผลต่อประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 โดยที่ความผูกพันต่อองค์กรมีค่าเบต้า=0.206 และแรงจูงใจในการท างานมีค่าเบต้า=0.579 
 วารุณี ขาสวัสดิ์ (2557 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานคลัง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดเพชรบุรี การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการงานคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดเพชรบุรี  เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงานคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดเพชรบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และศึกษาปัญหาและ
แนวทางการบริหารจัดการงานคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่เหมาะสม  กลุ่มตัวอย่าง คือ 
บุคลากรส่วนการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตจังหวัดเพชรบุรี จ านวน 180 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและทดสอบสมมติฐานด้วยค่า t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) และการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis)  
 
ผลการศึกษาพบว่า  
 1. ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดเพชรบุรี 
พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มากที่สุด คือ ด้านการวางแผน รองลงมาคือ ด้านการจัดองค์การ ด้านการ
อ านวยการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการประสานงาน ด้านงบประมาณ และด้านการรายงาน ตามล าดับ 
 2. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานคลงั พบว่าบุคลากรที่มีเพศ ประสบการณ์ในการทางาน
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานคลัง โดยรวมแตกต่างกันอย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 บุคลากรที่มีอายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 3. ปัญหาส่วนใหญ่มีการแผนการปฏิบัติงานแต่การปฏิบัตินั้นไม่สามารถน าไปปฏิบัติได้ตามแผนที่วางไว้  
แนวทางควรมีการวางแผนการปฏิบัติงานของงานคลัง ให้มีความยืดหยุ่น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว และควรมี
การจัดท างบประมาณของงานคลัง มีการวิเคราะห์จากผลการปฏิบัติงานจริง รวมทั้งการจัดท างบประมาณตามระเบียบ
วิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง 
 จงศักดิ์ รักศรี (2553) ได้ท าการศึกษา ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น : 
กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี การค้นคว้าอิสระเรื่อง 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอศรี
เมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานีมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรและประชาชนผู้เสียภาษีที่มีต่อ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการบริหารการเงินการคลังท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอศรีเมืองใหม่ 
จังหวัดอุบลราชธาน ี2) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับประสทิธิภาพ ประสิทธิผลการบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอ ศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรและประชาชนผู้เสียภาษีรายได้ ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ใช้การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive 
sampling) จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ
เชิงพรรณนา และสถิติอนุมาน โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient)  
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สรุปผลการศึกษา 
 1) บุคลากรและประชาชนผู้เสียภาษีมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลการบริหารการเงินการคลัง
ท้องถิ่นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการปรับปรุงประเภทและอัตราภาษี ด้านการเพิ่มคุณภาพการให้บรกิาร 
ด้านความพึงพอใจของประชาชน ด้านการจัดเก็บภาษีอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ด้านความสามารถในการหารายได้ 
ตามล าดับ 
 2) บุคลากรและประชาชนผู้เสียภาษีมีความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านการบริหารและด าเนินงานท่ีมีความสัมพันธ์ต่อ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อการบริหารการเงินการคลังท้องถิ่นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ประกอบด้วย 5 ปัจจัย 
ได้แก่ นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ ความพร้อมด้านทรัพยากร การมีส่วนร่วมของประชาชน ความสามารถในการ
บริหาร โครงสร้างและระบบงาน ตามล าดับ 
 3) บุคลากรและประชาชนผู้เสียภาษีมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อการบริหารการเงินการคลังท้องถิ่นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ประกอบด้วย
หลักนิติธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความคุ้มค่า หลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส และหลักคุณธรรม 
ตามล าดับ 
 4) ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการบริหาร
การเงินการคลังท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอ ศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานี จ าแนกตามปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อต่อประสิทธิผลการบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น พบว่า มีปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก ระดับสูงและ
ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 คือ ด้านโครงสร้างและระบบงาน ด้านนโยบายการบริหารและ
การปฏิบัติ ด้านความสามารถในการบริหาร ด้านความพร้อมด้านทรัพยากร ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านหลัก
นิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักความรับผิดชอบ และด้านหลัก
ความคุ้มค่า สรุปได้ว่าทุกปัจจัยเป็นไปตามสมมติฐานการศึกษา  
 
วิธีการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเอกสาร หนังสือ ต ารา และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งหาข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการศึกษาในภาพรวม อย่างกว้างๆ  
 
ผล/สรุปผลการวิจัย 
 อิทธิพลของ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงาน เพราะแรงจูงใจในการท างานมี
อิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมและการท างานของบุคคล ที่ปรารถนาความก้าวหน้าในองค์การ นการปฏิบัติงานอย่างมี
คุณภาพนั้น จ าเป็นต้องอาศัยแรงจูงใจเป็นตัวผลักดัน กระตุ้นเร้าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ในการปฏิบัติงาน การท าความเข้าใจพฤติกรรมของบุคคลในองค์การ จึงเป็นสิ่งจ าเป็น เพื่อท าให้บุคลากรมีความ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน โดยจะต้องสร้างแรงจูงใจเป็นสิ่งเร้า หากบุคคลขาดแรงจูงใจก็จะไม่มีความตั้งใจและเพียร
พยายามในการปฏิบัติงาน ผลงานที่ดีย่อมไม่เกิดขึ้น การจูงใจเป็นเครื่องมือส าคัญยิ่งในการที่จะหล่อหลอมจิตใจของ
บุคคลให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ก่อให้เกิดพลังสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานไปในทิศทางที่ต้องการ มีความพึงพอใจในงาน
ที่ท า และได้ท างานเต็มที่ตามศักยภาพของตนในการบริหารต่าง ๆ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความส าคัญในการ
กระตุ้นพฤติกรรมให้แต่ละบุคคลให้ใช้ความสามารถในการด าเนินงานไปในทิศทาง ที่จะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ การสร้างแรงจูงใจจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้บริหารจะต้องส่งเสริมให้แก่สมาชิกในหน่วยงานเพื่อให้งานบรรลุ
สัมฤทธ์ิผลตามที่ต้องการ 
 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นความรู้สึกหรือทัศนคติเชิงบวกของบุคคลที่มีต่อการท างานเป็นความรู้สึกที่
เกิดขึ้นเมื่อความคาดหวังหรือความต้องการได้รับการตอบสนองจากองค์กรอันจะท าให้บุคคลนั้นเกิดความพอใจ  และ
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มก าลังความสามารถ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้องกับความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อลักษณะงานของตนเอง หากบุคคลใดมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูงก็
หมายความว่า บุคคลนั้นมีความรู้สึกต่องานในทางบวก หรือไม่ความชอบและค่านิยมต่องานค่อนข้างสูง ผู้ปฏิบัติงานจะ
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เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับสิ่งจูงใจ โดยหลักการแล้วองค์กรใดก็ตามที่มีปัจจัยเครื่องจูง
ใจมาก ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรนั้นก็จะเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมาก มีความรู้สึกรักและผูกพันกับงาน และปฏิบัติงาน
อย่างเต็มก าลังความสามารถอันจะส่งผลให้งานนั้น ๆ ประสบความส าเร็จบรรลุตามเป้าหมาย ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติมีความส าคัญในการจูงใจพนักงานปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ นอกจากนั้นแรงจูงใจในการ
ท างาน เป็นการกระท าท่ีมีส่วนช่วยให้เกิดความเต็มใจในการท างาน เกิดความพอใจ และมุ่งมั่นที่จะท างานให้ดีที่สุดและ
ประสบความส าเร็จ ในลักษณะที่เกิดความเต็มใจไม่ใช่การถูกบังคับด้วยภาระและบทบาทหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง 
หากแต่เป็นการท างานในลักษณะยินดีที่จะทุ่มเทความพยายาม ความอุตสาหะ ความอดทน และความสามารถอย่าง
เต็มที่ในการท างานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร 
 เมื่อพิจารณาค่านัยส าคัญทางสถิติ (Significant) เป็นรายด้าน พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ทุกด้าน มีผล
ต่อสมรรถนะการปฏิบัติงาน แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน สามารถท านายสมรรถนะการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา เป็นรายด้าน พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ไม่สามารถท านายสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน ได้ทุกด้าน เช่นกัน ดังนั้น จึงอธิบายได้ว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ทุกด้าน มีผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
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การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก 
 

The development of special economic zones of Tak 
 

กุล เครือวีระ 
 
บทคัดย่อ 
 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตากเป็นการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจของไทยเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรฐกิจบน
เส้นทางท่ีสําคัญ 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางเชื่อมโยงเศรษฐกิจตะวันออก.ตะวันตก.หรือ.เส้นระเบียงเศรษฐกิจแนว
ตะวันออก.-.ตะวันตก ท่ีเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรอินเดียทางตะวันตกและมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออก ซ่ึงอยู่ในเขต
ไทยระยะทางยาวท่ีสุด และเส้นทางหลวงสายเอเชียสาย 1 ท่ีเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างทวีปเอเชียกับยุโรป เพ่ือเชื่อมโยง
เมืองโมเรห์ในรัฐมณีปุระทางตะวันออก ของอินเดีย เข้ากับ “อําเภอแม่สอด”..ในจังหวัดตากของไทย โครงการก่อสร้างทาง
หลวงซ่ึงเปรียบเสมือน “สะพานเศรษฐกิจ” ซ่ึงเชื่อมอินเดียเข้ากับภูมิภาคอาเซียนสามารถใช้เวลาในการเดินทางเพียง 14 
ชั่วโมงหากถนนสายนี้แล้วเสร็จ คาดว่าจะช่วยให้การค้าขายข้ามชายแดนระหว่างไทย เมียนมา และอินเดีย จะขยายตัว
เพ่ิมข้ึนและ จะสามารถช่วยย่นระยะเวลาในการเดินทาง และขนส่งสินค้าได้สะดวกและรวดเร็วมากย่ิงข้ึน 
 
Abstract 
 The development of special economic zones exposed to economic development area of 
Thailand to support the development of economy on the path were two major routes linking East-West 
Economic Corridor :EWEC. The balcony East economy-West The connection between the Indian Ocean 
and Eastern Pacific Ocean to the west of Thailand, which was the longest distance. And Asian Highway 
Route number one of a route linking Asia with Europe. To link Moreh town in Manipur of India to the 
west of "Mae Sot" in Tak province of Thailand. This was like a highway construction project "Economic 
bridge" linking India into the ASEAN region can take only 14 hours to travel this road completed. was 
expected to allow trade across the frontier between Thailand, Myanmar and India to expand and 
increase. You can help shorten the duration of the trip. And shipping more convenient and faster. 
 
บทนํา  

ความเป็นมาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ     
ท่ี 1/2558 ลงวันท่ี19 มกราคม 2558 เร่ือง กําหนดพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยกําหนดให้ท้องท่ีตําบลท่าสาย
ลวด ตําบลพระธาตุผาแดง ตําบลแม่กาษา ตําบลแม่กุ ตําบลแม่ตาว ตําบลแม่ปะ ตําบลแม่สอด และตําบลมหาวัน อําเภอแม่
สอด ตําบลช่องแคบ ตําบลพบพระ และตําบลวาเล่ย์ อําเภอพบพระ ตําบลขะเนจื้อ ตําบลแม่จะเรา และตําบลแม่ระมาด 
อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เป็น “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก” 
 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากประกอบไปด้วยพ้ืนท่ีบางส่วนของ 3 อําเภอชายแดน 14 ตําบล ในจังหวัดตาก       
มีพ้ืนท่ี 886,875 ไร่ หรือ 1,419 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ 
  (1) อําเภอแม่สอด ครอบคลมุพ้ืนท่ี 8 ตําบล 
  (2) อําเภอแม่ระมาด ครอบคลุมพ้ืนท่ี 3 ตําบล 
  (3) อําเภอพบพระครอบคลุมพ้ืนท่ี 3 ตําบล 
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 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากต้ังอยู่บนเส้นทางท่ีสําคัญ 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางเชื่อมโยงเศรษฐกิจตะวันออก.
ตะวันตก.หรือ.เส้นระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก -.ตะวันตก (East-West Economic Corridor :EWEC) ท่ีเชื่อมต่อ
ระหว่างมหาสมุทรอินเดียทางตะวันตกและมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออกมีระยะทางยาว 1,450 กิโลเมตร อยู่ในเขตไทย
ระยะทางยาวท่ีสุดคือประมาณ 950 กิโลเมตร และเส้นทางหลวงสายเอเชียสาย 1 (Asian Highway : AH1) ท่ีเป็นเส้นทาง
เชื่อมระหว่างทวีปเอเชียกับยุโรปซ่ึงนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดีแห่งอินเดีย ประกาศเร่งเดินหน้าโครงการเมกะโปรเจคต์ 
ก่อสร้างทางหลวงถนนความยาวถึง 3,200 กิโลเมตร เพ่ือเชื่อมโยงเมืองโมเรห์ในรัฐมณีปุระทางตะวันออก ของอินเดีย เข้า
กับ “อําเภอแม่สอด”..ในจังหวัดตากของไทย โครงการก่อสร้างทางหลวงซ่ึงเปรียบเสมือน “สะพานเศรษฐกิจ” ซ่ึงเชื่อม
อินเดียเข้ากับภูมิภาคอาเซียนสามารถใช้เวลาในการเดินทางเพียง 14 ชั่วโมงซ่ึงในปัจจุบันการเดินทางจากรัฐมณีปุระของ
อินเดียมายังเมืองมัณฑะเลย์ของเมียนมา อาจจะต้องใช้เวลากว่า 48 ชั่วโมงหรือ 2 วัน แต่หากถนนสายนี้แล้วเสร็จ คาดว่า
จะช่วยให้การค้าขายข้ามชายแดนระหว่างไทย เมียนมา และอินเดีย จะขยายตัวเพ่ิมข้ึนสูงถึง 60 เปอร์เซ็นต์ จะสามารถช่วย
ย่นระยะเวลาในการเดินทางและขนส่งสินค้าลงได้อย่างสําคัญ ซ่ึงหากนโยบายนี้ประสบความสําเร็จจะส่งผล ให้อินเดียมี
ทางออกสู่ทะเลเพ่ิมข้ึนอีกแห่งหนึ่งท่ีเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างทวีปเอเชียกับยุโรป 
 สถานการณ์การค้าการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
 ชายแดนของประเทศไทยฝ่ังอําเภอแม่สอด จังหวัดตากนั้นถือเป็นประตูฝั่งตะวันตกท่ีสําคัญเป็นอย่างมากต่อการ
ขยายตัวเศรษฐกิจของประเทศไปยังเมียนมาและอินเดีย เพราะเป็นเส้นทางการขนส่งท่ีสะดวกท่ีสุดท่ีจะสามารถเข้าไปยัง
กรุงย่างกุ้งเมืองเศรษฐกิจสําคัญของเมียนมา รัฐบาลไทยได้สนับสนุนงบประมาณกว่า 1,000 ล้านบาทในการสร้างถนนจาก
เมียวดีไปยังกอกะเร็ก ระยะทาง40 กิโลเมตร ซ่ึงได้ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วคาดว่าจะทําให้มูลค่า
การค้าชายแดนเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสําคัญ สถิติมูลค่าการสง่ออกการค้าชายแดนของด่านแม่สอด 3 ปีท่ีผ่านมา มีดังน้ี 
  ปี 2558   64,240  ล้านบาท 
  ปี 2559   79,627  ล้านบาท 
  ปี 2560 (ณ มิ.ย. 2560) 61,422  ล้านบาท 
 คาดว่า หากการลงทุนและปรับปรุงด้านโครงสร้างพ้ืนท่ีฐานมากขึ้นโดยเฉพาะระบบ การขนส่งโลจิสติกส์ จะช่วย
ส่งผลทําให้ประตูของประเทศไทยทางฝั่งแม่สอดสามารถขยายตลาดสินค้าของไทยไปยังประเทศเมียนมา อินเดีย และยุโรป
ได้ในอนาคตอันใกล้ ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีอินเดีย นายนเรนทรา โมดี ได้มีการเปิดเผยเดินหน้า
โครงการสร้างถนนความยาว ๓,๒๐๐ กิโลเมตร เชื่อมเมืองโมเรห์ ในรัฐมณีปุระของอินเดียเข้ากับอําเภอแม่สอด จะทําให้มี
การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนถึง ๖๐ เปอร์เซ็นต์ ทําให้ในปัจจุบันมีนักลงทุนสนใจเข้ามาลงทุนในพ้ืนท่ีของเขตเศรษฐกิจ
พิเศษตากมากมายท้ังจากนักลงทุนไทยและนักลงทุนจากต่างประเทศ  

(1) โรงงานอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

สถิติโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน (โรงงาน) เงินทุน (ลบ.) แรงงาน (คน) แรงม้า (HP) 

 
 
สถิติโรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก 
 

 

448 

 

 

8,010.081 

 

48,389 

 

190,919.64 

สถิติโรงงานท่ีได้รับใบอนุญาตฯ 
(สะสมต้ังแต่19ม.ค. 58 – ปัจจุบนั) 

85 1,492.422 5,298 21,391.52 

สถิติโรงงานท่ีแจ้งเริ่มประกอบกิจการ 
(สะสมต้ังแต่19ม.ค. 58 – ปัจจุบนั) 

58 1,064.816 ๓,831 13,084.78 

 (ข้อมูลสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ณ วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2560) 
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(2) ความสนใจของนักลงทุนในเขตพ้ืนท่ีเขตเทศบาลนครแม่สอด 

Bevery Hills Condo Maesot(อยู่ในข้ันตอน EIA) 5,000  ล้านบาท 
  คอนโด (CP Land , Rize Condo)   1,000  ล้านบาท 
  โรงแรม (Hop Inn , CP Land)   500  ล้านบาท 
  ห้างสรรพสินค้า (Lotus , Makro , Robinson ฯลฯ) 3,000  ล้านบาท 
  โครงการอาคารพาณิชย์ (Best Groove , Theme ฯลฯ) 500  ล้านบาท 
  ห้าแยกกรุ๊ป 2559 สาขาแม่สอด (วัสดุก่อสร้าง)  500  ล้านบาท 
  โรงพยาบาลเอกชนแม่สอดราม   200  ล้านบาท 
    รวม    10,700  ล้านบาท 

(3) ความสนใจของนักลงทุนในพ้ืนท่ี SEZ ตาก (อ.แม่สอด อ.แม่ระมาด และ อ.พบพระ) 
  Vee Condo     200  ล้านบาท 
   Best Condo     200  ล้านบาท 
   The Master Condo    200  ล้านบาท 
   หมู่บ้าน วีรยา     50  ล้านบาท 
   มามา โฮมมาร์ท (วัสดุก่อสร้าง)   500  ล้านบาท 
  Mega Home (วัสดุก่อสร้าง)    500  ล้านบาท 
   โรงพยาบาลแม่สอดอินเตอร์ (เครือวิชัยเวช)  500  ล้านบาท 
  The Rich Condo     500  ล้านบาท 
    รวม    2,650  ล้านบาท 

2. เรื่องของพ้ืนท่ีเมืองท่ีมีลักษณะพิเศษ (การแก้ปัญหาในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก)  
2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนท่ีหรือเมืองท่ีมีลักษณะพิเศษ เทศบาลนครแม่สอด 

วิสัยทัศน์ 
“ เมืองศูนย์กลางการค้า พัฒนาบริการ มุ่งประสานความร่วมมือเมืองพ่ีเมืองน้อง นครแม่สอด เมียวดี(Sister City) 

เพ่ือการพัฒนาแบบย่ังยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และ การปกครองเพ่ือนําไปสู่ ม่ันคง ม่ังคั่ง ประชาชน
มีความสุข” 
ค่านิยม 
 M = Mutual Interest การคํานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างส่วนราชการและภาคส่วนต่างๆ 
 A = Accountability การทํางานท่ีให้ความสําคัญต่อความรับผิดรับชอบต่อประชาชน 
 E = Economic Border  การทํางานโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจชายแดนเป็นตัวต้ัง 
 S = Service-Minded การทํางานโดยมีจิตใจท่ีมุ่งเน้นการความเป็นเลิศด้านการให้บริการประชาชน 
 O = Operational Orientation การทํางานท่ีมุ่งเน้นการปฏิบัติให้บรรลุผล 
 T = Territorial Specificity การทํางานโดยมุ่งเน้นความจําเพาะของพ้ืนท่ี  
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. พัฒนาระบบการค้าการลงทุนท่ีครบวงจร 
 2. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมต่อการค้าการลงทุน การขนถ่ายสินค้าท่ีสะดวกรวดเร็ว การพัฒนา
ระบบ/รปูแบบการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)  
 3. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณสุข การศึกษา สิ่งแวดล้อม และส่งเสริม            
การท่องเท่ียวโดยพัฒนาแม่สอดเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวท่ีสําคัญของภูมิภาค 
 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในพ้ืนท่ี 
 5. พัฒนานครแม่สอดสู่การเป็น Smart City  
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เป้าประสงค์ 
 1. เพ่ิมศักยภาพ “นครแม่สอด” ไปสู่การเป็นเมืองศูนย์กลางการค้า การลงทุน การท่องเท่ียวในระดับภูมิภาค 
 2. “นครแม่สอด” สามารถพัฒนารูปแบบการจัดบริการสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และเพียงพอสําหรับ
ประชาชนทุกคน 
 3. “นครแม่สอด-เมียวดี” เมืองพี่น้องแห่งการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
พันธกิจ 
 1. ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน แผนพัฒนา “นครแม่สอด” เพ่ือให้เกิดการพัฒนาความสามารถบุคลากร
ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามโครงสร้างการบริหารงานท่ีจะเกิดข้ึนของ “นครแม่สอด” 
 2. สร้างกลไกการบริหารท่ีเปิดพ้ืนท่ีให้กับส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้มีส่วนในการตัดสินใจ
เชิงนโยบายต่อการทํางานของนครแม่สอด 
 3. ปรับปรุงและพัฒนา ระเบียบกฎเกณฑ์ และข้อกําหนดต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับอํานาจหน้าท่ีในการปฏิบัติงานของ
นครแม่สอดให้เอ้ืออํานวยต่อการบริหารจัดการในพ้ืนท่ีอย่างมีเอกภาพ  
 4. พัฒนาศักยภาพและทักษะของบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการให้บริการและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. จัดระบบการให้บริการสาธารณะท่ีสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนท่ีจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี  
 6. จัดต้ังศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จด้านการค้า การลงทุน เพ่ือเป็นการลดข้ันตอนการให้บริการ และเป็นแหล่ง
บริการให้ข้อมูล การติดต่อประสานงาน และอํานวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 7. พัฒนาระบบงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ เพ่ิมศักยภาพด้านการคลัง มีกระบวนการติดตามและประเมินผล 
สามารถตรวจสอบได้ และมีวินัยทางการคลัง  
 8. จัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการเมืองในลักษณะของ Smart City 
กลยุทธ์ 

1. การประสานแผนร่วมกันระหว่างท้ังหน่วยงานในพ้ืนท่ี และส่วนราชการในเมืองเมียวดี 
2. สร้างความเข้าใจของบทบาท อํานาจหน้าท่ี ระบบบริหารงานของนครแม่สอดแก่บุคลากร และประชาชน 
3. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับบทบาทภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย 
4. สร้างภาคีเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทางด้านงบประมาณ การเงิน การคลัง ให้มีขีดความสามารถรองรับกับภารกิจท่ี

เพ่ิมข้ึนของนครแม่สอด 
6. เพ่ิมสวัสดิการและสร้างหลักประกันในการทํางาน รวมถึงความก้าวหน้าในหน้าท่ี เพ่ือเป็นการสร้างขวัญกําลังใจ

ให้กับบุคลากร 
7. การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง         

เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองสู่ศูนย์กลางการค้าชายแดน  
8. เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
9. ดูแล กํากับติดตามการดําเนินงานต่าง ๆ ให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
10. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย พร้อมท้ังรวบรวม และจัดทําฐานข้อมูลท่ีเชื่อมโยงกับข้อมูลของ

หน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนท่ี 
11. ศึกษากฎ ระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับอํานาจหน้าท่ีของนครแม่สอด พร้อมท้ังเสนอแนะแนวทางแก้ไข 

ปรับปรุง ข้อกฎหมายอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นการเอื้ออํานวยเจ้าหน้าท่ีนครแม่สอดในการปฏิบัติหน้าท่ี  
12. นครแม่สอดเป็นเจ้าภาพหลักในการออกแบบระบบ และการให้บริการสาธารณะ 

 การปฏิรูปการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนท่ีหรือเมืองที่มีลักษณะพิเศษ : ศึกษาเฉพาะ
เทศบาลนครแม่สอดตามข้อเสนอของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถ่ิน           
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
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เนื่องจากการพิจารณาผลกระทบจากการมีเขตเศรษฐกิจพิเศษอันเป็นนโยบายของรัฐบาลต่อบทบาทและอํานาจ
หน้าท่ีของเทศบาลนครแม่สอดในขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจน อันเนื่องมาจากการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาครัฐ   
ยังอยู่ในระหว่างการร่างกฎหมายให้มีองค์กรในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซ่ึงหากกฎหมายดังกล่าวมีผล
บังคับใช้แล้วจะต้องพิจารณาต่อไปว่าหน่วยงานใดจะมีภารกิจจัดบริการสาธารณะและควบคุมดูแลพ้ืนท่ีในเรื่องใด หลังจาก
นั้น    จึงจะพิจารณาในส่วนอํานาจหน้าท่ีของเทศบาลนครแม่สอดว่ายังมีขีดความสามารถในการดําเนินงานภายใต้กฎหมาย
ในรูปแบบเทศบาลนครได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ เพียงใด และจําเป็นจะต้องปรับปรุงโครงสร้าง อํานาจหน้าท่ี หรือ
แก้ไขกฎหมายเป็นการเฉพาะ โดยจัดต้ังเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษหรือไม่ ดังนั้น การจะแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายให้เทศบาลนครแม่สอดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษในขณะนี้      
จึงเห็นควรรอการดําเนินการไว้ก่อน จนกว่าจะมีกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ และได้ศึกษาผลกระทบอีกคร้ังหนึ่ง อย่างไรก็
ตาม ถึงแม้กฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษจะยังไม่มีผลบังคับใช้ แต่ข้อเท็จจริงพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลนครแม่สอดมีลักษณะพ้ืนท่ี
พิเศษโดยสภาพท่ีเป็นอยู่ในขณะนี้ กล่าวคือ เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และก่อนหน้านี้ก็เป็นเขตส่งเสริมการลงทุน
การค้าชายแดน การมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานเป็นจํานวนมาก การเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีจุดสนใจหลายด้านและการท่ี
เทศบาลนครแม่สอดต้องเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาในภาพรวม เกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมท้ังการ
เป็นพ้ืนท่ีรองรับความเจริญท่ีเกิดจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในอนาคต ดังนั้น เพ่ือเป็นการลดผลกระทบต่อการ
บริหารงานของเทศบาลนครแม่สอด ท่ีเกิดข้ึนในขณะนี้ จึงเห็นควรกําหนดแนวทางการบริหารงานของเทศบาลนครแม่สอด 
ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนท่ีหรือเมืองท่ีมีลักษณะพิเศษ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของนครแม่
สอด ให้สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนท่ีภายใต้กฎหมายท่ีบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ดังน้ี 

1. รัฐควรให้การสนับสนุนโครงการสําคัญท่ีแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการเป็นเมืองท่ีมีลักษณะพิเศษและอยู่ใน
อํานาจหน้าท่ีของเทศบาลนครแม่สอด แต่เป็นโครงการท่ีเกินขีดความสามารถของเทศบาลนครแม่สอดโดยสนับสนุน
งบประมาณเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษ สําหรับในทางปฏิบัติอาจพิจารณาโครงการดังกล่าวร่วมกับส่วนราชการ
อ่ืนท่ีมีโครงการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือป้องกันการซํ้าซ้อนและบูรณาการโครงการที่เก่ียวข้อง โดยให้สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงบประมาณเป็นหน่วยงานพิจารณาโครงการ 

2. รัฐควรจัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไปเป็นเงินก้อนจํานวนหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์ให้นําไปใช้ในกิจการท่ีเกิดผลกระทบ
จากเมืองลักษณะพิเศษด้านต่างๆ ในลักษณะเดียวกับท่ีปัจจุบันได้จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนท่ัวไปให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเฉพาะใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือให้นํางบประมาณไปใช้ในการพัฒนาและป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อย 
อันเกิดจากสถานการณ์ความไม่สงบ ถ้าเป็นกรณีนี้ก็อาจนําไปจัดสรรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีลักษณะ
พิเศษอื่นด้วย 

3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากควรอุดหนุนงบประมาณจากเงินรายได้ท่ีจัดเก็บในเขตเทศบาลนครแม่สอด
กลับคืนไปให้เทศบาลนครแม่สอด ในลักษณะการอุดหนุนโครงการท่ีแก้ไขปัญหาผลกระทบซ่ึงมีระเบียบรองรับการ
ดําเนินการดังกล่าวอยู่ในขณะนี้  

4. ในเรื่องการจัดโครงสร้าง กรอบอัตรากําลัง และการบริหารงานบุคคลของส่วนราชการในสังกัดสํานักงาน
เทศบาลนครแม่สอด โดยหลักการตามกฎหมายท่ีมีอยู่ เทศบาลอาจจัดโครงสร้าง และกรอบอัตรากําลังท่ีต่างไปจากท่ี
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดได้อยู่แล้ว ดังนั้น หากเทศบาลนครมีรายได้เพียงพอ และจํานวนอัตรากําลังไม่
เกินกว่าจํานวนตามท่ีกฎหมายกําหนด ก็สามารถปรับส่วนราชการและกําหนดสายงานในกรอบอัตรากําลังให้สอดคล้องกับ
ภารกิจของเทศบาลท่ีมีความหลากหลายและมีปริมาณท่ีเพ่ิมมากข้ึนได้ 

5. เร่ืองการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในส่วนท่ีเกินกําลังขีดความสามารถของเทศบาลนครแม่สอดเห็นควรให้จังหวัด
ตากต้ังคณะกรรมการยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาเมืองแม่สอดและท้องถ่ินโดยรอบเพ่ือให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมบูรณา
การแก้ไขปัญหาให้เกิดเอกภาพในการบริหารงาน 
 ประเด็นเร่งด่วนท่ีขอรับการสนับสนุนการปฏิรูปการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีหรือ
เมืองที่มีลักษณะพิเศษ : ศึกษาเฉพาะเทศบาลนครแม่สอด 
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 คณะกรรมการประสานงานระหว่างสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(วิป 2 ฝ่าย)    
ได้ส่งเร่ืองการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษนครแม่สอด ให้แก่คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถ่ิน     
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็น ซ่ึงคณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับผลการพิจารณาของคณะ   
อนุกรรมาธิการด้านการมีส่วนร่วมและการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ โดยเห็นควร
กําหนดระยะเวลาในการปรับปรุงเทศบาลนครแม่สอดเพ่ือเป็นศูนย์กลางของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะแรกให้
ชัดเจน และเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษในโอกาสต่อไป ซ่ึงโครงการท่ีขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลในลักษณะเป็นการอุดหนุนเฉพาะกจิขอให้เสนอเรื่องผ่านกระทรวงมหาดไทยเพ่ือขอรับ
การกลั่นกรองจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ให้สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ นั้น ประกอบกับมีมติท่ีประชุมของคณะกรรมการประสานงาน ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภา
นิติบัญญัติ และสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ) คร้ังท่ี ๓๕/๒๕๕๙ เม่ือวันพุธท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม 
๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ๑ ทําเนียบรัฐบาล ได้พิจารณารายงานของสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครอง
ท้องถ่ิน เรื่อง “การปฏิรูปการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีหรือเมืองท่ีมีลักษณะพิเศษ : ศึกษาเฉพาะ
กรณีเทศบาลนครแม่สอด”..เพ่ือแก้ปัญหาผลกระทบจากการเป็นเมืองท่ีมีลักษณะพิเศษและอยู่ในอํานาจหน้าท่ีของเทศบาล
นครแม่สอด แต่เป็นโครงการท่ีเกินขีดความสามารถของเทศบาลนครแม่สอด โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจเป็นต้นซ่ึงท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง พร้อมรายงานต่อคณะกรรมการประสานงาน ๓ ฝ่าย ทราบ ทุก ๓ เดือนน้ัน 
 เทศบาลนครแม่สอด ในฐานะตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีภาคราชการ ภาคเอกชน และ
ประชาชนในพ้ืนท่ี จึงขอรับการสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีหรือเมืองท่ีมีลักษณะพิเศษเทศบาลนครแม่สอด เพ่ือเสนอเร่ืองผ่าน
กระทรวงมหาดไทยเพ่ือขอรับการกลั่นกรองจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ให้สอด
รับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ต่อไปน้ี 
 ขอรับการสนับสนุนและผลักดันร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนท่ีหรือเมืองท่ีมีลักษณะพิเศษ เทศบาลนคร
แม่สอด พร้อมแผนงานโครงการ เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล โดยเสนอเรื่องผ่านไปยัง
กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย   

ตามท่ีคณะกรรมการประสานงานระหว่างสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ          
(วิป 2 ฝ่าย) ได้ส่งเรื่องการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษนครแม่สอด ให้แก่คณะกรรมาธิการการปกครอง
ท้องถ่ิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็น ซ่ึงคณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมาธิการด้านการมีส่วนร่วมและการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ โดยเห็นควร
กําหนดระยะเวลาในการปรับปรุงเทศบาลนครแม่สอดเพ่ือเป็นศูนย์กลางของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะแรกให้
ชัดเจน และเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษในโอกาสต่อไป ซ่ึงโครงการท่ีขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลในลักษณะเป็นการอุดหนุนเฉพาะกิจขอให้เสนอเรื่องผ่านกระทรวงมหาดไทยเพ่ือขอรับ
การกลั่นกรองจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ให้สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 นั้น  

ประกอบกับมีมติท่ีประชุมของคณะกรรมการประสานงาน ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติและสภา
ขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ) คร้ังท่ี 35/2559 เม่ือวันพุธท่ี 2 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น3 ตึกบัญชาการ 1 
ทําเนียบรัฐบาล ได้พิจารณารายงานของสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถ่ิน เร่ือง “การปฏิรูปการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นท่ีหรือเมืองท่ีมีลักษณะพิเศษ : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลนครแม่สอด” 
เพ่ือแก้ปัญหาผลกระทบจากการเป็นเมืองท่ีมีลักษณะพิเศษและอยู่ในอํานาจหน้าท่ีของเทศบาลนครแม่สอด แต่เป็นโครงการ
ท่ีเกินขีดความสามารถของเทศบาลนครแม่สอด โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นต้น ซ่ึงท่ีประชุมได้
พิจารณาแล้วมีมติให้กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมรายงานต่อ
คณะกรรมการประสานงาน 3 ฝ่าย ทราบ ทุก 3 เดือน  
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อย่างไรก็ตาม ถึงแม้กฎหมายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะยังไม่มีผลบังคับใช้ แต่ข้อเท็จจริงพ้ืนท่ีในเขตเทศบาล

นครแม่สอดมีลักษณะพ้ืนท่ีพิเศษโดยสภาพท่ีเป็นอยู่ในขณะนี้ กล่าวคือเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และก่อนหน้านี้ก็เป็น
เขตส่งเสริมการลงทุนการค้าชายแดน การมีแรงงานเข้ามาทํางานเป็นจํานวนมาก การเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีจุดสนใจหลาย
ด้าน และการท่ีเทศบาลนครแม่สอดต้องเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาในภาพรวมเก่ียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
รวมท้ังการเป็นพ้ืนท่ีรองรับการพัฒนาความเจริญของเมืองอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดดอีกด้วย 
 ข้อเสนอ :เพ่ือให้เทศบาลนครแม่สอดซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีหรือเมืองท่ีมีลักษณะพิเศษ
สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีได้อย่างพอเพียง สร้างความเชื่อม่ันให้แก่นักลงทุนและ
นักท่องเที่ยวท่ีเข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เชื่อมโยงความสัมพันธ์บ้านพ่ีเมืองน้อง Sister City (แม่สอด-เมีย
วดี) ตามนโยบายของรัฐบาล และเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างของจังหวัดตากและ
อําเภอแม่สอดดังน้ันจึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้การสนับสนุนและผลักดันร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนท่ีหรือเมือง
ท่ีมีลักษณะพิเศษเทศบาลนครแม่สอด พร้อมแผนงานโครงการ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลโดยเสนอเร่ือง
ผ่านไปยังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 ความยุ่งยาก ปัญหา อุปสรรคในการทํางาน 

1. ปัญหาด้านแรงงานต่างด้าวในพ้ืนท่ีเทศบาลนครแม่สอดมีแรงงานต่างด้าวท้ังท่ีมาประกอบอาชีพ 
เคลื่อนย้าย และตั้งถ่ินฐานในปริมาณท่ีเพ่ิมสูงข้ึนซ่ึงมีอัตราสูงกว่าประชากรท่ีถือสัญชาติไทย 

2. ปัญหาเร่ืองสิ่งอํานวยความสะดวกด้านระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตากมีปริมาณท่ีไม่เพียงพอต่อการบริโภคอุปโภคของประชากรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเช่น ถนน ไฟฟ้า 
ประปา เป็นต้น 

3. ปัญหาระบบประปาและเรื่องการทิ้งขยะของชาวพม่าท่ีริมแม่น้ําเมยประเด็นปัญหาคือ พ้ืนท่ีต้นแม่น้ํา
เมย เริ่มต้ังแต่อําเภอพบพระ จังหวัดตาก เกษตรกรจํานวนมากได้เปิดหน้าดินทําการเกษตรในช่วงฤดูฝน ซ่ึงพ้ืนท่ีดินบริเวณ
นั้นเป็นดินแดง ดินฝุ่นรว่นสีแดงเม่ือเปิดหน้าดินมากๆทําให้ดินแดงไหลลงสู่ต้นแม่น้ําเมย กลายเป็นสีแดงท้ังลําน้ํา 

4. การท้ิงขยะและสิ่งปฏิกูลริมแม่น้ําเมย ลงสู่แม่น้ําเมยของชาวพม่ามีชาวพม่านําขยะและสิ่งปฏิกูล
จํานวนมากมากองไว้ริมแม่น้ําเมย บริเวณท่าเรือขนส่งสินค้าท่า 8บ้านท่าอาจ หมู่ท่ี 3ตําบลท่าสายลวด อําเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก และขยะได้เริ่มไหลลงสู่แม่น้ําเมย 

5. คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด เป็นการให้บริการท่ีช่วยแก้ปัญหาการรอคิวรับบริการจาก
โรงพยาบาลแม่สอดแก่ประชาชนในชุมชนให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้อย่างทันท่วงที เร่ิมเปิดดําเนินการมา
ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา มีผู้มารับบริการเพ่ิมมากข้ึน 

6. เทศบาลนครแม่สอดมีงบประมาณไม่เพียงพอท่ีจะใช้ในการจัดบริการสาธารณะท่ีเพ่ิมข้ึนจากการ
จัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเนื่องจากเทศบาลนครแม่สอดมีพ้ืนท่ีอยู่ใจกลางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

7. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการรักษาความม่ันคงงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยของเทศบาลนครแม่สอดมีจํานวนบุคลากรและอุปกรณ์เคร่ืองมือไม่เพียงพอต่อปริมาณงานท่ีเพ่ิมมากข้ึนท้ังใน
ปัจจุบันท่ีมีการขออนุญาตก่อสร้างอาคารสูงในพ้ืนท่ีจํานวนมาก 
3. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 3.1 ภาคประชาชน 
  (1) การจัดเก็บภาษีรายได้ ภาษีศุลกากร ภาษีแรงงาน ภาษีรถและพาหนะ ฯลฯ เม่ือเก็บภาษีดังกล่าวได้ 
จะนํามาพัฒนาท้องถ่ินพิเศษโดยการบริหารจัดการตัวเอง  
  (2) ได้รับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคท่ีมีคุณภาพมากขึ้น ถนนหนทาง ไฟฟ้า ประปา การป้องกันภัย
ต่างๆ จะเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วฉับไว มีงบประมาณท่ีพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคของตัวเองแบบท่ัวทุกพ้ืนท่ี 
  (3) ประชาชนจะได้รับการดูแลด้านสาธารณสุขและการพยาบาล อย่างมีคุณภาพ และได้รับการพัฒนา
ด้านการแพทย์ท่ีทันสมัย ทันต่อการรักษาโรคต่างๆ และจะมีโรงพยาบาลเพ่ิมข้ึน มีแพทย์และพยาบาลและเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
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ต่างๆมาเสริมการทํางานดูแลประชาชนจากงบประมาณท่ีเกินพอรวมท้ังจัดสร้างโรงพยาบาลชุมชนของคนท้องถ่ินเองและ
การยกระดับคลินิกชุมชนเป็นโรงพยาบาลชุมชน 
  (4)..ด้านการศึกษาของบุตรหลาน จะเพิ่มทวีขึ้น ท้ังทางด้านบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาท่ี
เพ่ิมข้ึน รวมไปถึงในระดับมหาวิทยาลัยได้มีการเตรียมการรองรับไว้ระดับหนึ่งแล้ว เช่น โครงการอุทยานการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทีปังกรรัศมีโชติ โรงเรียนเทศบาล 5 (แผนกมัธยม) การจัดต้ังโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒตาก สถานท่ีตั้งอําเภอแม่สอดซ่ึง อยู่ระหว่างดําเนินการและโครงการจัดต้ังมหาวิทยาลัยนานาชาติ โดยมีการเรียน
ฟรีอย่างมีคุณภาพ ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษา 
  (5) การกีฬา มีการพัฒนาและยกระดับการแข่งข้ันจากท้องถิ่นพิเศษไปสู่ ระดับเขต ระดับภาค 
ระดับประเทศ จนถึงระดับนานาชาติ ซ่ึงปัจจุบันผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่สอด ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล
ก่อสร้างสนามกีฬามาตรฐาน ฟุตบอล เซปักตะกร้อ บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ฯลฯ รวมท้ังลู่วิ่งยางตาต้ัม สระว่ายน้ํา ไฟฟ้า
สนาม ทําให้เกิดการพัฒนาทักษะและเทคนิคของการกีฬาเพิ่มมากข้ึน 
  (6) ด้านสิ่งแวดล้อม มีการสร้างระบบป้องกันน้ําท่วม ระบบกําจัดขยะ สิ่งปฏิกูล ระบบบําบัดน้ําเสียน้ํา
เน่าท่ีแก้ไขแบบเบ็ดเสร็จ มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และทัศนียภาพบ้านเรือนของประชาชนให้สวยงาม มีการปลูกต้นไม้รอบ
เมือง เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม 
  (7) ท้องถ่ินพิเศษจะมีการลงทุนของภาคธุรกิจและการท่องเท่ียว ส่งผลประโยชน์โดยตรงถึงประชาชนใน
พ้ืนท่ี เกิดการจ้างงาน กระจายรายได้ มีงานทํา บุตรหลานท่ีจบการศึกษามีงานรองรับทุกสาขาอาชีพ 
  (8) ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีชีวิตท่ีเป็นสุข เรียกว่า อยู่ดี กินดี มีสุขภาพอนามัยดีมีการ
รกัษาพยาบาลท่ีดีทันสมัย มีรายได้จากการประกอบอาชีพเพ่ิมขึ้น มีงานทํา มีอาชีพ 
  โดยผู้บริหารท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ จะทํางานแบบคิดร่วมกันกับประชาชนในท้องถิ่น และนําไปสู่การ
ปฏิบัติท้ังระบบท่ีรวดเร็วและมีงบประมาณพอเพียงในการบริหารจัดการ ทํางานดูแลประชาชนได้ท่ัวถึง และกระจายการ
บริหารงานท่ัวไปทุกพ้ืนท่ีแบบถึงหน้าประตูบ้าน 
 3.2 ภาคเอกชนได้รับ 
  การปกครองแบบรูปแบบพิเศษ ทําให้เศรษฐกิจเติบโต มีการเข้ามาลงทุนของภาคธุรกิจ ทําให้
ภาคเอกชนมีความม่ันใจ นักธุรกิจและนักลงทุนจะหันมาให้ความสนใจกับเศรษฐกิจเมืองใหม่ท่ี “นครแม่สอด” เกิดการจ้าง
งานกระจายรายได้สู่ชุมชน การดําเนินธุรกิจท่ีต่อเนื่องและเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มนักธุรกิจ เอกชน ลูกจ้างสู่ประชาชนใน
ชุมชน การพัฒนาท่ีตามมาหลายด้านท้ังเศรษฐกิจ การค้า คุณภาพชีวิต การสร้างงานและพัฒนารายได้ รวมไปถึงความมั่นใจ
ของนักลงทุน นักธุรกิจ ภาคเอกชนต่างๆโดยคาดว่าจะเกิดการลงทุนเพ่ิมข้ึนใน “นครแม่สอด” ทําให้มีการพัฒนาพ้ืนท่ี 
พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาเศรษฐกิจ รวมท้ังการพัฒนาการค้าและความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน (พม่า)การเป็น 
“นครแม่สอด” ในทางการพัฒนาแล้วก็มีฐานะไม่ต่างอะไรกับจังหวัดเมียวดี ของพม่า “นครแม่สอด” คือนครศูนย์กลาง
การค้า เส้นทางประตูการค้า ศูนย์กลางภูมิภาคอาเซียนท่ีสําคัญจุดหนึ่ง บนระเบียงเศรษฐกิจ อิสเวตส์อิโคโนมิค คอริดอร์ 
เป็นเหตุผลท่ีจะสร้างความเจริญเติบโตให้กับ “นครแม่สอด” ท้ังระบบและเชื่อม่ันว่าภายใน 1-2 ปีนี้ “นครแม่สอด” จะเกิด
การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เป็นนครลักษณะพิเศษชายแดน ท่ีจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยอย่าง
มหาศาล 

3.3 ประเทศชาติได้รับ  
 (1) เพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดน การท่องเท่ียว เนื่องจากนักธุรกิจท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติและนักลงทุน

มีความม่ันใจ ท่ีต้องการเข้ามาลงทุนทําธุรกิจในท้องถ่ินพิเศษ เพราะคําว่าท้องถ่ินพิเศษ ย่อมมีความพิเศษในการพัฒนาและ
การดําเนินกิจกรรมท่ีมีความเป็นพิเศษในตัวเองอยู่แล้ว  
   (2) ก่อให้เกิดรายได้ท้ังในภาพการลงทุนและภาคของประชาชนในท้องถ่ินพิเศษ มีการกระจายรายได้
และเงินไปสู่ประชาชนในท้องถ่ินพิเศษ ทุกพ้ืนท่ี เกิดรายได้ในการเก็บภาษีอากร มาพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติเพ่ิม
ทวีคูณขึ้นอีกเท่าตัว  
   (3) ประเทศได้รับการพัฒนาท่ีเป็นการต่อเนื่องจากท้องถ่ินพิเศษ ด้านเทคโนโลยี สาธารณูปโภค การค้า 
การลงทุน ท่ีจะขยายฐานทางเศรษฐกิจ เป็นการพัฒนาท่ีควบคู่กับรัฐบาล  
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  (4) มีขีดความสามารถในการแข่ง ขันด้านเศรษฐกิจ  ด้านอุตสาหกรรม  ด้านการท่องเที่ยว                  
สู่มาตรฐานสากล 
  (5) สามารถแก้ไขปัญหาการค้าขายชายแดน การท่องเท่ียว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประชากรแฝง การหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และสินค้าหนีภาษี 
  (6) สนองตอบการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทย  
 3.4 สนองงานโครงการตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  (1) โครงการรักษ์ป่ารักษ์น้ําและฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าไม้ในพ้ืนท่ีทรงงาน 
  (2) โครงการจัดต้ังมหาวิทยาลัยนานาชาติแม่สอด 
  (3) องค์กรปกครองท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด” 
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บทบาทอํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของสํานักทะเบียนท้องถ่ิน 
 

The role and responsibilities of the local registry office. 
 

จ่าเอกณัฐวุฒิ อุดสุข 
PO1.NUTTAWUT OUDSUK 

 
บทคัดย่อ 

งานทะเบียนท่ีสําคัญตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร และ ทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน 
มี 2 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบคือ สํานักทะเบียนอําเภอ (รวม เขต กทม.) งานทะเบียนราษฎร และทะเบียนงานบัตรประจําตัว
ประชาชน ซ่ึงมีนายอําเภอและผู้อํานวยการเขตเป็นนายทะเบียน และสํานักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาล งานทะเบียนราษฎร 
และทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน ซ่ึงมีปลัดเทศบาลเป็นนายทะเบียนท้องถ่ินในจํานวนนี้ยังมีเทศบาลท่ียังไม่รับการถ่าย
โอนงานทะเบียนราษฎรอีกท้ังสิ้น 838 แห่ง สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ยังไม่มีหน้าท่ีในงานทะเบียนราษฎร
แต่ย่างใด (พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร, 2534.) 
 งานทะเบียนราษฎร และทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน นั้น ในส่วนของเทศบาลเมือง และ เทศบาลนคร 
รวมท้ังเทศบาลตําบลเดิม จะรับผิดชอบงานการทะเบียนราษฎร และงานทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน รับภารกิจมา
ตั้งแต่เร่ิมจัดต้ัง หรือยกฐานะส่วนมากจะเป็นเทศบาลเมืองซ่ึงเป็นท่ีตั้งของจังหวัด แต่ละจังหวัดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2496 หรือ
หลังจากนั้น สําหรับเทศบาลตําบลท่ียกฐานะมาจากสุขาภิบาล เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2542 และเทศบาลตําบล เทศบาล
เมืองท่ียกฐานะข้ึนใหม่หลังจากนั้น จะรับผิดชอบเฉพาะงานทะเบียนราษฎร เริ่มต้ังแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา มีการถ่าย
โอนงานการทะเบียนราษฎรในช่วงนี้ ท้ังสิ้น 1,557 แห่ง ตามนโยบายของรัฐบาลโดยหลักการกระจายอํานาจ ในมิติของการ 
“ถ่ายโอนมอบหมายภารกิจให้แก่ท้องถ่ินเพ่ือแบ่งเบาภาระจากส่วนกลางลง” เป็นสิ่งสําคัญย่ิง เพราะงานทะเบียนราษฎร  
ในเร่ืองการแจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายท่ีอยู่ การขอบ้านเลขท่ี เพ่ิมชื่อเข้าทะเบียนบ้านสําหรับคนไทยและคนต่างด้าว      
และการทําบัตรประจําตัวประชาชน เป็นงานปกติท่ีประชาชนทุกคนต้องทํา ฉะนั้น การกระจายอํานาจงานทะเบียนราษฎรสู่
ท้องถ่ิน โดยมีสํานักทะเบียนท้องถ่ินเป็นผู้รับผิดชอบในเขตพ้ืนท่ีของตนเองและเป็นการอํานวยความสะดวกในการให้บริการ
งานทะเบียนราษฎรแก่ประชาชน (พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล, 2542.) 
 
คําสําคัญ : ทะเบียนราษฎร, สํานักทะเบียนอําเภอ, สํานักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาล, นายทะเบียนท้องถ่ิน 
 
Abstract 
  Important registration under the law governing the registration of citizens and registration of ID 
cards. There are 2 units responsible. District Registration Office (Bangkok Metropolitan Area) And work 
permit identification card The sheriff and the district director are the registrar. And the Municipal 
Register of Municipalities. Civil Registration And ID card registration There are 838 municipality councils 
who have not yet been transferred to the local registry. The Sub-district Administration Organization 

(SAO) has not yet registered in the household registration office. (Civil Registration Act, 1991). 
 Civil Registration And the identity card registration in the municipality and municipality, 
including the old municipality. Will be responsible for the registration work. And ID card registration The 
mission has been since its inception. Or raise most will be the municipality of the province. Each 
province since year be 2496 or later For municipalities raised from sanitation. On May 25, 1999, and the 
municipal council The municipality was raised after that. Will only be responsible for the registration. 
Starting in 2000, there were 1,557 transfer of civil registration applications in accordance with 
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government policy, with the decentralization of "delegation of local missions to lighten the burden". It is 
important. Because of the registration. In the notification of the dead notice to move the address. 
Getting a house number Add names to the house registration for Thais and foreigners. And ID card 
making It is a normal job for all people to do so decentralization of local registration. The local registry 
office is responsible for their own area and facilitates the provision of civil registration services to the 
public. (Act on Sanitary Status Change to Municipalities, 1999.) 
 
Key Word : Registration, District Registration Office, Municipal Registration Office, Local registrar 
 
บทนํา 
การจัดต้ังสํานักทะเบียนท้องถ่ิน 

การจัดต้ังสํานักทะเบียนท้องถ่ินจะเป็นไปตามท่ีผู้อํานวยการทะเบียนกลางประกาศ โดยคํานึงถึงสภาพแห่งความ
พร้อมและความสะดวกในการให้บริการประชาชน รวมตลอดถึงการไม่ซํ้าซ้อนและการประหยัด และมีหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้ (ประกาศสํานักทะเบียนกลาง, 2552.) 

1. ท้องถ่ินท่ีจะจัดต้ังสํานักทะเบียนใหม่ต้องมีราษฎรตามหลักฐานทะเบียนบ้านและทะเบียนประวัติรวมกันไม่น้อย
กว่า 7,500 คน โดยราษฎรของสํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนท้องถ่ินเดิมท่ีท้องถ่ินนั้นเคยอยู่ในเขตพื้นท่ีต้องมี
จํานวนราษฎรตามหลักฐานทะเบียนบ้านและทะเบียนประวัติรวมกันคงเหลือไม่น้อยกว่า 7,500 คน หรือ 

2. สํานักทะเบียนท้องถ่ินท่ีจะจัดต้ังใหม่ต้องมีระยะทางตามถนนสายหลักอยู่ห่างจากสํานักทะเบียนอําเภอหรือ
สํานักทะเบียนท้องถ่ินท่ีมีระบบปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรด้วยคอมพิวเตอร์ออนไลน์ไม่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร 

3. ท้องถ่ินท่ีจะจัดต้ังสํานักทะเบียนข้ึนใหม่ต้องมีรายได้จริงไม่รวมเงินอุดหนุนต้ังแต่ 15 ล้านบาทขึ้นไป 
4. มีอาคารสํานักงานท่ีมีพ้ืนท่ีภายในอาคารเพียงพอและเหมาะสมสําหรับการปฏิบัติงานให้บริการประชาชนและมี

ความม่ันคงแข็งแรง โดยมีหนังสือรับรองจากวิศวกรหรือนายช่างโยธา 
5. มีเจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานประจําท่ีดํารงตําแหน่งระดับ 3 หรือตําแหน่งท่ีเรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนซ่ึงเทียบเท่าท่ี

พร้อมจะแต่งต้ังให้เป็นผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถ่ิน 
6. เจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานตามข้อ 3.5 จะต้องผ่านการอบรมและการฝึกปฏิบัติงานด้านการทะเบียนราษฎรตาม

หลักสูตรท่ีกรมการปกครองกําหนด 
7. ต้องผ่านความเห็นชอบของสภาท้องถ่ินนั้น 
8. ต้องผ่านความเห็นชอบของราษฎรท่ีมีภูมิลําเนาตามทะเบียนบ้านในเขตพื้นท่ีท้องถ่ินนั้นตามวิธีการท่ีกําหนดไว้

ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โดยอนุโลม โดยต้องได้เสียงไม่น้อย
กว่าร้อยละห้าสิบของราษฎรที่มีภูมิลําเนาตามทะเบียนบ้านในเขตพ้ืนท่ี 

เม่ือครบหลักเกณฑ์ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 1-8 แล้ว ให้นายทะเบียนอําเภอของสํานักทะเบียนอําเภอท่ีท้องถ่ินนั้น
ตั้งอยู่เสนอความเห็นให้นายทะเบียนจังหวัดพิจารณา แล้วให้นายทะเบียนจังหวัดเสนอความเห็นให้ผู้อํานวยการทะเบียน
กลางพิจารณา ท้ังนี้ หากมีเหตุจําเป็นเพ่ือประโยชน์ในการให้บริการประชาชน ผู้อํานวยการทะเบียนกลางอาจยกเว้น
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขบางประการในการจัดต้ังสํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนท้องถ่ินได้ ตามความเห็นของ
คณะกรรมการท่ีผู้อํานวยการทะเบียนกลางแต่ตั้งให้ปฏิบัติหน้าท่ีตรวจสอบและประเมินความพร้อมของอําเภอ กิ่งอําเภอ 
และท้องถ่ินท่ีประสงค์จะขอจัดต้ังสํานักทะเบียน  
 
ความหมายของนายทะเบียนท้องถ่ิน 

สําหรับนายทะเบียนท้องถ่ินมีปรากฏคําอธิบายอย่างชัดเจนอยู่ในพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยได้แต่งต้ังและอธิบายถึงนายทะเบียนท้องถ่ิน ดังน้ี (พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร, 2534) 
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นายทะเบียนท้องถ่ินได้แก่ ปลัดเทศบาล ผู้อํานวยการเขต ปลัดเมืองพัทยา หรือหัวหน้าผู้บริหารของหน่วยการ
ปกครองท้องถ่ินแล้วแต่กรณี เป็นนายทะเบียนท้องถ่ิน และให้มีอํานาจแต่งต้ังผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถ่ิน  

แม้ว่ากรุงเทพมหานครจะถูกระบุเป็น “ท้องถ่ิน” ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และ ท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม แต่ไม่ถือว่าเป็นนายทะเบียนท้องถิ่นตามความหมายข้างต้น เนื่องจากกรุงเทพมหานครจะมีนายทะเบียน
กรุงเทพมหานครและผู้ช่วยนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร เป็นนายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนกรุงเทพมหานครเฉพาะ
เองต่างหากจากท้องถ่ินประเภทอ่ืนๆ ท่ีมีนายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนท้องถ่ิน 
หน้าท่ีของนายทะเบียนท้องถ่ิน 
 นายทะเบียนท้องถิ่นมีหน้าท่ีหลักในการรับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงาน การทะเบียนราษฎรในเขตปกครอง
ท้องถ่ินนั้นๆ ซ่ึงนายทะเบียนท้องถิ่นอาจมอบอํานาจให้ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถ่ิน รองปลัดเทศบาล ผู้ช่วยผู้อํานวยการเขต 
รองปลัดเมืองพัทยา หรือรองหรือผู้ช่วยหัวหน้าผู้บริหารของหน่วยปกครองท้องถ่ินนั้นแล้วแต่กรณี ปฏิบัติราชการแทนนาย
ทะเบียนท้องถ่ินก็ได้ โดยมีหน้าท่ีต่างๆ ของนายทะเบียนผู้รับแจ้ง 
บทบาทอํานาจหน้าท่ีของสํานักทะเบียนท้องถ่ิน 
งานทะเบียนราษฎร (พิพัฒน์ ศังขะฤกษ์, 2550, หน้า 20) 
 การปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และระเบียบสํานักทะเบียน
กลางว่าด้วยการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 ภายในเขตอําเภอ/กิ่งอําเภอ โดยมีหน้าท่ีรับผิดชอบดําเนินการ
เกี่ยวกับทะเบียนราษฎร ได้แก่ การจดทะเบียนบ้านทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย การรับแจ้งย้ายท่ีอยู่อาศัย ให้เลขหมาย
ประจําบ้าน การรับแจ้งขอเพ่ิมชื่อตกสํารวจ การรับแจ้งชื่อบุตร การขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล การขอแก้ไขสัญชาติ การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ในเอกสารทะเบียนราษฎร เช่น ทะเบียนบ้าน สูติบัตร มรณบัตร การรับแจ้งย้าย เก็บฝัง เผา
ศพ การรับแจ้งรื้อบ้าน บ้านท่ีถูกเพลิงไหม้ การตรวจสอบทะเบียนบ้านเพ่ือข้ึนทะเบียนทหาร และเพื่อการต่าง ๆ การ
เปรียบเทียบปรับคดีความผิดตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร การจัดทําทะเบียนราษฎรผู้มีสิทธิเลือกต้ัง การจัดทํา
ทะเบียนสถิติราษฎร เป็นรายเดือนและรายปี ฯลฯ และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
มาตรฐานการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎร 

ในการปฏิบัติงาน ท้ังสํานักทะเบียนอําเภอ และ สํานักทะเบียนท้องถ่ิน ซ่ึงกํากับดูแลโดยสํานักบริหารการ
ทะเบียน กรมการปกครอง โดยมีกฎหมายกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติ ไ ว้ เ พ่ือกํากับผู้ปฏิบัติงาน คือประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เร่ือง จรรยาบรรณข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานทะเบียน พ.ศ. 2545 ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2545 
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานทะเบียน (9 ข้อ) จรรยาบรรณผู้บริหารงานทะเบียน (9 ข้อ) และจรรยาบรรณนายตรวจการ
ทะเบียน (9 ข้อ) (Phachern Thammasarangkoon & Ong-art saibutra, Municipality Officer ทีมวิชาการสมาคม
พนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย, 2559.) 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรของสํานักทะเบียนท้องถ่ิน  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร (สุพร นวลตรีฉ่า, 2546, หน้า 26-27) การปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร มี
รายละเอียดท่ีประชาชนควรทราบ ดังน้ี 

1. การสร้างบ้าน การขอเลขประจําบ้าน การรื้อถอนบ้าน มีรายละเอียดดังนี้ 
1.1. ผู้ใดสร้างบ้านใหม่ ให้แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันสร้างเสร็จ 
1.2 ผู้ใดรื้อบ้าน ให้แจ้งต่อนายทะเบียนรับแจ้ง ภายใน 15 วัน นับแต่วันร้ือเสร็จ 
1.3 บ้านทุกบ้านต้องมีหมายเลขประจําบ้าน (บ้านเลขท่ี) ให้เจ้าบ้านร้องขอต่อนายทะเบียนผู้รับ

แจ้ง เพ่ือกําหนดเลขหมายประจําบ้าน สําหรับในเขตเทศบาลให้กําหนดภายใน 7 วัน นอกเขตภายใน 30 วัน นับแต่วันร้อง
ขอ โดยกาหนดให้หลังละเลขหมายเดียว 

2. การแจ้งเกิด มีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1 ผู้มีหน้าท่ีแจ้งผู้ท่ีเกิดในบ้าน คือ ให้เจ้าของบ้านหรือบิดามารดาแจ้งต่อนายทะเบียน ผู้รับแจ้งท้องท่ี
ท่ีเกิด ภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิด และผู้ท่ีเกิดนอกบ้านให้บิดามารดาแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งท้องท่ีท่ีเกิด หรือแห่ง
ท้องท่ีท่ีพึงจะแจ้งได้ในโอกาสแรก ภายใน 15 วัน นับแต่เกิด ในกรณีจําเป็นไม่อาจแจ้งได้ในกําหนดให้แจ้งภายหลังได้แต่ต้อง
ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันท่ีอาจแจ้งได้ในการแจ้งเกิดจะต้องแจ้งชื่อคนเกิดด้วย 
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2.2 หลักฐานประกอบการแจ้งเกิด คือ บัตรประจําตัวผู้แจ้ง สําเนาทะเบียนบ้านหนังสือมอบหมาย กรณี
เจ้าบ้าน/ มารดาไม่มาแจ้งเอง หลักฐานเกี่ยวกับมารดาหรือบิดาของเด็กและหนังสือรับรองการเกิด (ถ้ามี) 

 2.3 การแจ้งเกิดเกินกําหนดเวลา ย่ืนคําร้องต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งท้องท่ีท่ีเด็กเกิดในกรณีบุตรบุคคล
สัญชาติไทยเป็นอํานาจนายอําเภอ กรณีบุตรต่างด้าวท่ีมีใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวหรือคนท่ีไม่มีสัญชาติไทยเป็นอํานาจ
นายอําเภอ เว้นแต่การเพ่ิมชื่อให้เพ่ิมในทะเบียนบ้าน ทร.13 

 2.4 การแจ้งเกิดต้องต้ังชื่อเด็กเลย แต่บิดา/ มารดาสามารถย่ืนคําร้องขอแก้ไขชื่อเด็กเกิดใหม่ต่อนาย
ทะเบียนอําเภอ/ ท้องถ่ิน โดยเสียค่าธรรมเนียมตามระเบียบ 

 2.5 หลักเกณฑ์การตั้งชื่อบุคคล คือ ต้องไม่มีคําหรือความหมายหยาบคาย ไม่เกิน3 พยางค์ ให้รู้ได้ว่าเป็น
ชื่อชาย/ หญิง เขียนสะกดการันต์ถูกต้อง มีความหมายในภาษาไทยและไม่บังคับ ฝืนใจต่อการต้ังชื่อ หากขัดต่อลัทธิศาสนา 

3. การแจ้งตาย มีรายละเอียด ดังนี้ 
 3.1 คนตายในบ้าน ผู้แจ้ง เจ้าบ้าน แจ้งต่อนายทะเบียนท้องท่ีท่ีตาย ภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาตาย 
 3.2 คนตายนอกบ้าน ผู้แจ้ง ผู้ไปกับผู้ตาย แจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ท่ีตาย/ นายทะเบียนท้องท่ีท่ีพบ

ศพ ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาตาย หรือผู้พบศพ แจ้งต่อท้องท่ีท่ีพึงแจ้งโอกาสแรก/พนักงานฝ่ายปกครอง/ตํารวจภายใน  
24 ชั่วโมง นับแต่เวลาตาย/ พบศพ 
 4. การแจ้งย้ายท่ีอยู่ มีรายละเอียด ดังนี้ (นายทะเบียนจะรับแจ้งการย้ายท่ีอยู่ได้ เฉพาะคนท่ีมีชื่อในทะเบียนบ้าน
และทะเบียนคนบ้านกลางเท่านั้น) 

 4.1 เจ้าบ้านมีหน้าท่ีการแจ้งย้ายท่ีอยู่ต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง คือ แจ้งย้ายออกไม่เกิน15 วัน นับแต่วัน
ย้ายออกโดยแจ้งเข้าภายใน 15 วัน นับแต่วันย้ายเข้าและไปอยู่ใหม่ ภายใน 15 วัน นับแต่วันย้ายออก โดยให้นําสําเนา
ทะเบียนบ้านพร้อมด้วยคํายินยอมของเจ้าบ้านและบัตรประจําตัวประชาชนไปแสดงต่อนายทะเบียนผู้รบัแจ้งด้วย 

 4.2 กรณีปลดประจําการ เจ้าบ้านหน่วยทหารต้องแจ้งย้ายออกต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งและนําไปแจ้ง
ย้ายท่ีอยู่ ตอน 1, 2 มอบให้ทหารไปแจ้งย้ายเข้าต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องท่ีท่ีจะกลับไปอยู่ 
 4.3 กรณีย้ายออกคนหนึ่งคนใดตายก่อนการแจ้งเข้า นายทะเบียนปลายทางรับไปอยู่ย้ายเข้าตามปกติได้
เฉพาะคนท่ียังไม่ตาย ส่วนรายการของคนตายให้ประทับตรา ตาย สีแดง หน้าชื่อ 
และบันทึกสาเหตุการจําหน่ายตายด้านหลังใบรับแจ้งย้ายท้ังตอน 1, 2 ส่งใบแจ้งย้ายตอน 2 พร้อมแนบสําเนามรณบัตรให้
นายทะเบียนต้นทาง 

 4.4 หลักฐานท่ีต้องใช้กรณีแจ้งย้ายประกอบด้วย สําเนาทะเบียนบ้าน (บ้านท่ีจะย้ายออก/ เข้า หรือบ้าน
ท่ีจะไปอยู่ใหม่กรณีย้ายปลายทาง) บัตรประจําตัวประชาชนเจ้าบ้าน ผู้แจ้งแทน (กรณีเจ้าบ้านมอบผู้มีชื่อในทะเบียนบ้าน
แจ้งแทน) หนังสือมอบหมายและใบแจ้งย้าย ตอน 1,2 
 5. การเพ่ิมชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านมีหลายกรณี ได้แก่  
 5.1 กรณีตกสํารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเม่ือปี พ.ศ. 2499 (จะต้องเป็นผู้เกิดก่อนวันท่ี 1 มิถุนายน 2499)  
 5.2 กรณีเพ่ิมชื่อตามเอกสารทะเบียนราษฎรแบบเดิมท่ียังไม่มีเลขประจําตัวประชาชน ได้แก่ สูติบัตร  
ใบแจ้งการย้าย ท่ีอยู่ และทะเบียนบ้าน 

5.3 กรณีคนสัญชาติไทยท่ีเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศแล้วเดินทางกลับเข้ามา 
ในประเทศไทย ท้ังท่ีมีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนไทยและไม่มีหลักฐาน  

5.4 กรณีอ้างว่าเป็นคนไทยแต่ไม่มีหลักฐานเอกสารมาแสดง  
5.5 กรณีเด็กอนาถาซ่ึงอยู่ในความอุปการะของบุคคล หน่วยงานเอกชน หรอืหน่วยงานของรัฐ  
5.6 กรณีบุคคลท่ีลงรายการในทะเบียนบ้านว่า "ตาย" หรือ "จําหน่าย" มาขอเพิ่มชื่อ  
5.7 กรณีคนต่างด้าวท่ีมีใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว  
5.8 กรณีคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้มีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย  
5.9 กรณีท่ีไม่มีสัญชาติไทยแต่ต่อมาได้รับสัญชาติไทย  
5.10 กรณีคนต่างด้าวท่ีเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยได้รับการผ่อนผันเป็นกรณีพิเศษหรือไม่ได้รับ

อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง รวมท้ังผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย ซ่ึงไม่ได้สัญชาติไทย ผู้มีหน้าท่ีแจ้ง ได้แก่             
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เจ้าบ้าน หรือผู้ขอเพ่ิมชื่อ บิดา หรือมารดา กรณีผู้ขอเพ่ิมชื่อเป็นผู้เยาว์ หรือผู้อุปการะ เลี้ยงดู กรณีเด็กอนาถาสถานท่ีย่ืน   
คําร้อง ได้แก่ สํานักทะเบียนอําเภอ หรือสํานักทะเบียนท้องถ่ินท่ีผู้ขอเพ่ิมชื่อมีภูมิลําเนาอยู่ใน ปัจจุบันเว้นแต่  

1. กรณีเพิ่มชื่อตามสูติบัตรแบบเดิม ให้ย่ืนคําร้องท่ีสํานักทะเบียนท่ีออกสูติบัตรฉบับนั้น  
2. กรณีเพ่ิมชื่อตามแบบใบแจ้งการย้ายท่ีอยู่ให้ย่ืนคําร้องท่ีสํานักทะเบียนท่ีประสงค์จะขอเพ่ิมชื่อ  
3. กรณีเพ่ิมชื่อตามทะเบียนบ้านแบบเดิม ให้ย่ืนคําร้องท่ีสํานักทะเบียนท่ีเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ครั้งสุดท้าย  
4. กรณีเพ่ิมชื่อของผู้ท่ีลงรายการจําหน่ายหรือตายไว้แล้ว ให้ย่ืนคําร้องท่ีสํานักทะเบียนท่ีผู้นั้นเคยมีชื่อ ในทะเบียน

บ้านก่อนถูกจําหน่ายรายการ 
เอกสารท่ีใช้ในการติดต่อ แบ่งเป็น 2 กรณี 
กรณีมีหลักฐานมาแสดง 
  1. บัตรประจําตัวเจ้าบ้านหรือผู้แจ้ง 
  2. สําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบา้น 
  3. รูปถ่ายผู้ขอเพ่ิมชื่อ 1 รูป (กรณีผู้ขอเพ่ิมชื่ออายุเกิน 7 ปี) 
  4. ทะเบียนบ้านหรือสําเนาทะเบียนบ้านฉบับปีพ.ศ. 2499 , พ.ศ. 2515 หรือ พ.ศ. 2526 
  5. ใบสูติบัตร (แบบเดิมซ่ึงไม่มีเลขประจําตัวประชาชน) 
  6. ใบแจ้งการย้ายท่ีอยู่ (แบบเดิมจึงไม่มีเลขประจําตัวประชาชน) 
กรณีไม่มีหลักฐานมาแสดง 
  1. บัตรประจําตัวเจ้าบ้านหรือผู้แจ้ง 
  2. สําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบา้น 
  3. รูปถ่ายของผู้ขอเพ่ิมชื่อ 1 รูป (กรณีผู้ขอเพ่ิมชื่ออายุเกิน 7 ปี) 
  4. บัตรประจําตัวบิดา มารดา (ถ้ามี) 
  5. บัตรประจําตัวพยานบุคคลท่ีให้การรับรอง 
  6. เอกสารประกอบ เช่น หลักฐานการศึกษา (ถ้ามี) ส.ด.9 (ถ้ามี) 
ปัญหาต่างๆ ในการบริการประชาชนของสํานักทะเบียน 

ปัญหาเดิม คือพนักงาน ไม่มาปฏิบัติงานตามเวลา พนักงานพูดจาไม่เพราะ พนักงานไม่แนะนําทําให้เสียเวลา 
ติดต่อหลายที่แล้วยังไม่แล้วเสร็จ การบริการล่าช้า เอกสารยุ่งยาก ฯลฯ ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้จึงทําให้กรมการปกครอง       
มีโครงการติดตามและแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจําปี 2559 ขึ้น เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนท้ังเจ้าหน้าท่ีสังกัดอําเภอและสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีข้อสังเกตว่า ปัญหาส่วนใหญ่ใน
เร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์การให้บริการ ส่วนใหญ่มักจะเกิดข้ึนกับงานทะเบียนของสํานักทะเบียนอําเภอ ด้วยสาเหตุหนึ่งว่า 
ปัญหาท่ีประชาชนได้ร้องทุกข์ร้องเรียนไม่ได้รับการแก้ไขให้แล้วเสร็จเด็ดขาด หรือไม่ได้รับการแก้ไข สุดท้ายประชาชน     
จึงต้องร้องเรียนต่อไปท่ีกรมการปกครอง หรือกระทรวงมหาดไทยต้นสังกัดสําหรับสํานักทะเบียนท้องถ่ินนั้น เม่ือมีปัญหา
เรื่องการบริการประชาชนในเขตเทศบาล หากประชาชนไม่ได้รับความพึงพอใจ ประชาชนก็จะเข้าพบนายกเทศมนตรี และก็
จะมีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ทําให้สามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากเจ้าหน้าท่ีหรือปัญหาการให้บริการต่างๆ      
ได้ง่ายสะดวกกว่า เพราะข้ันตอนสายการบังคับบัญชาอาจสั้นและง่ายกว่าสํานักทะเบียนอําเภอนอกจากน้ี ปัจจุบันงาน
บริการประชาชนต่าง ๆ ล้วนอยู่ภายใต้กฎหมายใหม่ คือ (พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ, 2558) ท่ีมีผลใช้บังคับนับต้ังแต่วันท่ี 21 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป กฎหมายฉบับนี้คงช่วยแก้ไขปัญหา
การให้บริการประชาชนท่ีล่าช้า ไม่ใส่ใจ ไม่ต้อนรับลงได้มาก แต่ท้ังนี้ท้ังนั้น ตัวเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานรวมท้ังผู้บังคับบัญชาก็
ต้องปรับเปลี่ยนจิตสํานึกในการให้บริการในเชิงท่ีสร้างสรรค์กว่าเดิม 
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สรุป 
 สําหรับงานทะเบียนราษฎรที่สํานักทะเบียนท้องถ่ินต้องรับผิดชอบในการรับแจ้ง การจดหรือบันทึกรายการต่าง ๆ 
ของบุคคลในเอกสารราชการ ซ่ึงเรียกว่า “ เอกสารการทะเบียนราษฎร” โดยมีกฎหมายกําหนดให้เป็นบุคคลต้องปฏิบัติเพ่ือ
ประโยชน์ในการบริหาร การจัดการต่าง ๆ ท้ังของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนต้ังแต่เร่ืองของสถิติข้อมูลเชิงมห
ภาค ลึกลงไปถึงข้อมูลรายการส่วนบุคคลซ่ึงเป็นรายละเอียดอันบ่งบอกถึงสถานภาพและสถานะการดํารงอยู่ในประเทศของ
บุคคลนั้น ๆ ฉะนั้น เอกสารการทะเบียนราษฎรนับเป็นเอกสารฉบับแรกท่ีรัฐออกให้กับประชาชนต้ังแต่เกิดเปรียบเสมือน
การลงทะเบียนยืนยันถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีประชาชนจะได้รับการคุ้มครอง และการบริการจากรัฐตามท่ีกฎหมาย
กําหนดท้ังในส่วนของประชาชนชาวไทยและคนต่างด้าว ซ่ึงกระปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรของสํานักทะเบียนท้องถิ่น          
โดยเจ้าหน้าท่ีประจําสํานักทะเบียนแต่ละแห่ง จึงมีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงและเป็นผลต่อเนื่องระยะยาว  
 ดังนั้น สิ่งท่ีสําคัญของการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ของสํานักทะเบียนท้องถ่ินจะต้องมีการฝึกอบรม        
เพ่ิมความรู้ ให้แก่นายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนท้องถ่ิน และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในสํานักทะเบียนท้องถ่ินอย่าง
สมํ่าเสมอ เพ่ือให้เกิดความชํานาญและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้อง ถูกฎหมาย และระเบียบการปฏิบัติ
ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรท่ีสํานักทะเบียนท้องถ่ินรับผิดชอบ อีกท้ัง สิ่งท่ีสําคัญของผู้เป็นนายทะเบียนประจําสํานัก
ทะเบียนท้องถ่ินและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน จะต้องมีใจท่ีซ่ือตรงและไม่แสวงหาผลประโยชน์ในช่องทางทุจริตต่อการปฏิบัติ
หน้าท่ีแต่ละคร้ัง และต้องรักในงานบริการประชาชนเพราะจะต้องพบปะกับประชาชนอยู่ประจํา ดังนั้นงานบริการของสํานัก
ทะเบียนท้องถ่ินจะต้องเอาใจใส่ในด้านการบริการอีกด้านหนึ่ง พร้อมท้ังต้องตระหนักถึงการให้บริการต่อประชาชนท่ีมี
คุณภาพ โดยการให้บริการทุกครั้งด้วยความเต็มใจ ความรวดเร็ว ความถูกต้อง และความเสมอภาคเท่าเทียมกัน จะส่งผล
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนได้รับการตอบสนองความต้องการอย่างเต็มท่ี และเม่ือการให้บริการของสํานักทะเบียน
ท้องถ่ินได้รับผลตอบรับท่ีดีจากประชาชนท่ีมารับบริการ ก็จะเป็นตัวชี้วัดต่อภาพลักษณ์และคุณภาพของการให้บริการของ
สํานักทะเบียนท้องถ่ินแต่ละแห่งอีกด้วย 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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THE PERFORMANCE OF THE INSPECTORATE AND QUARANTINE 
DEPARTMENT OF THE IMPORT-EXPORT DEPARTMENT. 

 
นายต้นพงศ์ คําพลงาม 

Mr.Tonpong Kampolngam 

 
บทคัดย่อ 

มีความจําเป็นท่ีทุกประเทศจะต้องดูแลความปลอดภัยในการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารให้กับประชาชน
ในประเทศเริ่มต้ังแต่การผลิตในระดับฟาร์ม จนกระทั่งถึงโต๊ะอาหาร หรือท่ีเรียกว่า From Farm to Table เพ่ือให้
ผู้บริโภคเกิดความม่ันใจและความเชื่อม่ันในระบบการกํากับดูแลของประเทศ ในขณะเดียวกันก็สามารถควบคุมการ
เคลื่อนย้ายสินค้าท้ังการนําเข้า-ส่งออกได้ตามกติกาสากล จึงเป็นท่ีมาท่ีทําให้หลายประเทศรวมท้ังประเทศไทยต้อง
ปรับเปลี่ยนระบบการกํากับดูแลสินค้าเกษตรและอาหารให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปโดยต้อง
ปรับปรุงระบบการควบคุมการนําเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารให้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการค้ารวมท้ังอํานวย
ความสะดวกต่อผู้ประกอบการของไทยด้วย 
 
คําสําคัญ : ปศุสัตว์ , นําเข้า , ส่งออก 

 
ABSTRACT 

It is imperative that all countries take care to ensure the safety of agricultural and food 
products for the people in the country, starting with production at the farm level. Until the table. 
Also known as From Farm to Table, to give consumers confidence and confidence in the national 
regulatory system. At the same time, it can control the movement of both import and export goods 
according to international rules. It is the source that many countries, including Thailand, need to 
adjust their agricultural and food regulatory systems to cope with the changing circumstances by 
improving the control and control of imports and exports of agricultural and food products. To 
trade as well as facilitate the operators of Thailand. 

 
Keyword (s) : Livestock, import, export 

 

บทนํา 
ด่านกักกันสัตว์ ได้เร่ิมมีการตั้งมาก่อนแล้วประมาณปี ๒๔๖๗ ในสมัยท่ีมิสเตอร์อาร์.พี.โจน เข้ามาเป็นท่ี

ปรึกษาสัตวแพทย์ เพ่ือดําเนินงานด้านการควบคุมกักกรองโรคสัตว์ภายในประเทศและตรวจควบคุมการส่งสัตว์ใน
ต่างประเทศ ถึงสิ้นยุคนี้ปรากฏคือ จํานวน ๘ แห่ง ได้แก่ ด่านกักสัตว์โคกคลี อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด่านกัก
สัตว์บางมูลนาค อําเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตร ด่านกักสัตว์ตําบลปะคํา อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ด่านกักสัตว์
มวกเหล็ก อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด่านกักสัตว์เพชรบูรณ์ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด่านท่าออกหาดใหญ่ 
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด่านท่าออกปัตตานี อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี และด่านท่าออกบางคอแหลม อําเภอ
ยานนาวา จังหวัดพระนคร (กองสารวัตรและกักกันกรมปศุสัตว์. 2560 : ออนไลน์) 
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กรมปศุสัตว์ มีภารกิจเก่ียวกับการกําหนดทิศทางและนโยบาย การควบคุม การกํากับ การส่งเสริม การวิจัย 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการปศุสัตว์ รวมท้ังบริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรมและ
ความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์ เพ่ือให้มีปริมาณสัตว์เพียงพอ และมีมาตรฐาน ถูกสุขอนามัย ปราศจาก
โรค สารตกค้าง และสารปนเปื้อน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
โดยมี กองสารวัตรและกักกัน ทําหน้าท่ี กํากับ ดูแลกฎหมายปศุสัตว์ท่ีเก่ียวข้องประกอบด้วย พระราชบัญญัติโรค
ระบาดสัตว์ พ.ศ.2558, พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ.2533, พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่าย
เนื้อสัตว์ พ.ศ.2559, พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2525 และ พระราชบัญญัติอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
กํากับ ดูแล รับผิดชอบงานด่านกักสัตว์ภายในประเทศ และด่านกักสัตว์ระหว่างประเทศ ซ่ึงทําการประสานงานและให้
คําแนะนําในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับด้านการควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ และสินค้าปศุสัตว์ ของกรมปศุสัตว์กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท้ังในประเทศและต่างประเทศ รวมไปถึง ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการควบคุมเคล่ือนย้ายสัตว์ 
ซากสัตว์และสินค้าปศุสัตว์ รวมท้ังวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ และสินค้าปศุสัตว์อีกท้ัง
ปฏิบัติงานและให้คําแนะนําในการบังคับใช้กฎหมายแก่หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรและอาหารระหว่างประเทศได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทาง
การค้าอันเนื่องมาจากข้อตกลงภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) มาตรการด้านภาษี (Tariff measures) ได้ถูกจํากัด
กรอบเพดานในการจัดเก็บให้ลดตํ่าลงอย่างต่อเนื่องจนหมดไปในที่สุดขณะเดียวกันมาตรการด้านสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary Measures: SPS) ซ่ึงครอบคลุมความปลอดภัยของมนุษย์ (ความ
ปลอดภัยด้านอาหาร) พืชและสัตว์ได้ถูกนํามาใช้แทนท่ีซ่ึงนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากทุกประเทศ
จําเป็นต้องดูแลปกป้องภาคการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคภายในประเทศโดยใช้
กลไกการค้าเชิงรุกอาศัยช่องว่างและหลักการภายใต้ข้อตกลงมาเป็นเคร่ืองมือเพ่ือช่วงชิงความได้เปรียบในการ
ดําเนินการทางการค้าโดยเฉพาะหลักการป้องกันไว้ก่อน (Precautionary Principle) ซ่ึงมักจะถูกหยิบยกข้ึนมาใช้เป็น
ข้อกล่าวอ้างจนหลายกรณีได้กลายมาเป็นอุปสรรคทางการค้าท่ีต้องใช้ระยะเวลาและความพยายามอย่างมากในการ
แก้ไขปัญหาจนกว่าจะสําเร็จลุล่วงเช่นปัญหาสารตกค้างในผลิตภัณฑ์และการปฏิบัติงานท่ีไม่ถูกสุขอนามัยใน
ขบวนการผลิตเป็นต้นซ่ึงปัจจุบันพบว่าในหลายประเทศได้มีการปรับเกณฑ์มาตรฐานให้มีความเข้มงวดมากขึ้นเป็น
ลําดับจนเป็นปัญหากับประเทศผู้ส่งออกนอกจากน้ันผลจากความพยายามในการผลักดันให้เกิดการเปิดเสรีการค้า
ภายใต้กรอบการเจรจาต่างๆยังเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดความรุนแรงในการแข่งขันทางการค้ามากย่ิงข้ึนดังนั้น         
จึงจําเป็นท่ีทุกประเทศจะต้องดูแลความปลอดภัยในการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารให้กับประชาชนในประเทศเริ่ม
ตั้งแต่การผลิตในระดับฟาร์ม (เกษตรกร) จนกระท่ังถึงโต๊ะอาหาร (ผู้บริโภค)หรือท่ีเรียกว่า From Farm to Table 
เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจและความเชื่อม่ันในระบบการกํากับดูแลของประเทศในขณะเดียวกันก็สามารถควบคุม
การเคล่ือนย้ายสินค้าท้ังการนําเข้า-ส่งออกได้ตามกติกาสากล 

สําหรับการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ปี 2560 คาดว่าปีนี้การส่งออกสินค้าเนื้อไก่สด และไก่สดแช่เย็น/แช่แข็งมี
แนวโน้มค่อนข้างดี เนื่องจากไทยสามารถผลักดันเปิดตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่สดไปสาธารณรัฐเกาหลีได้คร้ังแรกใน
รอบ 12 ปี โดยมีโรงงานไก่สดแช่เย็น/แช่แข็ง ของไทย จํานวน 12 โรงงานท่ีส่งออกได้ ซ่ึงในปี 2560 คาดว่า จะ
สามารถส่งเนื้อไก่สดไปยังสาธารณรัฐเกาหลีได้ไม่น้อยกว่า 40,000 ตัน มูลค่าประมาณ 3,600 ล้านบาท ขณะเดียวกัน
หน่วยงาน AVA ของสิงคโปร์ยังแจ้งอย่างเป็นทางการว่า สิงคโปร์ได้ประกาศรับรองอนุญาตให้โรงงานผลิตเนื้อไก่สดแช่
แข็งของไทยส่งออกไปสิงคโปร์ได้เพ่ิมอีก 20 โรงงาน โดยเริ่มส่งออกได้ตั้งแต่เดือนมกราคมนี้เป็นต้นไป ปีนี้คาดว่าการ
ส่งออกเนื้อไก่สดแช่แข็งของไทยไปยังสิงคโปร์จะขยายตัวเพ่ิมข้ึนไม่ต่ํากว่า 5,000 ตัน มูลค่ากว่า 400 ล้านบาท และปี
ถัดไปคาดว่าปริมาณและมูลค่าส่งออกจะเพิ่มสูงข้ึน (สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์. 2560 : 
ออนไลน์) 
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ท้ังนี้ ปี 2559 ท่ีผ่านมา ไทยสามารถส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปยังสิงคโปร์ได้ราว 16,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 
ประมาณ 2,340 ล้านบาท นอกจากนี้ยังเตรียมผลักดันการส่งออกไข่และผลิตภัณฑ์ไข่ไปตลาดสิงคโปร์ เกาหลีใต้ และอี
ยูด้วย และยกระดับมาตรฐานคุณภาพไข่ปลอดภัยโดยคาดว่าปี 60 ยังคงเป็นอีกหนึ่งปีทองของสินค้าปศุสัตว์ส่งออก   
ท้ังเนื้อ นม ไข่ และอาหารสัตว์ รวมท้ังตลาดและราคาสินค้าปศุสัตว์ภายในประเทศจะมีเสถียรภาพที่ดี ซ่ึงการส่งออก
ส่วนใหญ่จะผ่านทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นสําคัญ 

 
เนื้อหา 
แนวคิดเก่ียวกับการปฏิบัติงานของกองสารวัตรและกักกันกรมปศุสัตว์ 

ตามท่ีได้มีการดําเนินการตามประกาศประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเร่ืองการถ่ายโอน
ภารกิจให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบการนําเข้าสินค้าอาหารจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาลงวันท่ีณวันท่ี 29 เมษายนพ.ศ. 2559 ท้ังนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 15 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2559 เป็นต้นไปซ่ึงประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาถ่ายโอนภารกิจให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ตรวจสอบการนําเข้าสินค้าเกษตรเฉพาะสินค้าอาหารตามพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ (HS Code) ดังมี
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

ข้อ 2 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาถ่ายโอนภารกิจให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ตรวจสอบสินค้าอาหารท่ีส่งออกแล้วถูกส่งคืนกลับมาโดยไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการจาํหน่ายภายในประเทศ 

ข้อ 3 สําหรับสินค้าอาหารตามพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ (HS Code) ท่ีมีการถ่ายโอนภารกิจตรวจสอบการ
นําเข้าตามข้อ 1 ท่ีส่งออกแล้วถูกส่งคืนกลับมาแม้จะมีวัตถุประสงค์เพ่ือการจําหน่ายภายในประเทศสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาถ่ายโอนภารกิจให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบ 

ข้อ 4 การถ่ายโอนภารกิจตามข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็น
ผู้รับผิดชอบตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
อาหารพ.ศ. 2522 รวมถึงการดําเนินการเมื่อมีการกระทําฝ่าฝืนกฎหมายทั้งนี้การขออนุญาตตามพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ. 2522 เช่นการขอใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารใบจด
ทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหารเป็นต้นให้ขออนุญาตกับกระทรวงสาธารณสุขเช่นเดิม 

โดยให้หน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แทนซ่ึงเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ดําเนินการ
ตรวจสอบข้อมูลสินค้าตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ.2522 แทนสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาและแจ้งมายัง
กรมศุลกากรแล้วกรมศุลกากรจะดําเนินการปรับระบบฐานข้อมูลโดยระบบจะไม่ร้องขอข้อมูลใบอนุญาตสินค้าตาม
ระบบ License per Invoice ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้วแต่จะเรียกดูข้อมูลใบอนุญาตดังกล่าวจะ
ระบบ License per Invoice ของหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แทนซ่ึงเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องได้ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลสินค้าตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ.2522 แทนสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

ในท่ีนี้ได้ทําการศึกษาการถ่ายโอนภารกิจหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบการนําเข้า
สินค้าอาหารจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในส่วนเฉพาะหน่วยงานของกองสารวัตรและกักกันกรมปศุสัตว์
ซ่ึงจํานวน๕แห่งท่ีมีการนําเข้าสินค้าตามพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ (HS Code) ตามประกาศฯได้แก่ 

1. ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
2. ด่านกักกันสัตว์ลาดกระบัง 
3. ด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพ 
4. ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี (ท่าเรือแหลมฉบัง) 
5. ด่านกักกันสัตว์ดอนเมือง 
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หัวข้อประเด็นสําคัญในการประเมินการถ่ายโอนภารกิจหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตรวจสอบการนําเข้าสินค้าอาหารจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในส่วนเฉพาะหน่วยงานของด่านกักกัน
สัตว์กรมปศุสัตว์ 

1. ผู้ประกอบการยังสับสนในแนวทางการปฏิบัติในการขออนุญาตLicense per Invoiceให้ขอนําเข้าท่ี
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซ่ึงได้แก่ด่านกักกันสัตว์กรมปศุสัตว์แต่การขออนุญาตตาม
พระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522 เช่นการขอใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (ใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบการนําเข้า)ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตํารับอาหารใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหารเป็นต้นให้ขอ
อนุญาตกับกระทรวงสาธารณสุขเช่นเดิมส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องเดินทางเพื่อติดต่อประสานงาน๒แห่งทําให้เสียเวลา
และค่าใช้จ่ายในการติดต่อหน่วยงานราชการ 

2. การถ่ายโอนภารกิจฯในการตรวจสินค้าเกษตรนําเข้าและเก็บตัวอย่างเพื่อความปลอดภัยในด้านอาหาร 
(Food safety) ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในท่ีนี้ส่วนเฉพาะหน่วยงานของด่านกักกันสัตว์กอง
สารวัตรและกักกันกรมปศุสัตว์ได้รับภารกิจข้อ 4 การถ่ายโอนภารกิจตามข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ตามประกาศฯโดยให้
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
และควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522 รวมถึงการดําเนินการเมื่อมีการกระทําฝ่าฝืน
กฎหมายซ่ึงด่านกักกันสัตว์ท่าเข้ากองสารวัตรและกักกันกรมปศุสัตว์ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนการ
ปฏิบัติงานปีงบประมาณ๒๕๕๙และเม่ือได้มีการถ่ายโอนภารกิจฯในการตรวจสินค้าเกษตรนําเข้าและเก็บตัวอย่างเพื่อ
ความปลอดภัยในด้านอาหาร (Food safety)ซ่ึงมิได้อยู่ในแผนการปฏิบัติงานตามงบประมาณปกติปี๒๕๕๙จึง
จําเป็นต้องจัดหางบประมาณในการตรวจสินค้าเกษตรนําเข้าและเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมซ่ึงอาจส่งผลกระทบทําให้ล่าช้าใน
การตรวจปล่อยสินค้าและกระบวนงานการตรวจตัวอย่างสินค้าเกษตรนําเข้าซ่ึงผู้ประกอบการอาจต้องได้รับผลกระทบ
ในส่วนนี้ 

3. การถ่ายโอนภารกิจฯในการตรวจสินค้าเกษตรนําเข้าและเก็บตัวอย่างเพื่อความปลอดภัยในด้านอาหาร 
(Food safety) ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในท่ีนี้ส่วนเฉพาะหน่วยงานของด่านกักกันสัตว์กอง
สารวัตรและกักกันกรมปศุสัตว์ได้รับภารกิจข้อ 4 การถ่ายโอนภารกิจตามข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ตามประกาศฯโดยให้
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
และควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522 รวมถึงการดําเนินการเมื่อมีการกระทําฝ่าฝืน
กฎหมายซ่ึงด่านกักกันสัตว์ท่าเข้ากองสารวัตรและกักกันกรมปศุสัตว์ได้รับการจัดสรรบุคลากรตามแผนการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ๒๕๕๙และเม่ือได้มีการถ่ายโอนภารกิจฯในการตรวจสินค้าเกษตรนําเข้าและเก็บตัวอย่างเพ่ือความ
ปลอดภัยในด้านอาหาร (Food safety)ซ่ึงมิได้อยู่ในแผนการปฏิบัติงานตามงบประมาณปกติปี๒๕๕๙ท้ังนี้จํานวน
บุคลากรภาครัฐท่ีมีอย่างจํากัดและเม่ือได้รับภารกิจท่ีมากข้ึนอาจส่งผลกระทบทําให้ล่าช้าในการตรวจปล่อยสินค้าและ
กระบวนงานการตรวจตัวอย่างสินค้าเกษตรนําเข้าซ่ึงผู้ประกอบการอาจต้องได้รับผลกระทบในส่วนนี้ทําให้เกิดภาระแก่
ผู้ประกอบการเพราะทําให้ระยะเวลาการตรวจสอบและการรอการตรวจปล่อยสินค้านานข้ึนรวมท้ังต้องใช้สินค้า
ตัวอย่างเพิ่มข้ึนซ่ึงส่งผลให้ต้นทุนของผู้ประกอบการเพ่ิมสูงข้ึน 

4. การตรวจสอบเอกสารการนําเข้าตามประกาศฯข้อ๔การถ่ายโอนภารกิจตามข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
และควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522 รวมถึงการดําเนินการเมื่อมีการกระทําฝ่าฝืน
กฎหมายท้ังนี้การขออนุญาตตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522 เช่นการขอใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเข้ามาใน
ราชอาณาจักรใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตํารับอาหารใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหารเป็นต้นให้ขออนุญาต
กับกระทรวงสาธารณสุขเช่นเดิมซ่ึงในปัจจุบันยังมิได้มีการเชื่อมโยงการตรวจสอบข้อมูลการนําเข้าและข้อมูล
ผู้ประกอบการทางอิเล็กทรอนิกส์ยังคงใช้การตรวจสอบด้วยวิธีสอบถามทางโทรศัพท์หรือรับส่งข้อมูลผู้ประกอบการทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)เป็นรายเดือนจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาซ่ึงอาจยังไม่อัพเดทให้เป็น
ปัจจุบันส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลผู้ประกอบการนําเข้าสินค้าเกษตร 
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5. การถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจสอบความปลอดภัยอาหารนําเข้าบางสินค้ามายังกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์นั้นยังคงเป็นการดําเนินการภายใต้กฎหมายปัจจุบัน (พ.ร.บ. อาหารพ.ศ. 2522) ซ่ึงยังไม่มีการแก้ไขกฎหมาย
รองรับภารกิจใหม่จึงยังมีข้อจํากัดต่างๆท่ียังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ครบถ้วนและยังไม่สามารถอํานวยความสะดวก
ให้กับผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องได้เต็มท่ีเช่นประการแรกการขออนุญาตนําเข้าหรือกรณีท่ีผลการตรวจสอบไม่ผ่าน
มาตรฐานอาหารท่ีกําหนดสินค้านั้นจะต้องถูกกักไว้อีกระยะเวลาหนึ่งจนกว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการอาหารถึงจะ
สามารถการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อสินค้านั้นได้เช่นทําลายหรือให้นําไปRe-process ใช้เป็นวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมอ่ืนเนื่องจากยังคงเป็นอํานาจของคณะกรรมการอาหารในการพิจารณาตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 
2522 ประการท่ีสองการดําเนินการตามมาตรการระยะสั้นนี้เป็นเพียงการถ่ายโอนภารกิจเท่านั้นยังไม่ได้ถ่ายโอนอํานาจ
หน้าท่ีควบคุมกฎหมายดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงยังไม่มีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการ
ตรวจสอบรวมท้ังยังไม่มีอํานาจในการอนุญาตนําเข้าดังนั้นจึงไม่มีอํานาจท่ีจะให้คุณให้โทษแก่ผู้ประกอบการได้ทําให้
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนส่งผลให้เกิดความล่าช้าติดขัดในการอํานวยความสะดวกแก่
ผู้ประกอบการ 
ความสําคัญของการปฏิบัติงานกองสารวัตรและกักกันกรมปศุสัตว์ 
 ปัจจุบันสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรและอาหารระหว่างประเทศได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้าง
ทางการค้าอันเนื่องมาจากข้อตกลงภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) มาตรการด้านภาษี (Tariff measures) ได้ถูก
จํากัดกรอบเพดานในการจัดเก็บให้ลดตํ่าลงอย่างต่อเนื่องจนหมดไปในท่ีสุดขณะเดียวกันมาตรการด้านสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary Measures: SPS) ซ่ึงครอบคลุมความปลอดภัยของมนุษย์ (ความ
ปลอดภัยด้านอาหาร) พืชและสัตว์ได้ถูกนํามาใช้แทนท่ีซ่ึงนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากทุกประเทศ
จําเป็นต้องดูแลปกป้องภาคการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคภายในประเทศโดยใช้
กลไกการค้าเชิงรุกอาศัยช่องว่างและหลักการภายใต้ข้อตกลงมาเป็นเคร่ืองมือเพ่ือช่วงชิงความได้เปรียบในการ
ดําเนินการทางการค้าโดยเฉพาะหลักการป้องกันไว้ก่อน (Precautionary Principle) ซ่ึงมักจะถูกหยิบยกข้ึนมาใช้เป็น
ข้อกล่าวอ้างจนหลายกรณีได้กลายมาเป็นอุปสรรคทางการค้าท่ีต้องใช้ระยะเวลาและความพยายามอย่างมากในการ
แก้ไขปัญหาจนกว่าจะสําเร็จลุล่วงเช่นปัญหาสารตกค้างในผลิตภัณฑ์และการปฏิบัติงานท่ีไม่ถูกสุขอนามัยใน
ขบวนการผลิตเป็นต้นซ่ึงปัจจุบันพบว่าในหลายประเทศได้มีการปรับเกณฑ์มาตรฐานให้มีความเข้มงวดมากขึ้นเป็น
ลําดับจนเป็นปัญหากับประเทศผู้ส่งออกนอกจากน้ันผลจากความพยายามในการผลักดันให้เกิดการเปิดเสรีการค้า
ภายใต้กรอบการเจรจาต่างๆยังเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดความรุนแรงในการแข่งขันทางการค้ามากย่ิงข้ึนดังนั้นจึง
จําเป็นท่ีทุกประเทศจะต้องดูแลความปลอดภัยในการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารให้กับประชาชนในประเทศเริ่ม
ตั้งแต่การผลิตในระดับฟาร์ม (เกษตรกร) จนกระท่ังถึงโต๊ะอาหาร (ผู้บริโภค)หรือท่ีเรียกว่า From Farm to Table 
เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจและความเชื่อม่ันในระบบการกํากับดูแลของประเทศในขณะเดียวกันก็สามารถควบคุม
การเคล่ือนย้ายสินค้าท้ังการนําเข้า-ส่งออกได้ตามกติกาสากลดังนั้นจึงเป็นท่ีมาท่ีทําให้หลายประเทศรวมท้ังประเทศไทย
ต้องปรับเปลี่ยนระบบการกํากับดูแลสินค้าเกษตรและอาหารให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปโดยต้อง
ปรับปรุงระบบการควบคุมการนําเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารให้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการค้ารวมท้ังอํานวย
ความสะดวกต่อผู้ประกอบการของไทยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของภาครัฐและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์สภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงเห็นสมควรให้มีการดําเนินการปรับ
ระบบการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับกติกาสากลและสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงไป
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์สภานิติบัญญัติแห่งชาติตระหนักถึงความสําคัญท่ีสินค้าส่งออกของไทยจําเป็น
จะได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพ่ือให้เป็นไปตามกฎระเบียบของประเทศผู้นําเข้าอีกท้ังประเด็นสินค้าเกษตรและ
อาหารนําเข้าจากต่างประเทศรวมทั้งเพ่ือนบ้านท่ีพบว่ามีการปนเปื้อนท่ีเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคจึงได้มีมติมอบหมายให้
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาผลผลิตทางการเกษตรในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณาศึกษาและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาระบบการตรวจสอบการนําเข้า–ส่งออกสินค้าเกษตรและ
อาหารของประเทศไทย 
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 คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์สภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา
ผลผลิตทางการเกษตรได้จัดการสัมมนาเรื่อง“การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบการนําเข้า–ส่งออกสินค้าเกษตรและ
อาหาร” ขึ้นเม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม 2558 ณ อาคารรัฐสภา2โดยการสัมมนาดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาท้ังสิ้น230คน
และมีข้อเสนอแนะจากการสัมมนาดังนี้ 1) ปรับโครงสร้างการกํากับดูแลสินค้าเกษตรและอาหารท้ังการผลิตนําเข้า
ส่งออกให้เป็นอยู่ภายใต้ระบบและหน่วยงานเดียวกัน (Single Agency) ทําหน้าท่ีควบคุมกํากับดูแลสินค้าเกษตรอาหาร
ของประเทศตลอดห่วงโซ่อย่างเป็นเอกภาพเพ่ือคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคมีอํานาจต่อรองประเทศคู่ค้าและ
ลดความซํ้าซ้อนการปฏิบัติงานของหน่วยงานข้ันตอนและระยะเวลาการควบคุมตรวจสอบสามารถตอบสนองต่อ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศได้อย่างรวดเร็วการปรับระบบและโครงสร้างเป็นSingle 
Agency ต้องสามารถกํากับดูแลได้ตลอดห่วงโซ่การผลิตต้ังแต่ต้นน้ําระดับฟาร์มและการนําเข้าวัตถุดิบและอาหารไป
จนถึงปลายน้ําในการดูแลตรวจสอบสินค้าท่ีจําหน่ายในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศตามหลักการFarm–to–table 
ท่ีท่ัวโลกยอมรับและมีการดําเนินการควบคุมประเมินความเสี่ยงจัดการความเสี่ยงและสื่อสารความเสี่ยงตามหลักสากล 
 2) กรณีท่ียังไม่สามารถดําเนินการให้เป็นSingle agency ได้เสนอให้บูรณาการและจัดระบบการตรวจสอบ
รับรองสินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นระบบ/หน่วยงานการตรวจสอบรับรองเดียว(Single Agri-Food Inspection 
Body)โดยรูปแบบนี้ไม่ต้องรวมทุกหน่วยงาน/ กฎหมายท่ีควบคุมกํากับดูแลสินค้าเกษตรและอาหารเข้าไว้เป็น
หน่วยงานเดียวแต่พิจารณารวมการดําเนินการตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรและอาหารท่ีนําเข้าส่งออกและจําหน่ายใน
ประเทศเข้าไว้เป็นกระบวนการเดียวกันโดยอาจรวบหน่วยงานที่มีหน้าท่ีตรวจสอบรับรองเข้าไว้เป็นหน่วยงานเดียวกัน
หรือจัดระบบการทํางานของหน่วยงานให้สามารถบริการผู้ผลิตผู้นําเข้าผู้ส่งออกได้เบ็ดเสร็จสะดวกไม่ซํ้าซ้อนเป็น
ลักษณะการให้บริการณจุดเดียว(One Stop Service) เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการสามารถแข่งขันกับ
ต่างประเทศได้มีเอกภาพในการควบคุมตรวจสอบการนําเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร 

3) ในกรณีท่ียังไม่มีความพร้อมท่ีจะดําเนินการในรูปแบบ 1 หรือ 2 หรือในช่วงดําเนินการจัดระบบและ
โครงสร้างเพ่ือนําไปสู่รูปแบบ 1 หรือ 2 ควรพิจารณาดําเนินการโดยการเลือกชนิดสินค้าท่ีมีมูลค่าการผลิตการนําเข้า
และการส่งออกสูงมาดําเนินการก่อนโดยจัดทําเป็นmodel เพ่ือแก้ปัญหาการควบคุมตรวจสอบและเพ่ือเป็นมาตรการ
ในการคุ้มครองผู้บริโภคและป้องกันสินค้านั้นโดยการเลือกชนิดสินค้าจํานวนหนึ่งท่ีมีความสําคัญสูงเช่นไก่กุ้งผักผลไม้
เป็นต้นมาจัดระบบการควบคุมตรวจสอบตลอดห่วงโซ่การผลิตโดยเฉพาะการนําเข้าและส่งออกโดยใช้การบริหาร
จัดการสินค้าเกษตรและอาหารท้ังระบบให้ทุกภาคส่วนท้ังรัฐและเอกชนถือเป็นหุ้นส่วนในการร่วมกันบริหารจัดการและ
แก้ไขปัญหาเพ่ือให้เกิดความเชื่อม่ันในการควบคุมดูแลสินค้านั้นๆและใช้เป็นmodel ในการขยายผลไปสู่การจัดระบบ
การควบคุมแบบท่ี 2 หรือแบบท่ี 1 ต่อไปเม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 2558 คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติได้ออกคําสั่งท่ี 14/2558 แต่งต้ัง “คณะทํางานจัดทําแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบการ
นําเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร” เพ่ือจัดทําข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการนําเข้า-
ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อสรุปเบื้องต้นจากการสัมมนาท่ีกล่าวถึงข้างต้นท้ัง 3 ข้อ
และจัดทําแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพการนําเข้า–ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 
 
สรุป 

หลายประเทศได้มีการปรับเกณฑ์มาตรฐานให้มีความเข้มงวดมากขึ้นเป็นลําดับจนเป็นปัญหากับประเทศผู้
ส่งออกนอกจากนั้นผลจากความพยายามในการผลักดันให้เกิดการเปิดเสรีการค้าภายใต้กรอบการเจรจาต่างๆยังเป็น
ตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดความรุนแรงในการแข่งขันทางการค้ามากย่ิงข้ึนดังนั้นจึงจําเป็นท่ีทุกประเทศจะต้องดูแลความ
ปลอดภัยในการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารให้กับประชาชนในประเทศเร่ิมต้ังแต่การผลิตในระดับฟาร์ม (เกษตรกร) 
จนกระทั่งถึงโต๊ะอาหาร (ผู้บริโภค)หรือท่ีเรียกว่า From Farm to Table เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความม่ันใจและความ
เชื่อม่ันในระบบการกํากับดูแลของประเทศในขณะเดียวกันก็สามารถควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าท้ังการนําเข้า-ส่งออก
ได้ตามกติกาสากลดังนั้นจึงเป็นท่ีมาท่ีทําให้หลายประเทศรวมท้ังประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนระบบการกํากับดูแลสินค้า
เกษตรและอาหารให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปโดยต้องปรับปรุงระบบการควบคุมการนําเข้าและ
ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารให้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการค้ารวมท้ังอํานวยความสะดวกต่อผู้ประกอบการของไทยเพ่ิม

77



ประสิทธิภาพการทํางานของภาครัฐและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศคณะกรรมาธิการการเกษตร
และสหกรณ์สภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงเห็นสมควรให้มีการดําเนินการปรับระบบการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับ
กติกาสากลและสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงไปคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติตระหนักถึงความสําคัญท่ีสินค้าส่งออกของไทยจําเป็นจะได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อให้เป็นไป
ตามกฎระเบียบของประเทศผู้นําเข้าอีกท้ังประเด็นสินค้าเกษตรและอาหารนําเข้าจากต่างประเทศรวมท้ังเพ่ือนบ้านท่ี
พบว่ามีการปนเปื้อนท่ีเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคจึงได้มีมติมอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาผลผลิต
ทางการเกษตรในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาศึกษาและหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาระบบการตรวจสอบการนําเข้า–ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทย  
 
กิตติกรรมประกาศ 

บทความวิชาการฉบับนี้สําเร็จสมบูรณ์ได้ ด้วยความกรุณาอย่างย่ิงจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์  
สุขสม ท่ีได้อนุเคราะห์ข้อเสนอแนะ ตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่องด้วยความเอาใจใส่อย่างดี ขอกราบขอบพระคุณ
อาจารย์ประหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ทุกท่านท่ีได้ให้ความรู้และประสบการณ์ท่ี
เป็นประโยชน์ อีกท้ังให้การสนับสนุนและเป็นกําลังใจให้กับผู้เขียนบทความ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
บรรณานุกรม 
สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศสุัตว์. (2560). ออนไลน์. แหล่งท่ีมา : http://secretary.dld.go.th/ 

index.php/informationdld/newsdld/2412-17-1-6 
กองสารวัตรและกักกันกรมปศุสัตว์. (2560). ออนไลน์. แหล่งท่ีมา : http://aqi.dld.go.th/th/index.php? 

option=com_content&view=article&id=47&Itemid=34 
 
ประวัติผู้เขียน 
ชื่อ - สกุล   ต้นพงศ์ คําพลงาม 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน 89/328 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 41/1 ถนนติวานนท์ ตําบลบางกะดี อําเภอเมืองปทุมธานี  

จังหวัดปทุมธานี 12000 
ตําแหน่งหน้าที่การงาน นายสัตวแพทย์ ระดับชํานาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าด่านกักกันสัตว์นราธิวาส 
สถานที่ทํางานปัจจบุัน  ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส 47/6-9 หมู่3 ตําบล ปาเสมัส อําเภอ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120 
ประวัติการศึกษา   
พ.ศ.2546   สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
พ.ศ.2560   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
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บทบาทอํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของสํานักทะเบียนท้องถ่ิน 

Authority role village headman 

นายบุญเกิด  นาราช 
Mr.bunkerd  narah 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
ผศ.ดร.พภัสสรณ์ วรภัทร์ถิระกุล 

ภาควิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 
 

บทคัดย่อ 

บทบาทและอํานาจหน้าท่ีของกํานันผู้ใหญ่บ้านท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันตามกฎหมายลักษณะการปกครองท้องท่ีและ
ตามกฎหมายอื่นท่ีระบุอํานาจหน้าท่ีของผู้ใหญ่บ้านไว้พบว่ามีมากมายท้ังในฐานะนักปกครองท่ีมีหน้าท่ีบําบัดทุกข์บํารุงสุข
ต่อประชาชนและในฐานะนักพัฒนาเพ่ือสร้างความเจริญให้แก่ชุมชนและท้องถ่ินหน้าท่ีดังกล่าวจะเห็นได้จากภารกิจใน
ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีในยามเกิดวิกฤติการณ์ต่างๆอันเป็น
หน้าท่ีท่ีมีมาต้ังแต่เดิมเม่ือปีพุทธศักราช  2457  เป็นต้นมาแต่อย่างไรก็ตามเหตุการณ์บ้านเมืองได้เปลี่ยนแปลงไปบทบาท
หน้าท่ีบางอย่างได้ลดลงไปโดยมีหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงเข้ามาดูแลแทนท่ีแต่ขณะเดียวกันก็มีบทบาทใหม่
เพ่ิมข้ึนเช่นในเร่ืองการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและป้องกันปราบปรามยาเสพติดเป็นค้น 

กํานันผู้ใหญ่บ้านนับได้ว่าเป็นผู้นําโดยธรรมชาติเป็นผู้นําท้องถ่ินท่ีมีบทบาทอันสําคัญย่ิงท้ังในปัจจุบันและ
อนาคตท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานท้ังภาครัฐและประชาชนในวิถีทางท่ีจะนําไปสู่การปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยอันเป็นแม่บทแบบการปกครองท่ีประเทศของเราใช้อยู่ในปัจจุบัน  (เฉลิมศักด์ิ  แหงบงาน,  2535, หน้า 3) 
จากการพิจารณาพระราชบัญญัติฉบับนี้จะเห็นได้ว่ามีเจตนารมณ์เพ่ือให้มีกํานันผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจตรา
ความทุกข์สุขของราษฎรตามพ้ืนบ้านต่างๆซ่ึงเป็นกําลังสําคัญอย่างหนึ่งในการปกครองบ้านเมืองนอกจากนั้นก็เพ่ือรักษา
พระราชอํานาจตามกําหนดกฎหมายให้ประชาชนพึงปฏิบัติตามด้วยความเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท้องท่ี ร.ศ.116 ประกาศใช้มาประมาณ 17 ปีก็ได้มีการปรับปรุงใหม่และได้ตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี
พุทธศักราช 2457 ขึ้นใช้บังคับแทนและเป็นหลักของการปกครองท้องท่ีในประเทศไทยมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ 
 
Abstract 
 
  The role and authority of the headman village headman in the present, according to the 
law, local administration, and other laws that the power of the headman found there are many as 
guardians of duty to heal the suffering of the people. As a developer to build community and local 
prosperity, the mission is to be seen in the mission of maintaining peace. In addition to providing 
security to the people in the area during the crisis, which has been in place since the year 1914 
onwards. However, the situation has changed. Some roles have been reduced by the agency that 
acts. To be responsible for direct replacement, but at the same time to have a new role, such as in 
the conservation of resources and Environment and drug prevention as a search. 
 The headman of the village headman is a natural leader, a local leader who plays a 
leading role in both the present and the future, creating effective management of the government 
and the people in a way that will lead to democratic rule. This is the current state of affairs in our 
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country. (Chalermsak Haangjoo, 2535, p. 3). The intention is to have the headman village headman to 
monitor the welfare of the people in the various folk, which is an important force in the 
administration of the country in addition to the preservation of the royal mandate to the people to 
comply with. Under the Local Government Act 116, published about 17 years, has been renovated 
and branded. The rule of local administration in 1914 is used as a replacement for and is the 
principle of local government in Thailand as long as today.province since year be 2496 or later For 
municipalities raised from sanitation. On May 25, 1999, and the municipal council The municipality 
was raised after that. Will only be responsible for the registration. Starting in 2000, there were 1,557 
transfer of civil registration applications in accordance with government policy, with the 
decentralization of "delegation of local missions to lighten the burden". It is important. Because of the 
registration. In the notification of the dead notice to move the address. Getting a house number Add 
names to the house registration for Thais and foreigners. And ID card making It is a normal job for all 
people to do so decentralization of local registration. The local registry office is responsible for their 
own area and facilitates the provision of civil registration services to the public. (Act on Sanitary Status 
Change to Municipalities, 1999.) 
 
 
บทนํา 

อํานาจหน้าท่ีของกํานันผู้ใหญ่บ้านตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ีได้กําหนดอํานาจหน้าท่ีของกํานัน
ผู้ใหญ่บ้านได้ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยของราษฎร 
กํานันผู้ใหญ่บ้านมีอํานาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยของราษฎรดังนี้ 
ผู้ใหญ่บ้านมีอํานาจหน้าท่ีปกครองราษฎรท่ีอยู่ในเขตหมู่บ้าน (มาตรา 10) 
ผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าของราษฎรในหมู่บ้านของตนมีอํานาจและหน้าท่ีในการปกครองและรักษาความสงบ

เรียบร้อยของราษฎรกล่าวคือ (มาตรา 27) 
รักษาความสงบและความสุขสําราญช่วยป้องกันความทุกข์ภัยของลูกบ้านตามสมควรและท่ีสามารถจะทําได้การ

ท่ีกล่าวนี้ถ้าสมควรจะต้องปรึกษาหารือและช่วยกันกับเพ่ือนผู้ใหญ่ก็ดีกับกํานันนายตําบลก็ดีก็เป็นหน้าท่ีของผู้ใหญ่บ้านท่ี
จะต้องปฏิบัติให้สมควรแก่การท่ีจะรักษาประโยชน์และความสุขของลูกบ้านซ่ึงได้มอบไว้ให้เป็นธุระในพระราชบัญญัตินี้ 

ควบคุมดูแลลูกบ้านให้ปฏิบัติหน้าท่ีซ่ึงจะต้องพึงกระทําตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนองราชการกระทํา
ตนให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรตามท่ีทางราชการได้แนะนํา 

บรรดาการท่ีจะตรวจตรารักษาความปกติเรียบร้อยในตําบลคือการท่ีจะว่ากล่าวราษฎรในตําบลน้ันให้ประพฤติ
ตามพระราชกําหนดกฎหมายก็ดีหรือการท่ีจะป้องกันภยันตรายและรักษาความสุขสําราญของราษฎรในตําบลนั้นก็ดีหรือ
การท่ีจะรับกิจสุขทุกข์ของราษฎรในตําบลนั้นร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการเมืองกรมการอําเภอและจะรับข้อราชการมา
ประกาศแก่ราษฎรในตําบลนั้นๆก็ดีหรือท่ีจะจัดการตามพระราชกําหนดเช่นการตรวจแนะนําเก็บภาษีอากรในตําบลนั้นก็ดี
การท้ังนี้อยู่ในหน้าท่ีของกํานันผู้เป็นนายตําบลผู้ใหญ่ท้ังปวงในตําบลนั้นและแพทย์ประจําตําบลจะต้องช่วยกันเป็นธุระ
จัดการให้เรียบร้อยได้ตามสมควรแก่หน้าท่ี  (มาตรา 34) 

นอกจากอํานาจหน้าท่ีท่ีกล่าวโดยเฉพาะให้เป็นอํานาจหน้าท่ีของกํานันกํานันมีอาจหน้าท่ีเช่นเดียวกับผู้ใหญ่บ้าน
ด้วย  (มาตรา 34 ทวิ) 

2. ด้านการท่ีเกี่ยวด้วยความอาญา 
ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องท่ีได้กําหนดให้ผู้ใหญ่บ้านมีหน้าท่ีในการเกี่ยวด้วยความอาญา

ดังต่อไปนี้ (มาตรา 28) 
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เม่ือทราบข่าวว่ามีการกระทําผิดกฎหมายเกิดข้ึนหรือสงสัยว่าได้เกิดข้ึนในหมู่บ้านของตนต้องแจ้งความต่อกํานัน
นายตําบลให้ทราบ 

เม่ือทราบข่าวว่ามีการกระทําผิดกฎหมายเกิดข้ึนหรือสงสัยว่าได้เกิดข้ึนในหมู่บ้านท่ีใกล้เคียงต้องแจ้งความต่อ
ผู้ใหญ่บ้านนั้นให้ทราบ 

เม่ือตรวจพบของกลางท่ีผู้กระทําผิดกฎหมายมีอยู่ก็ดีหรือสิ่งของท่ีสงสัยว่าได้มีการกระทําผิดกฎหมายหรือเป็น
สิ่งของสําหรับใช้ในการกระทําผิดกฎหมายก็ดีให้จับสิ่งของนั้นไว้และรีบนําส่งต่อกํานันนายตําบล 

เม่ือปรากฏว่าผู้ใดกําลังกระทําผิดก็ดีหรือมีเหตุสมควรสงสัยว่าเป็นผู้ท่ีได้กระทําผิดกฎหมายก็ดีให้จับตัวผู้นั้นไว้
และรีบนําส่งกํานันนายตําบล 

ถ้ามีหมายหรือคําสั่งตามหน้าท่ีราชการให้จับผู้ใดในหมู่บ้านนั้นเป็นหน้าท่ีของผู้ใหญ่บ้านท่ีจะจับผู้นั้นและรีบส่ง
ต่อกํานันหรือกรมการอําเภอตามสมควร 

เม่ือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าท่ีออกหมายส่งให้ค้นหรือยึดผู้ใหญ่บ้านต้องจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กํานันมีหน้าท่ีและอํานาจในการท่ีเกี่ยวด้วยตามอาญาดังนี้  (มาตรา 35) 
1)  เม่ือทราบข่าว่ามีการกระทําผิดกฎหมายเกิดข้ึนหรือสงสัยว่าได้เกิดข้ึนในตําบลของตนต้องแจ้งความต่อ

กรมการอําเภอให้ทราบ 
2)  เม่ือทราบข่าวว่ามีการกระทําผิดกฎหมายเกิดข้ึนหรือสงสัยว่าจะได้เกิดข้ึนในตําบลท่ีใกล้เคียงต้องแจ้งความ

ต่อกํานันนายตําบลนั้นให้ทราบ 
3)  เม่ือกําหนดว่าผู้ใดกําลังกระทําผิดกฎหมายก็ดีหรือมีเหตุควรสงสัยว่าจะได้เป็นผู้ได้กระทําผิดกฎหมายก็ดีให้

จับผู้นั้นไว้และรีบนําส่งต่อกรมการอําเภอ 
4)  ถ้ามีหมายหรือมีคําสั่งตามหน้าท่ีราชการให้จับผู้ใดในตําบลนั้นเป็นหน้าท่ีของกํานันท่ีจะจับผู้นั้นแล้วรีบส่ง

กรมการอําเภอตามสมควร 
5)  เม่ือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าท่ีออกหมายสั่งให้ค้นหรือให้ยึดกํานันต้องจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
6)  ถ้ามีผู้มาขออายัดตัวคนหรือสิ่งของก็ดีหรือผู้ต้องโจรกรรมจะทําหมายตราสินหรือมีผู้จะมาขอทําการชันสูตร

บาดแผลก็ดีท้ังน้ีให้กํานันสืบสวนฟังข้อความแล้วรีบนําตัวผู้ขอดําเนินการให้ทันท่วงที 
 
3 ด้านงานทะเบียน 
ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องท่ีได้กําหนดให้กํานันผู้ใหญ่บ้านมีอํานาจหน้าท่ีเกี่ยวกับงานทะเบียน

ดังต่อไปนี้ 
เป็นหน้าท่ีของผู้ใหญ่บ้านท่ีจะทําบัญชีสํามะโนครัวในหมู่บ้านและคอยแก้ไขบัญชีนั้นให้ถูกต้องเสมอ  (มาตรา 

27 ข้อ 4) 
ถ้ามีคนจรแปลกหน้านอกสํามะโนครัวหมู่บ้านนั้นเข้ามาอาศัยเป็นหน้าท่ีของผู้ใหญ่บ้านจะต้องไต่ถามให้รู้จักตัว

และรู้เหตุการณท่ีมาอาศัยถ้าเห็นว่าไม่ได้มาโดยสุจริตให้เอาตัวผู้นั้นส่งกํานันนายตําบลของตน  (มาตรา 27 ข้อ 6) 
ให้กํานันดูแลคนเดินทางซ่ึงไม่มีเหตุควรสงสัยว่าจะเป็นผู้ร้ายให้ได้มีท่ีพักตามสมควร (มาตรา 38) 
ถ้าผู้เดินทางด้วยราชการจะต้องการคนนําทางหรือขาดแคลนพาหนะเสบียงอาหารในระหว่างทางและจะต้องขอ

ต่อกํานันให้ช่วยสงเคราะห์กํานันต้องช่วยจัดหาให้ตามท่ีจะทําได้หากว่าการช่วยเหลือจะต้องออกราคาจ้างเพียงใดให้
กํานันเรียกเอาแก่ผู้เดินทางนั้น  (มาตรา 38) 

กํานันผู้ใหญ่บ้านต้องรักษาบัญชีสํามะโนครัวและทะเบียนบัญชีของรัฐบาลในตําบลนั้นและแก้ไขเพิ่มเติมให้
ถูกต้องตรงตามบัญชีของผู้ใหญ่บ้าน (มาตรา 41) 

เม่ือผู้ใหญ่บ้านนําคนจรแปลกหน้านอกจากสํามะโนครัวตําบลมาส่งกํานันตามความในมาตรา 27 ข้อ 6 ให้
กํานันปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่บ้านเม่ือเห็นสมควรจะขับไล่ผู้นั้นออกไปเสียจากท้องท่ีตําบลนั้นก็ได้ (มาตรา53) 
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ในการท่ีจะสํารวจสํามะโนครัวและจดทะเบียนบัญชีต่างๆเพ่ือประโยชน์ในราชการเช่นการท่ีจะสํารวจ
สํามะโนครัวและทําบัญชีไร่นาและส่ิงของต้องพิกัดภาษีอากรในตําบลนั้นกํานันจะเรียกผู้ใหญ่บ้านท้ังปวงประชุมกันตรวจ
ทําบัญชีให้ถูกต้องและลงช่อพร้อมกันเป็นพยานในบัญชีท่ีจะย่ืนต่อเจ้าพนักงานก็ได้ (มาตรา 57) 

4  ด้านการพัฒนาตําบลและส่งเสริมอาชีพของราษฎร 
ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องท่ีนายอําเภอและกํานันมีหน้าท่ีดูแลรักษาสิ่งซ่ึงเป็นสาธารณประโยชน์ของ

แผ่นดินซ่ึงในทางปฏิบัติผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้มีส่วนช่วยเหลืออําเภอและกํานันในการดําเนินการดังนี้ 
1)  ชี้แจงให้ประชาชนเห็นความสําคัญของท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันซ่ึง

ในอนาคตเม่ือบ้านเมืองเจริญข้ึนจํานวนของประชาชนก็จะเพิ่มมากข้ึนเป็นลําดับเม่ือถึงเวลาน้ันแล้วจะไม่มีท่ีดิน
สาธารณประโยชน์สําหรับให้สาธารณชนใช้ร่วมกัน 

2)  ตรวจสอบท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันจากทะเบียนเดิมให้เป็นปัจจุบัน
กํานันท้องท่ีเป็นคณะกรรมการท่ีอําเภอแต่งต้ังร่วมกับปลัดอําเภอท่ีดินอําเภอและป่าไม้อําเภอดําเนินการสอบสวน
ตรวจสอบท่ีดินสาธารณประโยชน์ 

3)  ทําการพัฒนาท่ีดินสาธารณประโยชน์โดยประสานงานกับอําเภอเพ่ือขอความร่วมมือจากข้าราชการพ่อค้า
ประชาชนและมวลชนในท้องท่ีขุดคูทําถนนปลูกต้นไม้โดยรอบท่ีดินสาธารณประโยชน์อาจจะจัดทําในรูปโครงการท่ีมี
งบประมาณของทางราชการสนับสนุนอยู่แล้วหรือการพัฒนาท้องถ่ินในโอกาสอันควรเช่นวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันฉัตร
มงคลวันจักรีเป็นต้นหรืออ่ืนๆ 

4)  เสนอให้อําเภอพิจารณาในการใช้ท่ีดินสาธารณประโยชนเพราะอําเภออาจน่ีดินสาธารณประโยชน์ไปใช้เป็น
สนามกีฬาหรือสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจหรืออาจนําไปใช้ประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจแก่ส่วนรวมเช่นใช้เป็นแปลงทดสอบ
ปลูกพืชชนิดต่างๆใช้เป็นสถานที่กลางสําหรับนําสินค้าไปจําหน่ายใช้เป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์หรือใช้บางส่วนเป็นแหล่ง
สาธารณะประจําตําบลหมู่บ้านเป็นต้น 

5)  ช่วยเหลืออําเภอตรวจตราดูแลมิให้บุคคลหรือหน่วยราชการใดเข้าไปใช้ท่ีดินสาธารณประโยชน์ก่อนท่ีจะ
ได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยกรณีมีผู้บุกรุกครอบครองทําประโยชน์มิชอบในท่ีดินดังกล่าวให้รายงานอําเภอทราบ
เพ่ือรีบดําเนินการแก้ไขทันทีก่อนี่ปัญหาจะเพ่ิมมากข้ึน 

นอกจากน้ีกฎหมายลักษณะปกครองท้องท่ียังกําหนดให้กํานันผู้ใหญ่บ้านมีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกับกิจการ
สาธารณประโยชน์ดังต่อไปนี้ 

- ถ้าเกิดเหตุจลาจลก็ดีฆ่ากันตายก็ดีตีชิงก็ดีปล้นทรัพย์ก็ดีไฟไหม้ก็ดีหรือเหตุร้ายสําคัญอย่างใดอย่างหนึ่งใน
หมู่บ้านของตนหรอในหมู่บ้านใกล้เคียงอันสมควรจะช่วยได้เป็นหนาท่ีของผู้ใหญ่บ้านจะต้องเรียกลูกบ้านของตนออกช่วย
ต่อสู้ติดตามจับผู้ร้ายเอาของกลางคนหรือดับไฟหรือช่วยอย่างอ่ืนท่ีสมควรโดยเต็มกําลัง 

- ผู้ใหญ่บ้านเห็นลูกบ้านของตนคนใดแสดงความอาฆาตมาดร้ายแก่ผู้อ่ืนก็ดีหรือเป็นคนจรจัดไม่ปรากฏการํามา
หาเลี้ยงชีพและไม่สามารถจะชี้แจงให้เห็นความบริสุทธ์ิของตนได้ก็ดีผู้ใหญ่บ้านมีอํานาจท่ีจะเรียกลูกบ้านคนน้ันมาไต่ถาม
และว่ากล่าวสั่งสอนถ้าไม่ฟังให้เอาตัวส่งกํานันจัดการตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี  
(มาตรา 27 ข้อ 8) 

- ถ้าเกิดเหตุจลาจลก็ดีฆ่ากันตายก็ดีชิงทรัพย์ก็ดีไฟไหม้ก็ดีหรือเหตุร้ายสําคัญอย่างใดอย่างหนึ่งในตําบลของตน
หรือในตําบลท่ีใกล้เคียงอันสมควรจะช่วยได้ก็ดีหรือมีผู้ร้ายแต่ท่ีอ่ืนๆมาม่ัวสุมในตําบลก็ดีหรือมีเหตุควรสงสัยว่าลูกบ้านใน
ตําบลนั้นบางคนจะเกี่ยวข้องกับโจรผู้ร้ายก็ดีเป็นหน้าท่ีของกํานันจะต้องเรียกผู้ใหญ่บ้านและลูกบ้านในตําบลออกช่วยต่อสู้
ติดตามจับผู้ร้ายก็ดีเป็นหน้าท่ีของกํานันจะต้องเรียกผู้ใหญ่บ้านและลูกบ้านในตําบลออกช่วยต่อสู้ติดตามจับผู้ร้ายหรือ
ติดตามเอาของกลางคืนหรือดับไฟหรือช่วยอย่างอ่ืนตามสมควรแก่การโดยเต็มกําลัง  

- กํานันต้องตรวจจับสิ่งซ่ึงเป็นสาธารณประโยชนอันอยู่ในตําบลนั้นเช่นสระน้ําศาลาอาศัยท่ีเลี้ยงปศุสัตว์เป็นต้น  
(มาตรา 40) 

- กํานันกระทําการตามหน้าท่ีจะเรียกผู้ใดมาหาหรือให้ช่วยก็ได้ (มาตรา 43) ถ้ามีเหตุสงสัยว่าผู้ใดในตําบลนั้น
แสดงความอาฆาตมาดร้ายแก่ผู้อ่ืนก็ดีหรือเป็นคนจรจัดไม่ปรากฏการทํามาหาเลี้ยงชีพและไม่สามารถชี้แจงความบริสุทธ์ิ
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ของตนได้ก็ให้กํานันเรียกประชุมผู้ใหญ่บ้านสืบสวนถ้ามีหลักฐานควรเชื่อว่าเป็นความจริงก็ให้เอาตัวผู้นั้นส่งกรมการอําเภอ
ไปฟ้องร้องเอาโทษตามมาตรา 30 แห่งประมวญกฎหมายอาญา  (มาตรา 52) 

- ถ้าลูกบ้านผู้ใดไปต้ังกระท่อมหรอโรงเรือนอยู่ในท่ีเปลี่ยวในตําบลน้ันซ่ึงน่ากลัวจะเป็นอันตรายด้วยโจรผู้ร้าย
หรอน่าสงสัยว่าจะเป็นสํานกโจรกรรมอย่างนี้ให้กํานันผู้ใหญ่บ้านในตําบลนั้นประชุมปรึกษากันดูเม่ือเห็นเป็นการสมควร
แล้วจะบังคับให้ลูกบ้านคนนั้นย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านก็ได้และให้นําความแจ้งต่อกรมอําเภอด้วย  (มาตรา 54) 

- ในวันเวลาใดจะมีอันตรายแก่การทํามาหากินของลูกบ้านในตําบลนั้นเช่นมีโรคภัยไข้เจ็บติดต่อเกิดข้ึนหรือมีน้ํา
มากหรือน้ําน้อยเกินไปเป็นต้นให้กํานันผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจําตําบลปรึกษาหารือกันในการที่จะป้องกันแก้ไขเยียวยา
ภยันตรายด้วยการแนะนําลูกบ้านให้ทําอย่างใดหรือลงแรงช่วยกันได้ประการใดกํานันมีอํานาจท่ีจะบังคับการนั้นได้ถ้าเห็น
เป็นการเหลือกําลังให้ร้องเรียนต่อกรมการอําเภอและผู้ว่าราชการเมืองขอกําลังรัฐบาลช่วย  (มาตรา 56) 

- ในเวลาใดมีการนักขัตฤกษ์หรือเป็นการประชุมการใหญ่ในตําบลนั้นกํานันจะเรียกผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจํา
ตําบลพร้อมกันมาช่วยพิทักษ์รักษาความสงบเรียบร้อยในท่ีอันนั้นถ้าแลเป็นการจําเป็นแล้วจะขอแรงราษฎรมาช่วยก็ได้ 
(มาตรา 60) 

5  อํานาจหน้าท่ีของกํานันผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายอื่นๆ 
5.1.  ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย 
5.1.1.  พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ีและรักษาความสงบเรียบร้อย 
- พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2486 
- พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2486 
- พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี  (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2510 
- พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี  (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2516 
- พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี  (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2525 
- พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี  (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2527 
- พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี  (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2532 
- พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี  (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2532 
5.1.2.  ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติงานประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน 

พ.ศ. 2530 
กํานันผู้ใหญ่บ้านทําหน้าท่ีในการประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน 
5.1.3.  ประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
กํานันผู้ใหญ่บ้านเป็นพนักงานฝ่ายปกครองมีอํานาจหน้าท่ีในการรักษาความสงบเรียบร้อยของราษฎรในพื้นท่ี

ตามพระราชบัญญัติปกครองท้องท่ีพ.ศ. 2457มีอํานาจและหน้าท่ีในการสืบสวนคดีอาญาท่ีเกิดข้ึนภายในพ้ืนท่ีได้ตาม ป.วิ
อาญามาตรา 2 (10) และ (16) 

กํานันผู้ใหญ่บ้านเป็นพนักงานฝ่ายปกครองมีอํานาจและหน้าท่ีในการจับกุมผู้กระทําความผิดอาญาโดยไม่มี
หมายจับได้ในกรณี 

- กระทําผิดซ่ึงหน้า 
- มีพฤติการณ์อันควรสงสัย 
- มีเหตุอันควรสงสัย 
- เม่ือมีผู้ขอให้จับตาม ป.วิ.อาญามาตรา 78  
5.2.  งานท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐและรัฐวิ

สากิจในพ้ืนท่ีซ่ึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
5.2.1.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2521 
กํานันผู้ใหญ่บ้านจึงยังคงมีอํานาจหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี พ.ศ.2457 
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5.2.2.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537  กํานันผู้ใหญ่บ้านยังคงมีอํานาจ
หน้าท่ีเช่นเดิมในพ้ืนท่ีตําบลหมู่บ้าน 

5.3.  งานด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแบ่งออกได้เป็น 
5.3.1.  ด้านเกษตรกรรมกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องได้แก่ 
5.3.1.1)  ประมวลกฎหมายท่ีดิน 
ผู้ใหญ่บ้านอาจได้รับมอบหมายให้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานท่ีดินในการรังวัดท่ีดินออกหนังสือสําคัญ (นส.)  หรือ

โฉนดหรือการแบ่งแยกโอนซ้ือขายท่ีดินซ่ึงในการนี้อาจได้รับค่าป่วยการจากทางราชการ  (กฎกระทรวงมหาดไทยฉบับท่ี 
32 พ.ศ.2522)  ออกตามความใช้พระราชบัญญัติกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2479 ด้วย 

ผู้ใหญ่บ้านในฐานะผู้ปกครองท้องท่ีมีหน้าท่ีตรวจตราดูแลท่ีดินของรัฐมิให้บุคคลใดกระทําการดังนี้ 
- เข้าไปยึดถือครอบครองรวมถึงการก่อสร้างหรือเผาป่า 
- ทําลายหรือทําให้ท่ีดินท่ีหินท่ีกรวดหรือท่ีทรายเสื่อมสภาพในบริเวณท่ีประกาศหวงห้าม 
- ทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในท่ีดิน 
เม่ือพบการกระทําผิดกฎหมายดังกล่าวให้รายงานอําเภอทราบเพ่ือทําการจับกุม 
5.3.1.2. พระราชบัญญัติเช่าท่ีดินเพ่ือการเกษตร พ.ศ.2524 
ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านท่ีอยู่ในท้องท่ีท่ีมีการเช่าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมเป็นคณะกรรมการเช่าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม

ประจําตําบล  (คชก.ตําบล) โดยตําแหน่งมีอํานาจหน้าท่ี 
- กําหนออัตราค่าเช่าข้ันสูงของแต่ละท้องท่ี 
- พิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าเช่าการชําระค่าเช่าระยะเวลาของการเช่าตลอดจนข้อ

พิพาทอ่ืนหรือค่าเสียหายจากการเช่าตามคําขอของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าและมีคําสั่งใดๆให้ผู้เช่าหรือให้ผู้เช่าปฏิบัติหรือมิให้
ปฏิบัติประการใดๆเพ่ือเกิดผลตามคําวินิจฉัย 

- อํานาจหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการเช่าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมประจําจังหวัด  (คชก. จังหวัด) มอบหมาย 
- กฎหมายกําหนดให้ คชก.เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามีอํานาจเรียกผู้เช่าผู้ให้เช่าหรือ

ผู้เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคําหรือชี้แจงหรือส่งเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคําหรือชี้แจงหรือส่งเอกสารหลักฐานท่ี
เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคําหรือชี้แจงหรือส่งเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวกับการเช่ามาประกอบการพิจารณาได้นอกจากน้ีมีอํานาจ
เข้าไปในท่ีดินท่ีเช่าหรือท่ีเก็บผลผลิตของผู้เช่าผู้ให้เช่าหรือผู้ซ่ึงเกี่ยวข้องในระเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงหระอาทิตย์
ตกเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเช่าได้ 

5.3.1.3.  พระราชบัญญัติปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ.2518 
การปฏิรูปท่ีดินเป็นการปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองในท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมรวมตลอดถึงการจัดท่ีอยู่

อาศัยในท่ีดินโดยรัฐนําท่ีดินของรัฐหรือท่ีรัฐซ้ือหรือเวนคืนจากเจ้าของท่ีดินซ่ึงมิได้ทําประโยชน์ในท่ีดินนั้นด้วยตนเองหรือมี
ท่ีดินเกินสิทธิเพื่อจัดให้แก่เกษตรกรผู้ไม่มีท่ีดินของตนเองหรือเกษตรท่ีมีท่ีดินไม่เพียงพอแก่การครองชีพ 

การกําหนดเขตท่ีดินในท้องท่ีใดในเขตปฏิรูปท่ีดินให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาโดยมีแผนท่ีแสดงเขตและระบุ
ท้องท่ีท่ีอยู่ในเขตปฏิรูปท่ีดินโดยให้ถือเอาเขตอําเภอเป็นหลัก 

ท่ีดินท่ีบุคคลได้รับสิทธิโดยการปฏิรูปท่ีดินจะทําการแบ่งแยกหรือโอนสิทธิในท่ีดินนั้นไปยังผู้อ่ืนมิได้เว้นแต่เป็น
การตกทอดแก่ทายาทโดยธรรม  (ลูกหลานบิดามารดาพ่ีน้องลุงป้าน้าอาเป็นต้น) หรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกรหรือ
สํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  (ส.ป.ก.) เพ่ือประโยชน์ในการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรม 

 ผู้ใหญ่บ้านกํานันอาจได้รับมอบหมายจากนายอําเภอ  (ซ่ึงเป็นอนุกรรมการปฏิรูปท่ีดินระดับจังหวัด)  ใน
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปท่ีดิน 

5.3.1.4.  พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตร พ.ศ.2527 
การจัดรูปท่ีดินเป็นการดําเนินงานพัฒนาท่ีดินใช้เพ่ือเกษตรกรรมให้สมบูรณ์ท่ัวถึงท่ีดินทุกแปลงเพ่ือเพ่ิมผลผลิต

และลดต้นทุนการผลิตโดยทําการรวบรวมท่ีดินหลายแปลงในบริเวณเดียวกันเพ่ือวางผังจัดรูปท่ีดินเสียใหม่เขตโครงการจัด
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รูปท่ีดินในท้องท่ีใดให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาพร้อมท้ังรายชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบธรรมด้วยกฎหมายและ
แผนท่ีแสดงเขตโครงการจัดรูปท่ีดิน  (เป็นงานในหน้าท่ีของกรมชลประทาน) 

นายอําเภอและปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจําก่ิงอําเภออําเภอท้องท่ีท่ีมีการจัดรูปท่ีดินเป็นคณะกรรมการจัด
รูปท่ีดินจังหวัดอาจมอบหมายให้กํานันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ช่วยเหลือในการดําเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
จัดรูปท่ีดินได้ 

5.3.1.5.  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ.2528 
ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี  222/2526 ลงวันท่ี  20  ธันวาคม  2526  แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือ

เกษตรกรผู้ยากจน  (กชก.) โดยกํานัน  (ตําบลท่ีผู้ร้องมีภูมิลําเนาหรือท่ีดินพิพาทต้ังอยู่)  เป็นอนุกรรมการส่วนอําเภอ  
(อชก. ส่วนอําเภอ)  ท่ีทําการปกครองอําเภอเป็นเจ้าของเรื่องมีอํานาจหน้าท่ีพิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนผู้ท่ี
ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายเกี่ยวกับหนี้สินท่ีดินทํากินและคดีความต่างๆ  โดยสํานักงานกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้
ยากจน 

5.3.1.6.  พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พ.ศ.2482 
การชลประทานราษฎรหมายความว่าการชลประทานท่ีราษฎรได้ร่วมกันจัดทําขึ้นเพ่ือประโยชน์แก่การ

เพาะปลูกของราษฎรในท้องท่ีกํานันผู้ใหญ่บ้านมีอํานาจหน้าท่ีดังน้ีคือ 
- เกณฑ์แรงงานหรือเคร่ืองอุปกรณ์การชลประทานส่วนราษฎรในเวลาฉุกเฉินการเกณฑ์แรงงานหรืออุปกรณ์การ

ชลประทานให้กําหนดเกณฑ์เอาตามเนื้อท่ีท่ีทําการเพาะปลูก 
- ผู้ใดไม่สามารถไปทํางานตามคําสั่งเกณฑ์ของเจ้าพนักงานถ้าสามารถจัดผู้อ่ืนไปทําแทนผู้นั้นต้องจัดให้ผู้อ่ืนท่ี

สมควรไปทําแทนหรือจะให้เงินค่าทดแทนแรงงานตามปริมาณแห่งงานที่จะต้องทําก็ได้ 
- เป็นผู้แบ่งและควบคุมงานในการแบ่งปันการงานและเครื่องอุปกรณ์ชลประทานส่วนราษฎร 
- แบ่งปันน้ําในเขตชลประทานส่วนราษฎรโดยแบ่งปันตามส่วนของจํานวนเนื้อท่ีท่ีทําการเพาะปลูกเว้นแต่กรณี

ท่ีตกลงกันไม่ได้จึงให้นายอําเภอหรือผู้แทนกํานันผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้าการชลประทานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องนั้นไม่น้อยกว่า
สามนายเป็นผู้พิจารณาเพ่ือชี้ขาดตามเสียงข้างมาก 

5.3.1.7.  พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.2485 
การชลประทานหลวงเป็นกิจการท่ีกรมชลประทานจัดทําข้ึนนั้นกํานันผู้ใหญ่บ้านในท้องท่ีซ่ึงอยู่ในเขต

ชลประทานมีหน้าท่ีดูแลรักษาคันคลองและทางนํ้าชลประทานท่ีอยู่ในเขตท้องท่ี 
5.3.1.8.  พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518 
กํานันผู้ใหญ่บ้านหากพบว่าการจําหน่ายปุ๋ยเคมีท่ีจําหน่ายในท้องตลาดเสื่อมคุณภาพผิดมาตรฐานปลอมน้ําหนัก

น้อยกว่าท่ีแจ้งไว้ปริมาณธาตุอาหารไม่ถูกต้องครบถ้วนตามท่ีแจ้งไว้ควรแจ้งให้อําเภอทราบเพื่อดําเนินการต่อไปทั้งนี้เพ่ือ
รักษาผลประโยชน์ของเกษตรกร 

5.3.2.  ด้านพาณิชยกรรมกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องได้แก่ 
5.3.2.1.  พระราชบัญญัติการค้าข้าว พ.ศ.2489 
หมายถึงการค้าข้าวเปลือกทุกชนิดข้าวกล้องข้าวสารข้าวเหนียวและรวมตลอดถึงปลายข้าวรําและสิ่งใดๆท่ีแปล

สภาพมาจากข้าว 
กํานันผู้ใหญ่บ้านอาจได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยเหลือนายอําเภอปลัดอําเภอซ่ึงเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีตาม

ประกาศแต่งต้ังของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
5.3.2.2.  พระราชบัญญัติกําหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด พ.ศ.2522   
กํานันผู้ใหญ่บ้านอาจได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยเหลือนายอําเภอในการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศหรือ

คําสั่งของคณะกรรมการส่วนจังหวัดซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน  (สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นเจ้าของเรื่อง) 
5.3.2.3.  พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2566 
ตามกฎหมายว่าด้วยมาตราชั่งตวงวัดกําหนดให้เครื่องชั่งเคร่ืองตวงเครื่องวัดท้ังปวงท่ีบุคคลผู้ใดใช้หรือมีอยู่ใน

ความครอบครองน้ันต้องมีตราเคร่ืองหมายรับรองสํานกงานกลางหรือสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดของกระทรวงพาณิชย์ 
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กํานันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ใกล้ชิดประชาชนและเกษตรกรจึงควรสอดส่องดูแลเม่ือพบว่าผู้ใดกระทําผิดหรือมีเหตุ
สงสัยว่าได้กระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับมาตราชั่งตวงวัดควรแจ้งอําเภอทราบเพ่ือดําเนินการตามกฎหมาย  

5.3.3.  ด้านอุตสาหกรรมกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องได้แก่ 
5.3.3.1.  พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2512 
ทําหน้าท่ีในการช่วยสอดส่องดูแลโรงงานอาคารสถานท่ีหรือยานพาหนะท่ีใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมต้ังแต่สอง

แรงม้าข้ึนไปหรือใช้คนงานโดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม 
5.3.3.2.  พระราชบัญญัติน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2521 และพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาการเก็บรักษาน้ํามัน

เชื้อเพลิง 
กํานันผู้ใหญ่บ้านอาจได้รับมอบหมายจากนายอําเภอให้ช่วยดูแลเกี่ยวกับการค้าน้ํามันเชื้อเพลิงและการเก็บ

รักษานํ้ามันเชื้อเพลิงซ่ึงผู้ค้าน้ํามันโดยจัดต้ังเป็นสถานีบริการจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงรวมท้ังบรรดาสถานีท่ีรับอนุญาตให้
เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงต้องมีป้ายตามชนิดและขนาดซ่ึงเจ้าพนักงานได้กําหนดให้แสดงไว้  ณ   ท่ีซ่ึงเห็นได้ง่ายป้ายนั้นให้มีคํา
ว่า  “สถานท่ีรับอนุญาตเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใบอนุญาตเลขท่ี.....”  ใบอนุญาตมีกําหนด1ปีหมออายุวันท่ี 31  เดือน
ธันวาคมของทุกปี 

สรุป 
 อํานาจหน้าท่ีของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามที่ กฎหมายต่างๆได้กําหนดไว้นั้น ในบางเร่ืองไม่สอดคล้องกับ 
สถานการณ์ในปัจจุบันมากนัก บทบาทหน้าท่ีในปัจจุบันอาจต้องมี เพ่ิม เช่น บทบาทในเร่ืองการป้องกันภัยและ
ปราบปรามยาเสพติดให้ โทษ การป้องกันโรค เป็นต้น ท้ังนี้ควรกําหนดระเบียบกฎหมาย เกี่ยวกับอํานาจหน้าท่ีของกํานัน 
ผู้ใหญ่บ้านให้ชัดเจน เพ่ือให้ สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมประกอบกับปัจจุบันเศรษฐกิจของ
ประเทศเร่ิมชะลอตัว ปัจจัยท่ี จะช่วยในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจระดับประเทศ สามารถแก้ไขได้ ด้วยการพัฒนาและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจภาคครัวเรือนและชุมชน ท้ังนี้ กํานัน ผู้ใหญ่บ้านจึงควรเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนา 
เศรษฐกิจของชุมชนให้ดีขึ้น โดยกํานัน ผู้ใหญ่บ้านจะต้องเป็นผู้นําใน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในด้านต่างๆ เช่น การ
ส่งเสริมให้ ประชาชนทําโครงการไร่นาสวนผสม อุตสาหกรรม การเกษตรกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง การจัดตลาด กลางหมู่บ้าน การรวมกลุ่มออมทรัพย์ในรูปแบบสหกรณ์ในระดับหมู่บ้าน  
 
 บทบาทของกํานัน ผู้ใหญ่บ้านท่ี กล่าวมาข้างต้น กล่าวได้ว่า กํานัน ผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทท้ังในฐานะ ตัวแทนของ
ราชการและเป็นตัวแทนของประชาชนในเวลาเดียวกัน กํานัน ผู้ใหญ่บ้านจึงเป็นบุคคลท่ีมีความสําคัญต่อการบริหาร
ราชการ แผ่นดินในระดับท้องถ่ิน เพราะถึงแม้ว่าในปัจจุบันองค์การบริหาร ส่วนตําบลหรือเทศบาลจะมีบทบาทในการ
แก้ไขปัญหาให้ท้องถ่ินมากข้ึน โดยเฉพาะในบทบาทด้านการพัฒนาในพ้ืนท่ี อย่างไรก็ตาม อํานาจ หน้าท่ีบางอย่างองค์การ
บริหารส่วนตําบลหรือเทศบาล ก็ยังไม่สามารถท่ีจะแทนท่ี หรือทดแทนอํานาจหน้าท่ีของกํานัน ผู้ใหญ่บ้านได้ท้ังหมด ท้ังนี้ 
เพราะนอกเหนือจากการทําบทบาทหน้าท่ีตามท่ีคาดหวังแล้ว กํานัน ผู้ใหญ่บ้านยังมีความสําคัญในฐานะของผู้นําชุมชนท่ี
มีบทบาท ในการสร้างการบูรณาการในชุมชน การจัดการความขัดแย้ง การ เป็นผู้ไกล่เกลี่ยความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนใน
ท้องถ่ิน การดํารงสถานะเป็น ผู้นําทางความคิดของชาวบ้าน และการเป็นผู้สร้างความสามัคคีใน หมู่บ้าน เม่ือเป็นดังนี้
กํานัน ผู้ใหญ่บ้านจึงยังคงความสําคัญและจําเป็นอยู่ในการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและท้องถ่ิน 

กิตติกรรมประกาศ 
 บทความวิชาการสําเร็จสมบูรณ์ได้ ด้วยความกรุณาอย่างย่ิงจาก ผศ.ดร.พภัสสรณ์  วรภัทร์ถิระกุล อาจารย์ท่ีปรึกษา 
ท่ีได้อนุเคราะห์ข้อเสนอแนะ ตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่องด้วยความเอาใจใส่อย่างดี ผู้เขียนรู้สึกซาบซ้ึงและขอกราบ
ขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
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พุทธปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกระแสอาเซียน 
 

BUDDHIST PHILOSOPHY OF SUFFICIENCY ECONOMY IN ASEAN 
 

บุศรา ขาวจัตุรัส 
Busara Khawjutturat 

 
บทคัดย่อ 

มนุษย์รู้จักระบบเศรษฐกิจในความหมายท่ีแคบลงไปทุกที นอกจากการซ้ือขายแลกเปลี่ยน เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของคนหมู่มากได้อย่างรวดเร็ว หรือท่ีเรียกว่าความมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Efficiency) 
แล้ว ระบบเศรษฐกิจยังเป็นกลไกสําคัญในการแบ่งปัน สานสัมพันธ์และสร้างสรรค์สังคม'ให้คนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น
อย่างเสมอภาคกัน หรือท่ีเรียกว่า ความเท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ ได้อีกด้วย เป้าหมายทางเศรษฐกิจท้ังสองด้าน       
มีระบบคุณธรรมท่ีแตกต่างกัน และแม้ว่ามนุษย์จะพยายามสร้างระบบเศรษฐกิจข้ึนมาในหลากหลาย รูปแบบแต่ก็ไม่
อาจบรรลุเป้าหมายทั้งสองได้ พร้อมกัน 

สิงท่ีน่าสังเกตคือ การมุ่งตอบสนองความต้องการอย่างรวดเร็วมักเป็นเป้าหมายหลักในการ พัฒนาประเทศ
ตลอด 5 ทศวรรษ ท่ีผ่านมาโดยมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลากหลายรูปแบบคอยโยงใย ผู้คนให้เข้าสู่พ้ืนท่ีทางเศรษฐกิจ
มากขึ้น สถานการณ์ด้งกล่าวสร้างภาพฝืนทางเศรษฐกิจให้เป็นจริง ท่ีอุปสงค์อัน ทรงประสิทธิผลของผู้บริโภค ทําให้เกิด
การ พัฒนาตลาดและเศรษฐกิจของประเทศ กระทั้งผู้คนยอมรับเอาการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เป็นส่วนหนึ่งใน
วิถีการดําเนินชีวิตประจําจัน และเชื่อว่าเป็นสิ่งท่ีใช้พ่ึงพาอาศัยได้ การเน้น เป้าหมายความมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ
แบบสุดโต่งทําให้ประเทศต้องเปิดเสรีทางด้านการค้า การลงทุน และชีวิตผู้คนก็เปลี่ยนแปลงไปนับจากนั้น 
 
คําสําคัญ : พุทธปรัชญา,เศรษฐกิจพอเพียง,อาเซียน 

 
ABSTRACT 

Human beings know the economic system in a narrow sense. In addition to forex trading. 
To meet the needs of the masses very quickly. Also known as economic efficiency, economic 
system is also an important mechanism for sharing. Build relationships and create a society that 
gives people a better life. Known as Economic equality is another. Economic goals on both sides. 
There are different moral systems. And although humanity is trying to create an economic system 
in a variety of ways. The format, however, can not achieve both goals simultaneously. 

It is noteworthy. Rapid focus is often the primary goal. Developed countries over the past 
5 decades, with a wide range of economic activities. People go into more economic areas. The 
situation creates a realistic economic picture. At the demand Consumers' influence leads to market 
and economic development of the country. Both people accept economic activity. As part of the 
lifestyle. The emphasis on extreme economic efficiency has led to the liberalization of trade, 
investment and people's lives. 

 
Keyword (s) : Buddhist philosophy, Sufficiency Economy, ASEAN 
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กิตติกรรมประกาศ 
บทความวิชาการนี้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ด้วยดีเพราะได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ในหลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ท่ีได้อนุเคราะห์ให้คําปรึกษา เสนอแนะการเขียนบทความทางวิชาการด้วยดีมาตลอด 
ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้อง ท่ีเสียสละเวลาในการให้
คําปรึกษาและข้อเสนอแนะ ทําให้มีความสมบูรณ์มากย่ิงข้ึน จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
บทนํา 

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดข้ึนอีกคร้ังเม่ือมีการรวมกลุ่มของประเทศสมาซิก “สมาคม ประซาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ประเทศสู่การเป็นประซาคมอาเซียน (ASEAN Community) ภายในปี 2558 หลายประเทศ
เร่งเตรียมความพร้อมทางด้านประซาคมการเมืองความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Political Security Community) 
ด้านประซาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) และประซาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
(ASEAN Socio¬ cultural Community) เป็นครั้งแรกท่ีทรัพยากรต่าง ๆ ท่ัวประเทศถูกนํามาจัดการให้อยู่ในสภาพ    
ท่ีดีขึ้นเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน เตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งท้าทายทางเศรษฐกิจและภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่ท่ีกําลังจะมาถึง ทรัพยากรเหล่านี้หากประมวลลงมา ก็อยู่ท่ีตัวคนเป็นสําคัญ นั่นหมายความว่า ประเทศสมาซิกประ
ซาคมอาเซียนกําลังถูกขับเคลื่อนในทุกมิตินับจากนี้ไป (คณะกรรมการ IUCN ประเทศไทย.2010) 

ในโลกยุคอาเซียน สิ่งท่ีประซาคมอาเซียนต้องการดังท่ีได้ระบุไว้ในวิสัยทัศน์อาเซียน 2020 คือ การรวมตัว
ทางเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค ลดซ่องว่างทางการพัฒนาและลดการพ่ึงพาเศรษฐกิจโลก ท่ีผันผวน ประชาคมอาเซียน
ต้องการการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนสังคมให้เปลี่ยนจากสังคมสมัยใหม่ ไปสู่สังคมแห่งความรู้ (Knowledge-based 
Society) ท่ีข้อมูลมากมายและการสร้างสรรค์แสดงพลัง ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ขณะท่ีการศาสนาและวัฒนธรรม
จะช่วยสร้างชุมซนของสังคมแห่งความ เอ้ืออาทร (A Community of Caring Societies) เพ่ือลดช่องว่างทางการ
พัฒนา และการพัฒนา เศรษฐกิจตามหลักสัมมาอาชีวะ จะทําให้เกิดการรวมตัวทางเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค วิสัยทัศน์
อาเซียน 2020 ทําให้รู้ว่าถึงเวลาแล้วท่ีชาวอาเซียนจะต้องลดการพ่ึงพาเศรษฐกิจโลกท่ีผันผวนนั้น  
 
เนื้อหา 

ปัจจุบันคนเราดํารงชีวิตในระบบเศรษฐกิจท่ีมีความซับซ้อนและใหญ่โตมากขึ้น โดยระบบ คุณธรรมไม่ใช่
เงื่อนไขท่ีจําเป็นอีกต่อไป มันเป็นการเริ่มต้นยุคใหม่ท่ีเศรษฐกิจระบบตลาด ภาคการเงิน ภาคการค้าและบริการมีขนาด
ใหญ่โตมโหฬาร ขนาดท่ีใหญ่เปิดโอกาสให้สถาบันทางเศรษฐกิจนายทุน ข้ามซาติ ผู้เชี่ยวชาญและรัฐต้องเข้ามา
ขับเคลื่อน ผ่านนโยบายการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ต่าง ๆ ทําให้เกิดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียข้ึนในระบบ
เศรษฐกิจ และปัญหาความขัดแย้งท่ีรุนแรงข้ึนในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมา 

ภาคเศรษฐกิจท่ีมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว คือ การให้บริการทางการเงินและการเดินทางขนส่ง ท่ีสามารถดูด
เม็ดเงินจํานวนมหาศาลเข้าประเทศ ปรากฏการณ์ดังกล่าวทําให้การสร้างความเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจและองค์
ความรู้ท่ีเป็นศาสตร์สมัยใหม่กลายเป็นเหตุผลสําคัญท่ีทุกคนต้องยอมรับ สิ่งท่ีสังคมมอง 'ข้าม' ไปคือคนส่วนใหญ่ถูกผลัก
ให้หันออกจากพ้ืนท่ีเศรษฐกิจท่ีเคยอาศัยมาต้ังแต่ รุ่นปู่ ย่า ตา ยาย ท้ังนี้เป็นเพราะกลไกทางเศรษฐกิจไม่ดํารงอยู่บน
พ้ืนฐานของคุณธรรม 

การสูญเสียอํานาจทางเศรษฐกิจนํามาซ่ึงปัญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและความไม่เป็นธรรม เกิด
ช่องว่างทางเศรษฐกิจระหว่างคนรวยกับคนจน นั่นคือคนรวยย่ิงรวยข้ึน และคนจนก็ย่ิงจนลง ปัญหาความยากจน
กลายเป็นปัญหาเร้ือรังและบั่นทอนความม่ันคงทางเศรษฐกิจของหลายประเทศ ในท่ีสุดปัญหาความไม่เป็นธรรมกําลัง
ถกูตรวจสอบจากสังคมโดยรวม โดยเฉพาะเรื่องการโอบอุ้ม ภาคธุรกิจด้วยเงินภาษีของประชาชน หรือการท่ีรัฐพยายาม
เข้ามาจัดการบริการสาธารณะ และดําเนินการทางเศรษฐกิจเอง ดังนั้น ความเชื่อท่ีว่าหากระบบเศรษฐกิจถูกพัฒนาข้ึน
มาให้สามารถขยายตัวออกไปในพรมแดนท่ีกว้างไกลในทุกมุมโลกจึงไม่ถูกเสียทีเดียว เพราะไม่ได้นํามาซ่ึงความสุขอย่าง
แท้จริงให้กับคนส่วนใหญ่ในสังคม 
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เม่ือเงินเข้ามาแทนท่ีคุณธรรม กลไกการซ้ือขายแลกเปล่ียนจึงเป็นไปเพื่อเงิน และกลายมาเป็น เป้าหมายใน
การดําเนินชีวิต คนจึงต้องด้ินรนทํามาหากินในทุกวิถีทางเพ่ือหาเงินให้ได้มาก ๆ ระบบ เศรษฐกิจท่ีขาดจิตวิญญาณ
ความเป็นคน ทําให้คนไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของการสร้างสรรค์ ระบบเศรษฐกิจและไม่สามารถดําเนินเศรษฐกิจ
ให้บรรลุเป้าหมายในชีวิตของตนเองได้ 

วิถีการดําเนินชีวิตของคนจึงแปลกแยกกับระบบเศรษฐกิจออกไปทุกที ตลาดกลายเป็นพ้ืนท่ี ซ้ือขายสินค้า   
แต่สินค้าในตลาดกลับมิใช่สินค้าเพ่ือการยังชีพ หากแต่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตท่ีตอบสนองความต้องการท่ีเป็นสมัยใหม่ อาทิ 
เคร่ืองสําอาง เสื้อผ้า สถานบันเทิง ฟิตเนส ซอฟแวร์ สื่อมัลติมีเดีย มือถือและข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจท่ีไม่สอดคล้องกับการใช้ชีวิต นอกจากจะทําให้ผู้คน ต้องด้ินรนทุกวิถีทางเพ่ือปากท้อง เกิดการกู้ยืมเงินแบบไล่
ล่าดังท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อนแล้ว ยังต้องเผชิญหน้ากับปัญหาเศรษฐกิจท่ีเข้ามารุมเร้าหลากหลายรูปแบบ เม่ือค่าครอง
ชีพเพ่ิมสูงข้ึน 

ถ้าระบบเศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยตลาดและการเงินมีอํานาจในเชิงสร้างสรรค์พอๆ กับการทําลายแล้วระบบ
เศรษฐกิจจะเป็นกลไกในการสร้างความเจริญให้กับประเทศได้จริงหรือไม่ 

หลายประเทศกําลังพยายามแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมท่ีเกิดข้ึน โดยค้นหาระบบเศรษฐกิจ ท่ีจะทําให้มนุษย์
รวมกันเป็นหนึ่งได้อีกคร้ัง แล้วระบบเศรษฐกิจแบบไหนท่ีจะทําให้คนสามารถทํามา หากินหรือดําเนินชีวิตทางเศรษฐกิจ
เพ่ือให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ขณะเดียวกันก็ช่วยจรรโลงจิตใจให้คน มีมนุษยธรรมมากข้ึน เห็นคุณค่าของการไม่
เบียดเบียน เพ่ือคืนจิตวิญญาณความเป็นคนให้กับระบบ เศรษฐกิจ ให้คนกลับมามีตัวตนอีกครั้งในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจท่ี
ตนเองทํามาหากินอยู่ สามารถรับรู้และ ควบคุมระบบเศรษฐกิจได้มากขึ้น 

แม้การสร้างสรรค์ระบบเศรษฐกิจบนฐานคุณธรรมจะดูท้าทาย แต่ก็ไม่ใช่เร่ืองใหม่ เพราะใน ความเป็นจริง
แล้ว ผู้คนท่ัวโลกต่างกําลังด้ินรนเพ่ือสร้างสรรค์ระบบเศรษฐกิจของชุมชนและครัวเรือน ของตนให้อยู่รอด ท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรุนแรง วิถีแห่งการด้ินรน เกิดข้ึนอย่างเงียบ ๆ ในระดับท่ีเล็กท่ีสุดของ
สังคมแบบค่อยเป็นค่อยไป เป็นเศรษฐกิจท่ีอยู่ในชีวิตจริง ของแต่ละคน แม้จะไม่ปรากฏให้เห็นเด่นชัด สิ่งท่ีกําลังเกิดข้ึน
ทําให้เห็นว่ามีระบบเศรษฐกิจใหม่กําลัง ก่อร่างสร้างตัวข้ึนภายใต้โครงสร้างท่ีสลับซับซ้อนและปัญหามากมายเหล่านั้น 
และนั่นคือ “เศรษฐกิจ เพ่ือมนุษย์” 

เศรษฐกิจเพ่ือมนุษย์เป็นการสร้างระบบคุณธรรมทางเศรษฐกิจ โดยเปิดโอกาสให้คนมี พ้ืนท่ีทางเศรษฐกิจของ
ตนเอง สามารถรับรู้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและรับมือกับความเปล่ียนแปลงต่างๆ ได้ คนสามารถพึ่งพาอาศัย
เศรษฐกิจในการดํารงชีวิตได้จริง ระบบเศรษฐกิจท่ีมีคุณธรรมจะเป็นฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ การรวมกลุ่ม
ประชาคมอาเซียนและการสร้างสังคมแห่งความ เอ้ืออาทรต่อกัน 

“เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีชี้ถึงแนวการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนใน 
ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ดําเนิน

ไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์” 
 พุทธปรัชญาเร่ืองความพอเพียง (Buddhist Sufficiency Philosophy) 

“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” คือตัวตนท่ีซ่อนอยู่ในดินแดนอาคเนย์ เพราะคุณค่าทางสังคมชองแนวคิด
ดังกล่าวเป็นท่ียอมรับและเข้าถึงได้ง่าย เนื่องจากอคติทางชนชั้นและฐานะ ถูกขัดเกลาออกไปด้วยหลักธรรมต่างๆ 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้สร้างประวัติศาสตร์ท้องถ่ินของคน โดยถูกนํามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการดํารงชีวิต
และสร้างสรรค์สังคมท่ีมีลักษณะเฉพาะ เครื่องมือเหล่านี้ต้องมีคุณสมบัติอันพิเศษจริง ๆ และมีจุดเด่นท่ีแตกต่างกันจึง
ทําให้สังคมดํารงอยู่และสืบเน่ืองต่อมาได้อย่างยาวนาน สิ่งท่ีน่าสนใจ คือ เครื่องมือเหล่านี้ก็ยังคงมีบทบาทสําคัญต่อการ
ดําเนินชีวิตสมัยใหม่ด้วย หากนําออกมาปรากฏโฉม ให้สังคมโลกได้เห็น นอกจากจะช่วยปลุกจิตสํานึกชองคนในท้องถิ่น
ให้มีสํานึกรักแผ่นดินเกิดแล้ว ยังสร้างความภูมิใจให้กับคนทั้งประเทศ (Collective National Pride) เพ่ือพัฒนาต่อ
ยอดต่อไป (พระราชวรเมธี (ประสิทธ์ิ พรหมรังสี), ดร.(2546)) 
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แนวคิดปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียงจะทําให้ชุมชนต่าง ๆ หันกลับมาทบทวนตัวเอง ค้นหา คุณค่าและ
เคร่ืองมือท่ีมีอยู่มาสร้างสรรค์ ทําให้คนช่วยเหลือเกื้อกูลกันและร่วมมือกัน กระท้ังเกิด “ความเป็นปึกแผ่นและการรวม
เป็นหนึ่งของชุมชน” (Community Cohesion and Integration) ในการศึกษาพุทธปรัชญาเรื่องความพอเพียงได้น้อม
นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี 9 เป็น
กรอบแนวคิดหลัก โดยบูรณาการ กับหลักพุทธปรัชญา เรื่องความพอเพียงท่ีแสดงเงื่อนไขสําคัญ 3 ประการในการสร้าง
ความรู้ และคุณธรรมทางเศรษฐกิจ ท่ีจะนําไปสู่การพ่ึงตนเอง ความอยู่ดีมีสุขและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี 9 
ประกอบด้วยหลัก 3 ประการ 2 เงื่อนไข นั่นคือหลักความพอประมาณ หลักความมีเหตุผล และหลักการสร้างภูมิคุ้มกัน
ในตัว เพ่ือรับมือกับความเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอก หลักการท้ัง 3 นี้ ต่างเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและดํารงอยู่
ภายใต้ 2 เงื่อนไข คือ 1) ต้องมีความรู้และ 2) ต้องมีคุณธรรม ความรู้และคุณธรรมจะทําให้คนหันกลับมาพ่ึงตนเอง 
หลัก 3 ประการ และ 2 เงื่อนไขของเศรษฐกิจพอเพียง จะทําให้คนดํารงชีวิตได้อย่างสอดคล้องสมดุลในสังคมท่ีย่ังยืน
และรักษาธรรมชาติอันสมบูรณ์ท่ีเป็นความมั่นคงของมนุษย์เอาไว้ได้ 

เนื่องจากความรู้และคุณธรรมเป็นเงื่อนไขในการชี้ว่าพอเพียงหรือไม่ ดังนั้นในการศึกษา จึงได้ใช้กรอบของ
พุทธปรัชญาเร่ืองความพอเพียงเพ่ืออธิบายกระบวนการสร้างความรู้และคุณธรรม ทางเศรษฐกิจของสังคมต่างๆ       
ในสังคมแห่งความรู้ 

พุทธปรัชญาเร่ืองความพอเพียง เริ่มจากการเรียนรู้เพ่ือพ่ึงพาตนเอง ตามหลักความมีประโยชน์ ไปสู่การสั่งสม
ความรู้และการประดิษฐ์คิดสร้างท่ีทําให้เกิดระบบเศรษฐกิจแบบพ่ึงพาอาศัยกันเพ่ือความอยู่ดีมีสุขตามหลักความมี
ประสิทธิภาพและพลังขององค์ความรู้ที่ทําให้คนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน จนถึงการพัฒนาความสามารถไปสู่การแข่งขันใน
ประชาคมอาเซียนและการสร้างความเข้มแข็ง ทางเศรษฐกิจของประเทศตามหลักจริยธรรมท่ีจะทําให้คนเข้าถึงองค์
ความรู้ท่ีแท้จริงได้ 
แนวคิดของพุทธปรัชญาเร่ืองความพอเพียงแบ่งออกเป็น 3 เงื่อนไข ดังน้ี 

1) การเรียนรู้จนเชี่ยวชาญเพื่อการพ่ึงพาตนเอง โดยการเจริญ “สุตมยปัญญา” 
องค์ความรู้ท่ีแท้จริงและสร้างสรรค์จะเกิดข้ึนเม่ือคนและสังคมเข้ามามีส่วนร่วม มีการสร้างพ้ืนท่ีการเรียนรู้ 

ทําให้คนเติบโตขึ้นมาพร้อมกับการเรียนรู้ความจริง รู้จักสรรพสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง สามารถดําเนินชีวิตให้
สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและกฎเกณฑ์ท่ีมีการเรียนรู้จนเกิดความเชี่ยวชาญ สามารถพึ่งตนเองได้ด้วย    
“สุตมยปัญญา” ท่ีเจริญข้ึนมาในตน 

2) การสั่งสมความรู้และการประดิษฐ์คิดสร้างจากการเจริญ “จินตามยปัญญา” ทําให้เกิดระบบเศรษฐกิจ
แบบพ่ึงพาอาศัยกัน 

การสั่งสมความรู้จนคนสามารถดําเนินชีวิตอย่างมีความสุข (อยู่ดีมีสุข) ในระบบเศรษฐกิจได้ ต้องหมั่นเจริญ 
“จินตามยปัญญา” โดยการคิดอย่างแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) เพ่ือสร้างองค์ความรู้ ของสังคม มีการตีความ ความรู้ 
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการคิดอย่างถูกวิธี (อปายมนสิการ) คิดอย่าง มีระเบียบ (ปตมนสิการ) คิดอย่างมีเหตุผล (การณ
มนสิการ) และคิดเป็นกุศล (อุปปาทมนสิการ) การสั่งสมประสบการณ์และความรู้จนเกิด “จินตามยปัญญา” มิได้ช่วย
ทําให้คนพ่ึงตนเองได้เท่านั้น แต่ยังทําให้ระบบเศรษฐกิจปรับไปสู่ระบบเศรษฐกิจแห่งการพ่ึงพาอาศัยกันในท่ีสุด 

3) ปัญญาด้านคุณธรรม หรือ “ภาวนามยปัญญา” จะช่วยเพ่ิมความสามารถทางการแข่งขัน ในประชาคม
อาเซียนและสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 

เม่ือการแข่งขันกลายเป็นเงื่อนไขในการเตรียมรับมือกับสิ่งท้าทายทางเศรษฐกิจและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ท่ี
กําลังจะมาถึง หลังจากการรวมกลุ่มของประชาคมอาเซียน ดังนั้นต้องเจริญ “ภาวนา มยปัญญา” หรือ “ปัญญาท่ี
นําไปสู่คุณธรรม” ท่ีจะทําให้คนสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ต่าง ๆ ได้ “ภาวนามยปัญญา” นั้น มีสติปัญญา
และความเพียรเป็นพ้ืนฐาน คุณธรรมเหล่านี้จะทําให้ความรู้ต่าง ๆ เชื่อมโยงเข้าหากัน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงความรู้
กับท้องถ่ินท่ีสามารถนําไปใช้ปฏิบัติได้จริงและมีประสิทธิผล ทําให้ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและชุมชนมีความ
พร้อมท่ีจะแข่งขัน 
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การขับเคล่ือนพุทธปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกระแสอาเซียน 
พุทธปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะถูกขับเคลื่อนผ่าน 6 สถาบันหลักของสังคมท่ีจะมีบทบาท สําคัญใน

กระแสอาเซียน ดังต่อไปนี้ 
สถาบันการศึกษาของสงฆ์ 

สถาบันการศึกษาของสงฆ์ในประเทศต่าง ๆ จะมีบทบาทสําคัญในการขับเคล่ือนพุทธปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียงในกระแสอาเซียนโดยเป็นผู้นําการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และคุณธรรมระหว่างประเทศ ทําหน้าท่ีรวบรวม
ความรู้และสร้างความรู้ให้มีคุณลักษณะครบท้ัง 3 ประการ ได้แก่ 

1) จัดวางองค์ความรู้พุทธปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเหมาะสมเพ่ือให้คนในสังคม สามารถเข้าถึง
ความรู้นั้นได้ และมีความรอบรู้ข้อมูลท่ีอยู่ในแหล่งต่าง ๆ  

2) ตีความความรู้เร่ืองพุทธปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการวิเคราะห์ข้อมูลอย่าง แยบคาย (โยนิโส
มนสิการ) 

3) เชื่อมโยงความรู้กับท้องถิ่นให้ความรู้เรื่องพุทธปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนําไปปฏิบัติ ได้จริงและมี
ประสิทธิผล สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เป็นความรอบรู้ท่ีเกิด โดยประสบการณ์จากการลงมือทําจริง 

การท่ีสถาบันการศึกษาของสงฆ์ต้องทําหน้าท่ีเชื่อมประสานคนท้ังหลายเข้าด้วยกัน และแสดงบทบาทในการ
เป็นผู้น่าการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ระหว่างประเทศนั้นเหมือนดังมีลิ่มสลัก 
วัด 

ลักษณะสําคัญของวัด คือ มีสังคหวัตถุ 4 ประการ ได้แก่ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยาและสมานัตตตา ท่ีจะช่วย
สร้างประโยชน์สุขให้กับคนและสังคม การสร้างประโยชน์สุขจะช่วยป้องกันความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ สังคหวัตถุ 4 
ประการ เป็นองค์ธรรมท่ีสําคัญในพระพุทธศาสนา ว่าด้วยเร่ือง การสงเคราะห์ โดยเฉพาะอัตถจริยาท่ีทําให้เกิดการ
สร้างประโยชน์สุขและสร้างความสามัคคีโดยร่วมกันทํางานสงเคราะห์ หรือการบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ อันเป็นเนื้อ
ในท่ีซ่อนในวัฒนธรรมของชาวพุทธ 

ธรรมทานและสมานัตตตา (การไม่ทอดท้ิงกัน) ยังช่วยสร้างการมีส่วนร่วม (Participation) ในการเรียนรู้ ทํา
ให้คนได้เรียนรู้ความจริง รู้จักสรรพสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง สามารถดําเนินชีวิต ให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมและกฎเกณฑ์ท่ีมีจนเชี่ยวชาญในท่ีสุด 

งานบุญประเพณีและการเฉลิมฉลองต่าง ๆ คือ เคร่ืองมือท่ีวัดใช้ส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นวิถีของสังคมท่ีทําให้
เกิดประโยชน์สุขท้ังส่วนตัวและส่วนรวม 
ชุมชน 

ชุมชนคือ ผู้สั่งสมความรู้เรื่องพุทธปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการดําเนินกิจกรรม ต่าง ๆ ทาง
เศรษฐกิจ ความรู้เติบโตและขยายตัวไปทั้งในระดับเล็ก ๆ เพ่ือดําเนินชีวิตประจําวัน โดย เป็นการเรียนรู้ของคนแต่ละ
คนและระดับใหญ่ ๆ เพ่ือการดําเนินงานขององค์กรท่ีกําลังต่อสู้ท่ามกลางการแข่งขันท่ีรุนแรง 

ความรู้ท่ีถูกสั่งสมมานานจะก่อให้เกิดพฤติกรรมการพ่ึงพาตัวเอง (แนวปฏิบัติท่ีดี) ซ่ึงปรากฏอยู่ในรูปแบบการ
ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้คือกลไกในการสร้างอุปทานสินค้าป้อนให้กับ
ระบบเศรษฐกิจพอเพียงท่ีจะใช้เป็นเคร่ืองมือแห่งการคงอยู่ด้วย 
ปราชญ์ชุมชน 

สิ่งท่ีเดินทางข้ามกาลเวลาจากอดีตอันรุ่งเรืองมาถึงปัจจุบัน คือ คุณธรรมท่ีซุกซ่อนอยู่ในวิถีชีวิตคน อันเป็น
เนื้อในของระบบเศรษฐกิจ ทําให้คนสามารถดํารงอยู่ท่ามกลางความเปล่ียนแปลง ต่าง ๆ ได้ การพัฒนาความสามารถ
ของคนหลายชั่วอายุคน โดยเรียนรู้ท่ีปรับตัวให้เข้ากับกลไกทางเศรษฐกิจทําให้คนรู้จักการแบ่งปัน สานสัมพันธ์และ
สร้างสรรค์สังคมพลังในการแบ่งปันและสร้างสรรค์ นี้เอง ท่ีทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนดีขึ้นและช่วยยกระดับฐานะ
จิตใจให้สูงข้ึน 
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สังคมที่ใช้ระบบเศรษฐกิจบนแนวคิดพุทธปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะสร้างต้นแบบท่ีดี ในการดําเนินชีวิต
อย่างเรียบง่ายในแง่การผลิตนั้น วิริยะหรือความขยันเป็นเทคโนโลยีในตัวคน ท่ีสามารถทําให้ต้นทุนสินค้าตํ่าลง ความ
ขยันและอดทนจะเป็นปัจจัยสําคัญในการเพ่ิมผลิตภาพ ของระบบเศรษฐกิจ โดยคนเรียนรู้ท่ีจะปรับตัวเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงและแรงกดดันต่าง ๆ ได้ดี 

ปราชญ์ยังเป็นต้นแบบในการบริโภคอย่างมีสติ การบริโภคเป็นสิ่งท่ีใช้ขับเคล่ือนสังคมสมัยใหม่ ท่ีผู้คนมี
อิสรภาพในการเลือกซ้ือสินค้าและบริการ (Freedom of Choices) มากขึ้น การบริโภค จึงกระตุ้นให้ภาคการผลิตและ
ธุรกิจโฆษณาเติบโตข้ึนมา ขณะท่ีปัญหาวิกฤตอาหารก็ทวีความรุนแรง มากย่ิงข้ึนในยุคท่ีโลกกําลังต้องการสมดุลใหม่
เพ่ือแก้ปัญหาวิกฤตทางด้านอาหาร “การบริโภคอย่างมีความหมาย” จึงควรเป็นเป้าหมายสําคัญของการพัฒนา
เศรษฐกิจ เพ่ือบรรลุเป้าหมายสูงสุดของชีวิต นั่นคือความสุขท่ีแท้จริง ความสุขท่ีไม่มีการเสพเสวยใด ๆ ไร้ทุกข์อย่าง
สิ้นเชิง ดับความรู้สึกทําให้คน ไม่ต้องด้ินรนแสวงหา 

ท้ังนี้เพราะอาหาร หรือ “แร่ธาตุ” นํามาซ่ึงสุขเวทนา หรือความอร่อยท่ีเกิดข้ึนทางตา หู จมูก ลิ้น กายใจ สุข 
เวทนานี้เอง ท่ีเป็นเหตุให้คนต้องด้ินรนแสวงหาวัตถุภายนอก แท้จริงแล้วอาหารไม่ใช่ แค่ของกินแต่อาหารเป็นหนึ่งใน
ปัจจัยสี่ นั่นคือเป็นยารักษาโรค เพราะโรคท่ีร้ายแรงท่ีสุดของมนุษย์คือ ความหิว เนื้อแท้ของการบริโภคอาหารก็เพ่ือทํา
ให้กายมีแรงดํารงชีวิตอยู่ บําบัดเวทนาเก่าแต่ต้องไม่ทําให้เกิดเวทนาใหม่ เช่นความอร่อย หรือความสุนทรีย์ซ่ึงเป็น
ส่วนเกินของชีวิต 

1) การกระจายสินค้าไปสู่สังคมระดับต่าง ๆ 
2) การแลกเปลี่ยนสินค้าได้อย่างเสรี  
3) การบริหารจัดการกับระบบตลาดท่ีซับซ้อนและปัญหาทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ได้ดี 

สังคม 
เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งให้เกิดสังคมท่ีมีความสุขสงบ ประชาชนมีความเมตตาเอ้ืออาทรช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 

ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ มุ่งให้เกิดความสามัคคีร่วมมือกัน เพ่ือให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้โดยปราศจากการเบียนเบียนกัน การ
เอารัดเอาเปรียบกัน การมุ่งร้ายทําลายกัน เศรษฐกจิพอเพียงมุ่งให้เกิดวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตท่ีประหยัดอดออม มีชีวิตท่ี
เรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย ไม่ตกเป็นทาสของวัตถุนิยมและบริโภคนิยมซ่ึงทําให้เกิดการเป็นหนี้เป็นสิน เกิดการทุจริต
คอรัปชั่น เป็นปัญหาสังคมที่ร้ายแรงท่ีสุดปัญหาหนึ่ง ท่ีบ่อนทําลายความม่ันคงของชาติ 

ความมีประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจบนแนวคิดพุทธปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงต่างออกไปจากระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมโดยเป็นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตการเชื่อมโยง คนต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพ่ือสร้างความสามัคคี 
เห็นคุณค่าของน้ําใจมากกว่ากําไร มีการค้าขาย อย่างยุติธรรมและดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้วยความสงบสุข 

ระบบเศรษฐกิจบนแนวคิดพุทธปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงมิได้มุ่งแสวงหาทรัพย์สิน เพ่ือความมั่นคั่งทาง
เศรษฐกิจ (Wealth Accumulation) เป็นหลัก แต่เป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างกระตือรือร้น สร้างปัญญาด้วยการ
ประหยัด สามารถทํางานอย่างสอดคล้องกันกับผู้อื่นและอยู่อย่างกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
วฒันธรรมสิ่งแวดล้อม 

โลกในศตวรรษท่ี 21 ได้ตอกยํ้าความจริงท่ีว่า ความอยู่รอดของมนุษย์ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยต่างมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดสิ่งแวดล้อมยังเป็นฐานทรัพยากรท่ีมีคุณค่าในทาง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของทุกประเทศในประชาคมอาเซียน สิ่งแวดล้อม เป็นท้ังทรัพย์สิน ความม่ันคงทางอาหาร ท่ี
อยู่อาศัยของสัตว์ต่าง ๆ ยารักษาโรคท่ีสําคัญและแหล่ง รวมวัฒนธรรมต่าง ๆ 

การเปลี่ยนระบบความคิดในการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยให้พุทธปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้ามามีบทบาท
ในการดูแลรักษาระบบนิเวศอย่างย่ังยืนในพ้ืนท่ีเปราะบาง อาทิเช่น ป่าต้นน้ํา พ้ืนท่ี ชุ่มน้ํา ป่าโกงกางและระบบนิเวศ 
วิทยาทางทะเล คือจุดเร่ิมต้นของการศึกษาเร่ืองการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นวัฒนธรรมใหม่ในการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ี
จะกลายเป็นความรู้กระแสหลักของประชาคมอาเซียน 
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สรุป 
การศึกษาระบบคุณธรรมทางเศรษฐกิจแสดงให้เห็นว่า พุทธปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กําลังถูกขับเคลื่อน

เปลี่ยนผ่านแนวคิดสําคัญท้ัง 4 ด้านท่ีอยู่ในกระแสสังคมปัจจุบัน ได้แก่ พุทธเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจฐานความรู้ 
เศรษฐกิจเพ่ือมนุษย์และพุทธปรัชญาเรื่องความพอเพียง ผลการศึกษายืนยันว่าระบบคุณธรรมมีตัวตนอยู่ในระบบ
เศรษฐกิจจริงและยังช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจสําคัญ ๆ ท่ีเกิดข้ึนได้ 

การนําหลักพุทธปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติโดยขับเคล่ือนผ่าน 6 สถาบันหลักของสังคมที่จะมี
บทบาทสําคัญในกระแสอาเซียน ท้ังสถาบันการศึกษาของสงฆ์ วัด ชุมชน ปราชญ์ชุมชน สังคมและวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม จะทําให้ระบบคุณธรรมกลับมาเป็นเงื่อนไขสําคัญของระบบเศรษฐกิจ เริ่มจากเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจชุมชน
ให้เป็นระบบเศรษฐกิจแบบพ่ึงพาอาศัยกัน การขับเคล่ือนผ่านสถาบันท้ัง 6 ยังให้เกิดกลไกใหม่ ๆ ในการแบ่งปัน สาน
สัมพันธ์และสร้างสรรค์สังคมให้คนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นอย่างเสมอภาคกัน 

กลไกใหม่ ๆ ท่ีจะค้ําจุนระบบเศรษฐกิจในกระแสอาเซียนและเอเชียได้นั้น ประกอบด้วย 3 กลไกสําคัญ คือ 
(1) การสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยดึงเอาวิริยะหรือความขยันท่ีเป็นเทคโนโลยีในตัวคนออกมาเพื่อการพ่ึงพาตนเองและ
เพ่ิมผลิตภาพของระบบเศรษฐกิจ นวัตกรรมยังมีความสําคัญในฐานะ ท่ีเป็นตัวเชื่อมความรู้และวัฒนธรรมของ
ประชาคมอาเซียนการสร้างสรรค์นวัตกรรมยังเป็นฐานรองรับ เศรษฐกิจนวัตกรรม (Innovation Economy) ท่ีกําลัง
ปรากฏตัวข้ึนและจะเปลี่ยนโฉมหน้าเศรษฐกิจ โลกอย่างสิ้นเชิง (2) การถ่ายทอดความรู้สถาบันการศึกษาของสงฆ์จะมี
บทบาทสําคัญในการเชื่อมโยง ความรู้พุทธปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับท้องถ่ิน ทําให้ความรู้ถูกนําไปสู่การปฏิบัติ
ได้จริงและมีประสิทธิผล สามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงได้ (3) การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมโดยให้พุทธปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเข้ามามีบทบาทในการดูแลรักษาระบบนิเวศอย่างย่ังยืนในพ้ืนท่ีเปราะบาง สร้างการเรียนรู้ผ่าน
วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและจิตของมนุษย์ท่ีจะนําพาผู้คนให้เข้าถึงพลังแห่งธรรมซาติ และเข้าถึงพลังงานใหม่ท่ียังไม่ถูก
ค้นพบ หรือพุทธปัญญา 

พุทธปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นองค์ความรู้ท่ีแท้จริงของประชาคมอาเซียน ท่ีมีบทบาท ในการสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและหลอมรวมให้ประชาคมอาเซียนเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกันได้ อย่างแท้จริง 
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บทคัดย่อ 
กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเคร่ืองมือสําคัญท่ีใช้ในการขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงานขององค์การ การ

ใช้ความรู้ความสามารถของบุคลากรในการสร้างผลสัมฤทธ์ิของงาน เพ่ือนําไปสู่ผลการปฏิบัติงานท่ีดีขื้น การออกแบบกล
ยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้น จะต้องทราบถึงกลยุทธ์ขององค์การ ซ่ึงจะทําให้เข้าใจถึงพันธกิจและเป้าหมายของ
องค์การ ดังนั้น การออกแบบกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ต้องนํากลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บูรณาการไปกับกล
ยุทธ์องค์การและเป้าหมายขององค์การ และกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กับกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้อง
สอดคล้องเป็นไปในทางเดียวกัน เพ่ือให้เกิดการสนับสนุนต่อกลยุทธ์ขององค์การ กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควรมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับเป้าหมายและผลการปฏิบัติงานขององค์การ โดยกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะต้อง
ตระหนักถึงบุคลากรเป็นทรัพยากรท่ีสําคัญ และความต้องการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของบุคลากรกับเป้าหมายขององค์การ 
เพ่ือสร้างบุคลากรให้เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า 

 
คําสําคัญ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาบุคลากร 

 
Abstract 

Human resource development strategy, an important tool for driving organizational performance, 
can use personnel’s' achievement of the task. To determine human resource development strategy, the 
organizational strategy, vision and mission should be considered. To design human resource development 
strategy, it should be integrated into organizational strategy and organizational goal and also needed to fit 
into human resource management. Moreover, human resource development strategy should have positive 
relationship with organizational goal and organizational performance and emphasize on personnel as 
valuable resource, human values , and continuous learning needs in order.  
 
Keyword : Human resource development, strategy HRD, personnel development 
 
บทนํา 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development: HRD) เป็นแนวทางท่ีทําให้มนุษย์มีคุณค่า
ย่ิงข้ึนด้วยวิธีการต่างๆ และถือได้ว่าเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งท่ีนํามาใช้ในการพัฒนาองค์การ เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นบุคลากร
ท่ีเป็นปัจจัยขับเคล่ือนหลักอันนําไปสู่ความสําเร็จต่อไปในอนาคตได้ เพราะสามารถที่จะมีการพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลาสิ่ง
เหล่านี้ล้วนเป็นหน้าท่ีของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีต้องทําความเข้าใจเป็นอันดับแรกและควรให้ความสําคัญกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์มิติต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อันประกอบด้วยมิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคมและวัฒนธรรม มิติทาง
สุขภาพ มิติทางการศึกษา และมิติทางการเมือง เพ่ือให้สามารถเพิ่มความรู้ ทักษะในการทํางานและสามารถปรับตัว ให้
เปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับความเจริญทางวิทยาการ ตลอดจนลักษณะหน้าท่ีการทํา งานท่ีเปลี่ยนแปลงไปในวิถีทางท่ี
ก้าวหน้ามากข้ึน ซ่ึงถ้าถูกมองข้ามการพัฒนาขีดความสามารถเหล่านี้ไปก็อาจจะทํา ให้เกิดปัญหาข้ึนมาภายในองค์การได้ 
ดังนั้นผู้บริหารท่ีดีจึงควรท่ีจะทํา หน้าท่ีในการสรรหา และคัดเลือกพนักงานให้เหมาะสมกับตําแหน่งและหน้าท่ีท่ีต้องการ 
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(Put the right man on the right job) พร้อมท้ังต้องพัฒนา ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ ความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติงานให้ดีขึ้นต่อไป 
 ด้วยเหตุนี้ องค์การทุกประเภทจึงได้หันมาให้ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากข้ึน แต่ต้องประสบกับ
ปัญหา และอุปสรรค รวมถึงการสูญเสียเวลา ค่าใช้จ่าย และทรัพยากรต่างๆ โดยใช่เหตุ ท้ังนี้เนื่องจากการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ยังมีกระบวนการท่ีไม่ชัดเจน และไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอก และภายในขององค์กร เม่ือดําเนินการไป
แล้วจึงไม่สอดรับกับเป้าหมายขององค์การเท่าท่ีควร 
 จากมูลเหตุดังกล่าว กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงหมายถึง “ลําดับการกระทําท่ีเชื่อมโยงต่อเนื่องกัน
เก่ียวกับการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก
องค์กรท้ังในปัจจุบัน และอนาคต เพ่ือให้สามารถดําเนินงานได้ตามเป้าหมายที่องค์กรกําหนดไว้” Nadler, 1990; Walton, 
1999; Grieves, 2003 
 
เนื้อเรื่อง 
แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

Pearce and Robison (2009) ได้นิยามการจัดการเชิงกลยุทธ์ คือชุดของการตัดสินใจ และการกระทําท่ีส่งผลให้
เกิดการจัดทําแผนและการปฏิบัติตาม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ขณะเดียวกัน เนตร์พัณณา ยาวิราช (2552)          
ได้อ้างถึง การจัดการเชิงกลยุทธ์อันเป็นกระบวนการท่ีสร้างขึ้น เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าองค์การจะดําเนินตามกลยุทธ์นั้น 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวท่ีเหมาะสมท่ีสุด กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์จะประกอบด้วย 5 ขั้นตอนสําคัญ ดังนี้             
1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environmental Analysis) 2) การกําหนดทิศทางขององค์การ (Establishment of an 
Organizational Direction) 3) การกําหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) 4) การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy 
Implementation) และ 5) การควบคุมกลยุทธ์ (Strategic Control) 

 
ภาพที่ 1 ขั้นตอนการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ซ่ึงเป็นประการท่ีหนึ่งเป็นการกําหนดกลยุทธ์ด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ีมี

อิทธิพลต่อการดําเนินงานขององค์การ ประการท่ีสองการกําหนดทิศทางขององค์การ โดยการวิเคราะห์ภารกิจขององค์การ 
เพ่ือให้ทราบถึงสภาวการณ์ขององค์การว่าปัจจุบันเป็นเช่นไร ประการท่ีสามการกําหนดกลยุทธ์ ภายหลังจากท่ีได้วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมแล้วจึงกําหนดเป็นกลยุทธ์ขององค์การท่ีมีความเหมาะสม ประการท่ีสี่การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ จะต้องอาศัย
ทักษะด้านต่างๆ ท่ีสําคัญ คือ ทักษะในด้านการนําไปปฏิบัติ ด้านการจัดสรรทรัพยากร ด้านการตรวจสอบดูแลผลการทํางาน
และประการสุดท้าย การควบคุมกลยุทธ์ เป็นการตรวจสอบดูแลและประเมินผลของกลยุทธ์ให้มีการดําเนินงานได้อย่าง
เหมาะสม 
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แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้รับความสนใจและนํา ไปสร้างเป็นกรอบการปฏิบัติงานอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้

ยังเคยถูกเรียกว่า “การฝึกอบรมและพัฒนา (Training and development)”ต่อมามีนักวิชาการรุ่นหลังอีกเป็นจํานวนมาก
ท่ีให้ความสนใจ ทําการศึกษาศาสตร์และวิธีปฏิบัติด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Wongthongdee (2013) และมี
นักวิชาการได้ให้นิยามการพัฒนาทัพยากรมนุษย์ในระดับปัจเจกบุคคลในระดับองค์การ ดังต่อไปนี้ Swanson & Holton 
(2009) นิยามการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้โดยสรุปว่า เป็นกระบวนการของการพัฒนาและปลดปล่อยพลังความรู้
ความสามารถ เพ่ือสร้างระบบการทํางานและกระบวนการภายใน เช่น กระบวนการกลุ่ม ระบบงาน และการทํางานของ
บุคลากรแต่ละคนอย่างมีประสิทธิภาพ Mathis & Jackson (2008) ได้กล่าวถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่า เป็นการ
พัฒนาพนักงานให้ปรับปรุงและเพ่ิมความสามารถท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบัน เพ่ือให้สามารถจัดการกับงานท่ี
หลากหลาย โดยการพัฒนานี้จะมีประโยชน์ต่อท้ังองค์การและพนักงานและยังช่วยในการปรับปรุงความสามารถในการ
แข่งขันขององค์การ เพ่ิมความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้ Rothwell (2005) กล่าวว่า การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่ใช่เน้นแต่เฉพาะการฝึกอบรม และการพัฒนา แต่ในปัจจุบันแนวโน้มของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์นั้นเป็นวิธีการ กระบวนการ และกลยุทธ์สําหรับแก้ปัญหาโดยมีจุดมุ่งหมายท่ีสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของบุคคล 
เพ่ือปรับปรุงผลการปฏิบัติงานในปัจจุบันและอนาคต และทางด้านนักวิชาการชาวไทย Akaraborworn (2006) กล่าวว่า 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการสํา หรับพัฒนา และสร้างคนให้มีความเชี่ยวชาญความสามารถ โดยผ่านการ
พัฒนาองค์การจากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม และโดยผ่านการฝึกอบรม และพัฒนาบุคคล เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนา และปรับปรุงท่ีสมดุลท้ัง 4 ดา้น คือ 1) ด้านระดับชาติให้ประเทศมีเศรษฐกิจท่ีดี ความสามารถในการแข่งขัน 2) ด้าน
องค์การเพื่อปรับปรุงพัฒนาความสามารถในการผลิต และมีคุณภาพ 3) ด้านสังคม ชุมชน เพ่ือเป็นการบริบาลสังคมให้สมดุล 
และ 4) ด้านพนักงาน เพ่ือให้พนักงานมีความก้าวหน้าและมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
กรอบแนวคิดกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการ 
 หลักการออกแบบกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จําเป็นท่ีจะต้องบูรณาการเข้ากับทฤษฎีหลักของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ 3 ทฤษฎีหลักท่ีจะอธิบาย สร้างความเข้าใจ และสร้าง
ความสําเร็จให้กับบทบาทและกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงประกอบไปด้วย ทฤษฎีจิตวิทยา (Psychological 
Theory) ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ (Economic Theory) และทฤษฎีระบบ (System Theory) ท้ัง 3 ทฤษฎีหลักของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เปรียบเสมือนเป็น 3 ขาของม้านั่งท่ีต้องต้ังอยู่บนจริธรรม ซ่ึงเปรียบแต่ละขาเป็นองค์ประกอบของทฤษฎีการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีต้องบูรณาการเข้าด้วยกันเพ่ือเป็นฐานให้กับทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Swanson, 2001) 

 
ภาพที่ 2  ทฤษฎีพ้ืนฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
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ทฤษฎีจิตวิทยา (Psychological Theory)  เป็นทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางจิตใจท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
ของมนุษย์ท่ีแสดงออกมาโดยจะสนใจความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้กับพฤติกรรม ซ่ึงจะอธิบายถึงการเรียนรู้ การกระตุ้น
จูงใจ กระบวนการส่งข้อมูลข่าวสาร การเคล่ือนไหวของกลุ่มคนในแง่ของการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน ดังนั้น ในการ
ออกแบบโปรแกรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะต้องคํานึงถึงประสบการณ์ การรับรู้ หรือสิ่งท่ีจะมาสร้างแรงกระตุ้นจูงใจให้
เกิดการเรียนรู้เพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน 

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ (Economic Theory) ตามหลักของทฤษฎีจะสนใจไปท่ีเร่ืองของประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการใช้ทรัพยากร เพ่ือให้เกิดผลผลิตตามเป้าหมายขององค์การ โดยการจัดการกับทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่าง
จํากัด ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การสูงสุด ดังนั้น องค์การสามารถท่ีจะสร้างความแตกต่างได้ โดยผ่านการพัฒนาสร้างคุณค่า
ให้กับทรัพยากรมนุษย์ท้ังด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา การฝึกอบรม และสาธารณสุข ซ่ึงจะต้องมีการประเมินความคุ้มค่ากับ
การลงทุนท่ีเกิดข้ึนกับการศึกษา การฝึกอบรม และสาธารณสุข เป็นต้น 

ทฤษฎีระบบ (System Theory) เป็นองค์ความรู้เล็กๆ เม่ือเปรียบเทียบกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และทฤษฎี
จิตวิทยา ซ่ึงทฤษฎีระบบเป็นเรื่องท่ีกล่าวถึงแนวคิดท่ัวไป กฎ เครื่องมือ การแก้ปัญหา เครื่องมือสนับสนุน โดยนํารูปแบบ
ของระบบต่างๆ เชื่อมโยงกับประเด็นของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ท้ังนี้ทฤษฎีระบบประกอบไปด้วย 3 ทฤษฎีย่อย คือ 
(1) ทฤษฎีระบบท่ัวไป จะเป็นเรื่องของปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึน และผลสะท้อนกลับ  (2) ทฤษฎีความ
สับสน เป็นแนวคิดท่ีบอกถึงปรากฏการณ์บางอย่างอาจจะไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์เสมอไป ทําให้ไม่สามารถทํานาย
ปรากฏการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได้ ซ่ึงกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนนี้ไปได้ 

Swanson and Holton (2001) ได้นําเสนอค่านิยมหรือความเชื่อท่ีถือว่าเป็นหัวใจหลักของกิจกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ (Core HRD Beliefs) ดังน้ี 

1. องค์การถูกสร้างจากมนุษย์โดยความเชี่ยวชาญของมนุษย์สามารถท่ีจะทําให้เกิดการก่อร่างและบรรลุเป้าหมาย
ขององค์การ 

2. การพัฒนาความเชี่ยวชาญของมนุษย์เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น ทําได้โดยการผ่านกระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และควรจะสร้างข้ึนเพ่ือเป็นประโยชน์ร่วมกันท้ังในระยะยาวและเฉพาะหน้าขององค์การ 

3. ผู้เชี่ยวชาญอาชีพทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสมบูรณ์เป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันของปัจเจกบุคคล กลุ่มกระบวนการทํางานและขององค์การ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้น มีข้อสมมติฐานเบื้องต้นอยู่ 7 ประการ สะท้อนมาจากมุมมองปรัชญาของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Pace Smith and Mills, 1991) ดังน้ี 

1. มนุษย์ทุกคนมีคุณค่า (Worth of individual) มนุษย์เป็นสิ่งท่ีสําคัญมีคุณค่าต่อองค์การ ซ่ึงคุณภาพของ
องค์การนั้น พิจารณาได้จากการทําประโยชน์ การแสดงคุณค่าของพนักงานท่ีมีต่อองค์การ 

2. พนักงานคือทรัพยากร (Employee as resource) พนักงานมีสถานะที่จะช่วยตอบสนองความต้องการของ
องค์การท้ังในปัจจุบันและในอนาคตโดยการใช้ทักษะและการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

3. สภาพแวดล้อมการทํางานท่ีมีคุณภาพ (Quality work environment) คุณภาพชีวิตการทํางานเป็นสิ่งท่ีชอบ
ธรรมท่ีองค์การควรจะเอาใจใส่ต่อสิทธิความปลอดภัย ความสะอาดท่ีเกี่ยวข้องกับการทํางาน 

4. ความพึงพอใจของพนักงาน (Employee satisfaction) มนุษย์ทุกคนมีสิทธิท่ีจะได้รับความพึงพอใจและ
ความรู้สึกท่ีดีเกี่ยวกับวิถีทางท่ีจะทําประโยชน์ให้กับองค์การความสําเร็จของงานมากจากความพึงพอใจในส่วนลึกๆ ของ
พนักงาน ดังนั้น องค์การต้องออกแบบการทํางานใหม่เพ่ือให้เหมาะสมกับธรรมชาติของพนักงานแทนท่ีจะมองพนักงานเป็น
เหมือนหุ่นยนต์ เป็นความเหมาะสมระหว่างเทคโนโลยีและความสามารถของพนักงาน 

5. ความต้องการที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Continuous learning need) การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานไม่ใช่
ทําเฉพาะช่วงเวลาเดียว ไม่มีพนักงานคนใดท่ีเข้ามาทํางานแล้วมีความรู้ ทักษะที่ครบถ้วนตามความต้องการขององค์การ 
ถึงแม้ว่าแต่ละคนจะถูกคัดเลือกให้เข้าทํางานโดยพิจารณามาจากความรู้ทักษะ พ้ืนฐานท่ีจะเป็นต่อการทํางาน แต่พนักงาน
ยังต้องการความท้าทายท่ีจะปรับปรุงให้เกิดความรู้ทักษะใหม่ ดังนั้นองค์การจึงต้องช่วยเหลือพนักงานให้มีการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 
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6. การเตรียมโอกาสเพ่ือเปลี่ยนแปลง (Change opportunities preparation) สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 
สภาพแวดล้อม การตลาด และความต้องการทรัพยากร จําเป็นท่ีจะต้องมีการเตรียมการเพ่ือให้พนักงานทํางานในตําแหน่ง
ใหม่เนื่องจากจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่ององค์การจึงต้องตระหนักถึงการสร้างศักยภาพสําหรับแต่ละบุคคล 

7. การตระหนักถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในขอบเขตท่ีกว้าง (Broad scop of HRD concerns) การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องท่ีมากกว่าการฝึกอบรม แต่ครอบคลุมถึงเร่ืองความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ การตอบสนองและ
ความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ของพนักงานท่ีจะนํามาสร้างผลผลิตให้กับองค์การ พนักงานจะต้องรู้มากกว่างานประจํา 
ท่ีต้องทํา ท้ังนี้ ความเข้าใจถึงทักษะความรู้ในขอบเขตท่ีกว้างของพนักงานเป็นสิ่งท่ีสําคัญต่อองค์การ 

จากความเชื่อท่ีเป็นหัวใจหลักและข้อสมมติฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทําให้สรุปได้ว่าการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์จําเป็นต้องคํานึง และตระหนักถึงความเป็นตัวตนคุณค่าของมนุษย์ และความต้องการของมนุษย์ เพ่ือทําให้
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการสร้างพนักงานท่ีเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่ารองรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถสร้าง
ผลผลิตให้กับองค์การ 

ดังนั้น การออกแบบกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลของงานองค์การควรพิจารณาว่า 
องค์การต้องการบุคคลแบบใดที่เหมาะสมกับองค์การ ซ่ึงในการรับพนักงานใหม่เข้าทํางานในองค์การ ถ้าได้พนักงานท่ี
เหมาะสมกับวัฒนธรรมค่านิยม และธรรมเนียมปฏิบัติขององค์การต้ังแต่เริ่มต้นจะทําให้องค์การประสบผลสําเร็จ เพ่ือให้
องค์การประสบความสําเร็จจึงควรจะทําการฝึกอบรมพนักงานใหม่เพ่ือปรับค่านิยมของบุคคลให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์การ 
ทําให้เม่ือองค์การหรือส่วนงานย่อยในองค์การรับพนักงานเข้ามาใหม่ จึงจําเป็นต้องมีการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาพนักงานใหม่ให้
รับรู้เข้าใจถึงวัฒนธรรมใหม่ วัฒนธรรมย่อย เพ่ือสร้างพนักงานใหม่ให้เกิดประสิทธิผลของงาน เนื่องจากในแต่ละสาขา
วิชาชีพจะมีลักษณะเฉพาะของแต่ละอาชีพ เม่ือบุคคลเข้าเริ่มทําอาชีพใหม่ เร่ิมสลับเปลี่ยนหมุนเวียนการทํางาน ก็จะเป็น
บุคคลใหม่สําหรับอาชีพในองค์การนั้น กระบวนการพัฒนาพนักงานเพื่อยกระดับของผลการปฏิบัติงานนั้นสามารถพิจารณา
ได้จาก 4 องค์ประกอบท่ีมีความสัมพันธ์กัน คือ ปัจเจกบุคคล (Individual) กลุ่มบุคคล (People) องค์การ (Organization) 
และภาระหน้าท่ีของงาน (Work tasks) อธิบายได้ดังนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 3  ขอบเขตของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลของงาน 
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การพิจารณากระบวนการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลของงานต้องพิจารณาจากบริบท 
ท้ัง 4 ขอบเขตคือ ขอบเขตของปัจเจกบุคคล หมายถึง พนักงานใหม่ท่ีเข้าทํางานเมื่อพิจารณาจากระดับของประสบการณ์ท่ี
แตกต่างกัน ซ่ึงประสบการณ์นั้นเป็นท่ีสะสมของการเรียนรู้ ทัศนคติ และค่านิยม เม่ือพิจารณากระบวนการเรียนรู้ 
ให้สอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ ทัศคติเป็นสิ่งเฉพาะของแต่ละบุคคล เป็นค่านิยมท่ีใช้ในการตัดสินใจเลือกอาชีพงาน 
และองค์การ ซ่ึงประสิทธิผลของงานจะมีความสัมพันธ์กับทัศคติและความคาดหวังของแต่ละบุคคล  ส่วนกลุ่มบุคคล 
(People) จะเป็นขอบเขตหนึ่งท่ีต้องพิจารณาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากกระบวนการพัฒนาจะมีความสัมพันธ์
กับสภาพแวดล้อมของการทํางานข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ เช่น ความประทับใจการบริหารงานความสัมพันธ์กับทีมงาน หัวหน้า 
และผู้บริหาร สิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งท่ีทําให้พนักงานตระหนักถึงความสําคัญในการสร้างทักษะให้เป็นท่ีต้องการของการ
บริหารงาน ทีมงาน และหัวหน้างาน ส่วนขอบเขตขององค์การ (Organization) มีสิ่งท่ีต้องพิจารณา คือ วัฒนธรรมองค์การ 
ความเข้าใจองค์การ บทบาทขององค์การความเข้าใจองค์การเป็นเร่ืองท่ีรับรู้ได้จากเร่ืองท่ีเกิดข้ึนอย่างไม่เป็นทางการ      
การเข้าใจถึงปัจจัยท่ีทําให้องค์การประสบความสําเร็จ การรับรู้ถึงเป้าหมายขององค์การ เม่ือเข้าใจถึงขอบเขตขององค์การ 
วัฒนธรรมองค์การ ความเข้าใจองค์การบทบาทขององค์การจะทําให้พนักงานตระหนักถึงทักษะความรู้ท่ีต้องการ เพ่ือท่ีจะ
เรียนรู้ให้เกิดผลการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อความสําเร็จขององค์การ และการพิจารณาถึงขอบเขตภาระหน้าท่ีของงานนั้นจะมี
ผลต่อการสร้างความเข้าใจถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะความสามารถเพ่ือการทํางานในปัจจุบัน และทําให้เข้าใจถึงการ
พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถสําหรับงานในอนาคต  

ดังนั้น เพ่ือให้พนักงานซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงานขององค์การ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ต้องพัฒนาคณุภาพของพนักงานให้มีทัศนคติท่ีดีในการทํางาน มีความรู้ความสามารถ ทักษะความเชี่ยวชาญ
เพ่ือสร้างผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์การ การออกแบบกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะต้อง
เป็นการบูรณาการให้กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สอดคล้องไปในทางเดียวกับกลยุทธ์องค์การและเป้าหมายของ
องค์การ โดยจะเป็นการบูรณาการท้ังแนวราบและแนวด่ิง ซ่ึงการบูรณาการแนวราบน้ัน คือ การเชื่อมโยงโครงสร้างบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เข้ากับผลการปฏิบัติงานขององค์การ ประกอบไปด้วย หน้าท่ีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR Function) 
และระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR System) ระบบท่ีมีอิทธิผลต่อกลยุทธ์กรบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นระบบการ
ทํางานท่ีมีผลการปฏิบัติงานสูง (High Performance Work System (HPWS)) ซ่ึง HPWS จะเป็นปัจจัยท่ีสําคัญของการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีถูกออกแบบอย่างมีคุณภาพให้ครอบคลุมพนักงานท่ัวท้ังองค์การ และเป็นการสร้างคุณค่าเพ่ิม
ให้กับพนักงานตรงกับความต้องการขององค์การ เพ่ือทําให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการสร้างพนักงานให้เป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่า รองรับการเปลี่ยนแปลง และสามารถสร้างผลผลิตให้กับองค์การ ดังนี้ 

ภาพที่ 4 โครงสร้างการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 

การบูรณาการในแนวราบทําให้องค์การเข้าใจพฤติกรรมของพนักงานในองค์การ ว่าสามารถสร้างผลผลิตให้กับ
องค์การอย่างไร โดยนํามาเชื่อมโยงกับโครงสร้างการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เช่น กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
ซ่ึงองค์การสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การ เพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้สอดคล้องและสนับสนุนผลการปฏิบัติงานขององค์การ 
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ส่วนการบูรณาการในแนวด่ิง คือ กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีต้องเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ขององค์การ และ
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องไปในทางเดียวกับความต้องการขององค์การและความต้องการเรียนรู้ของ
พนักงาน เป็นกลไกท่ีสนับสนุนให้พนักงานมีทักษะความสามารถเพ่ิมขึ้น และสร้างความเชื่อม่ันการทํางานให้กับพนักงาน 
เพ่ือก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานท่ีดีขึ้น ดังนี้ 

 
 

ภาพที่ 5 กรอบแนวคิดกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการ 
 

เม่ือทําการบูรณาการกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องไปในทางเดียวกันกับกลยุทธ์และเป้าหมาย
ขององค์การแล้ว ยังต้องพิจารณากลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่า มีความสัมพันธ์กับปัจจัยภายนอกและภายใน
องค์การ เช่น แรงกดดันทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี วัฒนธรรม โครงสร้างขององค์การ พันธกิจและกลยุทธ์  
ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Delahaye (2005) ท่ีกล่าวถึงปรัชญาในการบริหาร กฎ และทฤษฎี กลุ่มพนักงาน บรรยากาศใน
การเรียนรู้ และยังมีปัจจัยอ่ืนๆ อีกมากท่ีมีอิทธิพลต่อกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ เช่น สภาพแวดล้อม
ภายนอกขององค์การ ซ่ึงก็คือ นโยบายภาครัฐ สภาพแรงงาน วัฒนธรรมของสังคม แรงกดดันทางการเมือง สถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ เป็นต้น 
 
สรุป 

กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะต้องเป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงานขององค์การ  
โดยการออกแบบกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จําเป็นจะต้องเข้าใจถึงกลยุทธ์ขององค์การ เพ่ือท่ีจะรู้ว่าองค์การ 
มีเป้าหมาย วัตถุประสงค์อย่างไร และจะนํากลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นตัวช่วยสนับสนุนอย่างไร ซ่ึงกลยุทธ์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควรมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการปฏิบัติงาน  ดังนั้น การออกแบบกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ท่ีจะสนับสนุนการขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงานขององค์การ และกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้เกิดการ
สนับสนุนต่อเป้าหมายขององค์การ โดยมีพฤติกรรมผู้นําและวัฒนธรรมองค์การ เป็นปัจจัยสําคัญในการกําหนดทิศทางของ
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กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ท้ังนี้ เม่ือองค์การสามารถบูรณาการกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เข้ากับกลยุทธ์
องค์การได้อย่างเหมาะสม ก็จะนําไปสู่ผลการปฏิบัติงานท่ีดี ท้ังผลการปฏิบัติงานระดับบุคคลระดับองค์การ และระดับ
ประชาคม โดยท่ีกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จําเป็นต้องตระหนักว่าพนักงาน คือ ทรัพยากรที่สําคัญ ตระหนักถึง
คุณค่าของมนุษย์ และความต้องการที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของพนักงานกับเป้าหมายขององค์การ เพ่ือทําให้กลยุทธ์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการสร้างพนักงานให้เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า รองรับการเปลี่ยนแปลงและนําไปสู่การเพ่ิม
ประสิทธิผลขององค์การต่อไป 
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ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการท่องเที่ยวที่ยัง่ยนื 
 

According to King, a science tourism sustainable 
 

ภิกูลนิกาย  นารี 
 
 
บทคัดย่อ 

ศาสตร์พระราชา…ศาสตร์เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีพระราชดํารัส เมื่อปี 2554 ว่า “เป้าหมาย
ในการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ ‘การพัฒนาที่ยั่งยืน’ เพ่ือปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของคน โดยไม่ทําลาย
ส่ิงแวดล้อม ให้คนมีความสุข โดยต้องคํานึงเรื่องสภาพภูมิศาสตร์ ความเช่ือทางศาสนา เช้ือชาติ และภูมิหลังทางเศรษฐกิจ สังคม 
แม้ว่าวิธีการพัฒนามีหลากหลาย แต่ที่สําคัญคือนักพัฒนาจะต้องมีความรัก ความห่วงใย ความรับผิดชอบ และการเคารพในเพ่ือน
มนุษย์ จะเห็นได้ว่าการพัฒนาเก่ียวข้องกับมนุษยชาติ และเป็นเร่ืองของจิตใจ” 
 
คําสําคัญ : การพัฒนาท่ียั่งยืน, ศาสตร์พระราชา 
 
Abstract 

The science of the King ... the science for sustainable development. King's speeches were. When the 
year 2554 that "targets in the development of his Majesty was ' sustainable development ', in order to 
improve the lives of people, environment, people, happy to take into account geographical conditions subject 
races, religious beliefs and social-economic backgrounds, although there were a variety of ways to develop 
but, most importantly, the developer will need to have concern and love, responsibility, and respect for your 
fellow humans can see that developments relating to humanity, and it was a matter of the mind." 

 
Keyword : Sustainable development,Science of King 

 
บทนํา 
คนไทยมีปัญหาพระราชาก็ทรงคิดหาทางแก้ไขโดยศาสตร์พระราชา 

มีคํากล่าวถึง “ศาสตร์พระราชา” มานานหลายปีที่ผ่านมา เช่น ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน, ศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาที่ ย่ังยืน, ศาสตร์พระราชาจากภูผาสู่มหานที ซึ่งในต่างประเทศต่างทราบว่าเป็นแนวคิดตามแนว
พระราชดําริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในความคิดแวบหน่ึงคนไทยน่ีช่างโชคดี ที่เจอ
ปัญหาอะไร พระราชาของเราก็หาทางแก้ไขไว้ให้ มีคําถามว่า “คนไทยรู้จักศาสตร์ของพระราชาดีแค่ไหน และเคยนําไปปฏิบัติกัน
หรือยัง” มาเริ่มต้นที่ตัวเรา และต่อไปก็คนรอบข้าง แล้วขยายออกวงกลางไปสู่สังคมและประเทศชาติในที่สุด ตัวอย่างปัญหาเช่น 
ทุกครั้งที่คนไทยมีปัญหา น้ําเสีย นํ้าท่วมดินถล่ม ไฟป่า พระองค์ท่านก็จะคิดศาสตร์มาแก้ไข เมื่อประเทศไทยฝนแล้งพระองค์
ท่านก็มีศาสตร์ในการทําฝนเทียม หรือ ฝนหลวง ที่เรียกว่า “ฟากฟ้าลงภูผา ผ่านทุ่งนาสู่มหานที” เมื่อประชาชนชาวกทม.นํ้าท่วม 
พระองค์ท่านก็คิดศาสตร์ที่ช่ือว่าโครงการแก้มลิง ที่คลองมักกะสัน เพ่ือแก้ไขปัญหา โครงการขุดคลองลัดโพธิ์ หรือ การแก้ไข
ปัญหานํ้าเสีย ใช้ผักตบชวาที่เรียกว่า “ใช้อธรรมปราบอธรรม” (The use of vice to defeat vice) และก็มีกังหันชัยพัฒนา  
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เติมออกซิเจน มีคําถามหน่ึงว่า “ทําไมคนไทยรักพระราชาของเขาได้มากขนาดยอมตายแทนได้” คําตอบก็คือพระราชา           
ทรงห่วงใยประชาชนของพระองค์ และทําเพื่อบําบัดความทุกข์ทุกอย่างของประชาชนตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ กว่า 70 
ปี จึงเป็นหน้าที่ของคนไทยที่ต้องศึกษาศาสตร์แห่งพระราชา และช่วยกันดําเนินการตามรอยพระบาท หรือ “การเดินตาม
รอยเท้าพ่อ” ที่ต้องศึกษาแนวทาง ที่พระองค์ท่านได้ทรงงานและวางแนวทางหาหนทางแก้ไขปัญหาของประชาชนไว้ ที่ทุกคน
รู้จักกันในนาม “ศาสตร์พระราชา” หรือ “ศาสตร์แห่งพระราชา” ในแง่แนวคิด ปรัชญา และการปฏิบัติน้ัน “การรักพระราชา
ของเรา” น้ันก็คือการปฏิบัติบูชาตามคําสอน หากคนไทยทุกคน ช่วยกันทํา กันปฏิบัติ และขยายผลการปฏิบัติให้กว้างขวาง จะ
ยิ่งเกิดผลดีในการปฏิบัติ “เชิงสัญลักษณ์” มากขึ้น ที่ปกติเหล่าบรรดาข้าราชการและพสกนิกรทั่วไปทุกคนก็ได้ทํากันอยู่แล้ว เช่น 
คําขวัญ สโลแกน ที่เขียนขึ้นป้าย ติดเส้ือ ติดรถ ต่าง ๆ อาทิ “เราเกิด ในรัชกาลที่ 9” ซึ่งเรียกรวมๆกันว่า “ปฏิบัติบูชา” ช่วยกัน
ทํา สังคมก็จะดีย่ิงขึ้น การเขียนให้ดูสวยดูดีดูเท่ห์ แต่ไม่ช่วยกันทํา ช่วยกันปฏิบัติ ก็จะไม่เรียกว่า “รักพระองค์ท่านอย่างแท้จริง” 
การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นเวลาเกือบ 20 ปีที่คนไทย
รู้จัก “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช” พระราชทานเป็นแนวทางในการนําพา
ประเทศไทยให้ข้ามพ้นวิกฤตเศรษฐกิจคร้ังใหญ่ที่เกิดข้ึนเมื่อปี 2540 หรือ “วิกฤตต้มยํากุ้ง” หรือ ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ “ฟองสบู่
แตก” จนหลายภาคส่วนน้อมนําหลักปรัชญาน้ีไปเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยอาจารย์ยักษ์ หรือ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกําธร ผู้เด็ดเดี่ยวตาม
รอยในหลวงให้เศรษฐกิจพอเพียงเล้ียงชีวิตได้ศึกษาและเขียนเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง มาตลอดตั้งแต่ปี 2540 จวบจนทุกวันน้ี ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงได้รับการนําไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งในภาคเกษตรกรรม ธุรกิจ การจัดการทางเศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม 
และสถานศึกษา จนประสบความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดย “มูลนิธิมั่นพัฒนา” ที่จัดตั้งข้ึนเมื่อ 25 กรกฎาคม 2557  
ศาสตร์พระราชา...ศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีพระราชดํารัส เมื่อปี 2554 ว่า “เป้าหมายในการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว คือ ‘การพัฒนาท่ีย่ังยืน’ เพ่ือปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของคน โดยไม่ทําลายส่ิงแวดล้อม ให้คนมีความสุข โดยต้อง
คํานึงเรื่องสภาพภูมิศาสตร์ ความเช่ือทางศาสนา เช้ือชาติ และภูมิหลังทางเศรษฐกิจ สังคม แม้ว่าวิธีการพัฒนามีหลากหลาย แต่
ที่สําคัญคือนักพัฒนาจะต้องมีความรักความห่วงใย ความรับผิดชอบ และการเคารพในเพ่ือนมนุษย์จะเห็นได้ว่าการพัฒนา
เก่ียวข้องกับมนุษยชาติและเป็นเร่ืองของจิตใจ”เมื่อ 28 ตุลาคม 2559 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวใน
รายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน”ในการพัฒนาเศรษฐกิจสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้งการพัฒนาประเทศเพื่อ
ก้าวเข้าสู่สังคมโลกทั้งในระดับภูมิภาค และ ในระดับโลก เพ่ือน้อมนําพระราชดํารัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิ
พลอดุลยเดชที่ให้ “ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ของการพัฒนา มาเป็นแนวทางในการดําเนินงาน เพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้งใน
พ้ืนที่ ประชาชนมีส่วนร่วม และได้ประโยชน์จากการพัฒนาอย่างแท้จริง ให้มีความ อยู่ดี กินดี รัฐบาล ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้เช่ือมโยง “ศาสตร์พระราชา”ในเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP - Sufficiency 
Economy Philosophy) กับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs - Sustainable Development Goals) ประสบความสําเร็จ 
ในการสร้างความตระหนักและการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศในระดับหน่ึง ยกตัวอย่าง ได้แก่ (1) ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการ
หุบกะพง เพ่ือแก้ปัญหาการขาดนํ้ากินและน้ําใช้, การขาดที่ดินทํากิน ซ่ึงมีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างง่าย (2) ธนาคาร
อาหารเป็นกิจกรรมจากกองทุนอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ให้เด็กนักเรียนทุกคนนําไปลงทุน เพ่ือประกอบอาชีพทําการเกษตร
และปศุสัตว์ขนาดเล็ก (3) โรงเรียนพระดาบส จัดให้มีการสอนวิชาชีพ หลักสูตร 1 ปี มุ่งให้สามารถนําไปประกอบอาชีพได้จริง 
เสริมด้วยทักษะชีวิต ให้สามารถดํารงตน ได้อย่างเหมาะสม (4) กังหันชัยพัฒนา เป็นการเพ่ิมปริมาณออกซิเจนในนํ้า ลดกล่ิน       
นํ้าไม่เน่าเสีย เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ําได้ (5) บริษัท ประชารัฐ รักสามัคคี จํากัด ดําเนินการตามรูปแบบ “วิสาหกิจเพ่ือสังคม” 
บนกลไก “ประชารัฐ”ที่ไม่มุ่งเน้นผลกําไรจากการประกอบการลองมาดูเน้ือหาโดยสรุปของ “ศาสตร์แห่งพระราชา” ที่สําคัญ
เหล่าน้ีกัน อาทิ  
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โครงการฝนหลวง จากฟากฟ้าลงภูผา ผ่านทุ่งนาสู่มหานที 
วิธีทําฝนหลวงมีอยู่ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ก่อกวน คือการดัดแปรสภาพอากาศหรือก้อนเมฆในขณะนั้นเพ่ือ

กระตุ้นให้มวลอากาศ ช้ืนไหลพาข้ึนสู่เบื้องบนอันเป็นการชักนําไอนํ้าหรืออากาศช้ืนเข้าสู่กระบวน การเกิดเมฆ ขั้นตอนที่ 2 เล้ียง
ให้อ้วน คือการดัดแปรสภาพอากาศเพ่ือทําให้เมฆเจริญขึ้นจนมีขนาดใหญ่หนาแน่นและพร้อมที่จะตกลงมาเป็นฝน ขั้นตอนที่ 3 
โจมตีคือการดัดแปรสภาพอากาศที่จะกระตุ้นให้เม็ดละอองเมฆปะทะชนกันแล้วรวมตัว เข้าด้วยกัน จนมีขนาดใหญ่ข้ึน 
ขณะเดียวกันก็เป็นการลดแรงไหลพาข้ึนเบ้ืองบน เพ่ือให้เม็ดนํ้า มีขนาดใหญ่ตกลงสู่เบื้องล่างแล้วเกิดเป็นฝนตกลงมาสู่เป้าหมาย 

ฝายชะลอความชุ่มช้ืน (Check Dam) หรือฝายแม้ว ใช้วัสดุธรรมชาติที่หาง่ายในท้องถิ่นเช่นก้อนหินและไม้เพ่ือก่อ
เป็นฝายขวางร่องน้ําหรือห้วยเล็กๆทําหน้าที่กักกระแสน้ําไว้ให้ไหลช้าลงและให้น้ําสามารถซึม ลงใต้ผิวดินสร้างความชุ่มช้ืนใน
บริเวณนั้น อีกทั้งยังช่วยดักตะกอนดินและทราย ไม่ให้ไหลลงสู่แหล่งนํ้าเบื้องล่าง แฝก การปลูกหญ้าแฝกตามแนวระดับเพ่ือช่วย
ชะลอความชุ่มช้ืนไว้ในดิน โดยรากของหญ้า แฝกจะขยายออกด้านข้างเป็นวงเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 50 เซนติเมตรและจะแทง
ลงไป เป็นแนวลึกใต้ดิน 1-3 เมตรแล้วสานกันเป็นแนวกําแพงดูดซับความชุ่มช้ืนให้แก่ผิวดิน ทฤษฎีใหม่ เป็นการสร้างแหล่งน้ํา
ขนาดเล็กบนผิวดินในพ้ืนที่การเกษตรของเกษตรกรโดยแบ่ง ที่ดินสําหรับใช้ขุดเป็นสระเก็บน้ําให้สามารถใช้ทําการเกษตรได้
ตลอดปีและสามารถ เล้ียงปลาไปพร้อมๆกันนอกจากนี้บริเวณขอบสระยังสามารถใช้ปลูกพืชผักสวนครัว ได้อีกด้วย โครงการ
แก้มลิงหลักการของโครงการ คือเมื่อเกิดนํ้าท่วมก็ขุดคลองชักนํ้าให้ไหลมารวมกันเก็บไว้ ในแหล่งพักนํ้าแล้วจึงค่อยทําการระบาย
ลงสู่ทะเลผ่านทางประตูระบายน้ําในช่วงที่ ปริมาณน้ําทะเลลดลง ขณะเดียวกันก็สามารถสูบนํ้าออกจากคลองท่ีเป็นแก้มลิงลงสู่ 
ทะเลตลอดเวลาเพ่ือที่นํ้าจากตอนบนจะได้ไหลลงมาได้เรื่อยๆและเมื่อใดก็ตามที่ ระดับน้ําทะเลข้ึนสูงกว่าระดับนํ้าในคลองที่เป็น
แก้มลิงก็ให้ปิดประตูระบายน้ํากั้นไม่ให้นํ้าทะเลไหลย้อนกลับเข้ามา การใช้นํ้าดีไล่น้ําเสีย เป็นการนําน้ําคุณภาพดีจากแม่น้ํา
เจ้าพระยาส่งเข้าไปไล่น้ําเสียตามคลองใน เขตกรุงเทพฯและปริมณฑลได้แก่คลองบางเขน คลองบางซ่ือ คลองแสนแสบ คลอง
เทเวศร์และ คลองบางลําภูเพ่ือช่วยลดปัญหา ความเน่าเสียของน้ําในคลองต่างๆคล้ายกับ การ “ชักโครก”คือปิดและเปิดนํ้าให้ได้
จังหวะตามเวลานํ้าขึ้น-น้ําลงหากนํ้าข้ึน สูงก็เปิดประตูนํ้าให้น้ําดีเข้าไปไล่น้ําเสียครั้นนํ้าทะเลลงก็เปิดประตูถ่ายน้ําเสียออกจาก
คลองไปด้วย กังหันนํ้าชัยพัฒนา กังหันชัยพัฒนา หรือ เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวนํ้าหมุนช้าแบบทุ่นลอย เป็นกังหันนํ้าเพ่ือบําบัด
นํ้าเสียด้วยวิธีการเติมอากาศ ทํางานโดย การหมุนปั่น เพ่ือเติมอากาศให้นํ้าเสียกลายเป็นน้ําดี สามารถประยุกต์ใช้บําบัดนํ้าเสีย
จากการอุปโภคของประชาชน นํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งเพ่ิมออกซิเจน ให้กับบ่อเพาะเล้ียงสัตว์น้ําทางการเกษตร 
ใช้บําบัดนํ้าเสียที่เกิดจากชุมชนและอุตสาหกรรมลักษณะเป็นเคร่ืองกลหมุนช้าแบบทุ่นลอยเพ่ือช่วยเติมออกซิเจนที่ผิวน้ํา 

การบําบัดนํ้าเสียโดยใช้จุลินทรีย์ 2 วิธี วิธีที่ 1 การใช้นํ้าหมักชีวภาพ โดยการใช้นํ้าหมักชีวภาพปริมาณ 1 ต่อ 500 
ส่วนราดลงทั้งในน้ําทิ้งจากครัวเรือน ตลาดสดฟาร์มปศุสัตว์หรือโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือให้จุลินทรีย์ช่วยย่อยสลาย อินทรีย์สาร
ในแหล่ง นํ้านอกจากน้ีนํ้าหมักชีวภาพยังสามารถนําไปใช้ได้ดีในการปรับสภาพน้ําในบ่อประมงทั้งบ่อเล้ียงกุ้งและปลาได้เป็นอย่าง
ดี วิธีที่ 2 ลูกระเบิดจุลินทรีย์ เป็นการบําบัดและฟ้ืนฟูแหล่งนํ้าให้ดีขึ้นด้วยจุลินทรีย์เช่นเดียวกับการใช้นํ้า หมักประกอบด้วยโคลน
จากท้องนํ้า 50กิโลกรัม,ร้า 10 กิโลกรัม,ปุ๋ยอินทรีย์เม็ดหรือ ผง 50 กิโลกรัมและนํ้าหมักชีวภาพที่หมักจนได้ที่แล้ว 3 เดือนขึ้นไป
โดยนําทุกอย่างมาผสมเข้าด้วยกันจนสามารถป้ันเป็นก้อนขนาดเท่าลูกเปตองนําไปผ่ึงไว้ในที่ร่ม จนแห้งสามารถนําไปบําบัดน้ําได้
โดยใช้ในอัตราส่วน 5 กิโลกรัมต่อน้ํา 1 ล้านลิตร หรือ 25 กิโลกรัมต่อพ้ืนที่ไร่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพนํ้าที่เน่าเสีย ในบริบทของ
ท้องถ่ินน้ันปัจจุบันได้มีการน้อมนําแนวพระราชดําริดังกล่าว มาปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตาม “แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน 
ในด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา” (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซ่ึงเป็น
ทางเดินที่ถูกทางแล้ว เราชาว อปท. มาช่วยกันนําทางการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมกันหน่อย 
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การคลับเคลื่อนตามรอยศาสตร์พระราชาเพ่ือการท่องเท่ียวท่ียังยืน 
ททท. ร่วมมือUNDP และสยามนิรมิตเปิดโครงการเปิดให้ผู้สนใจได้เข้าชม ระหว่างวันที่ ๔ - ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ เอ็ม

โพเร่ียม แกลอร่ี (Emporium Gallery) แถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วสําหรับ“ตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อการ
ท่องเที่ยวท่ีย่ังยืน” เป็นการร่วมมือกันระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ(UNDP)เพ่ือ
สร้างความย่ังยืนให้แก่การท่องเที่ยว น้อมนําหลัก เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ในการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับการท่องเที่ยวของไทย โดยเฉพาะการท่องเที่ยวชุมชน ในประสบการณ์ 
Local Experience 

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “เมื่อช่วงต้นปี ๒๕๖๐ ททท.ได้นําแนวคิด 
“Local Experience” มาใช้ในการทําการตลาดการท่องเที่ยว ส่งผลให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศมีการเดินทางไป
ท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งยังมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้นตามลําดับ ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานต่างๆ 
สืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP – Sufficiency Economy Philosophy) หรือ “ศาสตร์พระราชา” เพื่อสร้าง
เศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs - Sustainable Development Goals) ททท.จึงได้น้อมนําศาสตร์พระราชา
มาใช้ในการจัดการพ้ืนที่ท่องเที่ยว โดยเน้นการท่องเที่ยวชุมชน เพ่ือให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน” นางสาว นาเดีย ราชีต
(Ms. Nadia Rasheed) ผู้แทนผู้บริหาร ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกกล่าวว่า “รู้สึกเป็น
เกียรติที่ได้ร่วมมือกับททท. โดยหัวใจหลักคือพัฒนาให้ชุมชนสามารถสร้างรายได้ได้ด้วยตนเองและมีชีวิตที่ยั่งยืน”  

ในขณะที่คุณพัณณิน กิติพราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสยามนิรมิต จํากัดกล่าวว่า “ด้วยความที่ชอบ
ท่องเที่ยวอยู่แล้วจึงรู้สึกยินดีที่ทางททท.เปิดกว้างด้านการท่องเที่ยว สนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน นอกจากจะเป็นการเพ่ิม
รายได้ให้กับชุมชนแล้ว ยังเป็นการเผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆอีกด้วย” โดยโครงการได้น้อมนําแนวคิดด้านการพัฒนามนุษย์ 
และการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลัก“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”และหลักการ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาลงพัฒนาพ้ืนที่ ๔ ชุมชน 
ได้แก่ ชุมชนบ้านปงห้วยลาน จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนบ้านหนองส่าน จ.สกลนคร ชุมชนริมนํ้าจันทบูร จังหวัดจันทบุรี และชุมชน
รอบโครงการพัฒนาพ้ืนที่หนองใหญ่ตามพระราชดําริ จังหวัดชุมพรดําเนินการหาข้อมูลพร้อมทั้งเข้าไปเสริมสร้างทั้งความรู้ ความ
เข้าใจและแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรในชุมชนให้แก่คนในพ้ืนที่ เพ่ือนําไปปรับปรุงให้เกิดเป็นชุมชนแห่งการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน
ทั้งในตัวบุคคลท้องถ่ิน เกษตรกรและทรัพยากรธรรมชาติ โดยผลงานจากการลงพ้ืนที่จะเผยแพร่ผ่านนิทรรศการ เปิดให้ผู้สนใจได้เข้า
ชม ระหว่างวันที่ ๔ - ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ เอ็มโพเร่ียม แกลอรี่ (Emporium Gallery) ช้ัน M ศูนย์การค้า ดิเอ็มโพเร่ียม 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงตระหนักเป็นอย่างดีว่าพ้ืนที่นับล้านไร่ในภูมิภาคต่างๆ ของ
ประเทศไทยมีปัญหาทั้งในเร่ืองเคมีและชีวภาพอยู่หลายลักษณะ และดินขาดความอุดมสมบูรณ์ เช่น พ้ืนที่ดินพรุ พ้ืนที่ดินเปรี้ยว
จัด พ้ืนที่ดินทราย และพ้ืนที่ดินเค็มในหลายภูมิภาค จึงทําให้ราษฎรมีฐานะยากจนเพราะการเพาะปลูกได้ผลผลิต
ต่ํา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงพระราชทานพระราชดําริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 โดยให้ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ดินที่มีปัญหา เพ่ือแก้ไขปัญหาและดําเนินการพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นพ้ืนที่
ต้นแบบ ซ่ึงเน้นการพัฒนาด้านการเกษตรสมบูรณ์แบบ ตั้งแต่การแก้ไขปัญหาเดิมของดิน พัฒนาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์
เหมาะสมกับการเพาะปลูก การจัดระบบการเพาะปลูกและเล้ียงสัตว์ การพัฒนาแหล่งนํ้า การฟ้ืนฟูสภาพป่า ตลอดจนการ
ส่งเสริมศิลปาชีพและหัตถกรรมพ้ืนบ้าน เพ่ือเป็นแหล่งการสร้างรายได้เสริมให้แก่ชาวบ้านในชุมชน ศูนย์ศึกษาพัฒนาอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริได้ดําเนินการทั้งส้ินจํานวน 6 ศูนย์ทั่วประเทศ ได้แก่  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน-จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน-จังหวัดจันทบุรี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ-
จังหวัดเพชรบุรี  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน-จังหวัดสกลนคร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ-
จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง-จังหวัดนราธิวาส 
 "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการเพ่ิมความสมดุลในการพัฒนา" 
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ภาพที่ 1 : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการเพ่ิมความสมดุลในการพัฒนา 

 
สรุป 

ด้วยความตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงได้น้อมนําศาสตร์แห่งพระราชามาใช้ในการจัดการด้านการท่องเที่ยวมาโดยตลอด และ
ล่าสุด ททท.ได้ร่วมมือกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) จัดแถลงข่าวโครงการ “ตามรอยศาสตร์พระราชา เพ่ือการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” ณ สยามนิรมิต กรุงเทพมหานคร นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวในการ
แถลงข่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพ่ือน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการน้อมนําหลักเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา อันเป็นหลักการทรงงานของพระองค์ท่าน เพ่ือสร้าง
ความยั่งยืนให้กับการท่องเที่ยวของไทย โดยเฉพาะการท่องเที่ยวชุมชนในประสบการณ์ Local Experience ผู้ว่าการ ททท. 
กล่าวต่อว่า ททท.ได้นําแนวคิด “Local Experience” มาใช้ในการทําการตลาดการท่องเที่ยวเมื่อต้นปี 2560 ส่งผลให้
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน และมีแนวโน้มขยายตัวมากข้ึน
ตามลําดับ ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานต่างๆ สืบสานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP - Sufficiency 
Economy Philosophy) หรือ “ศาสตร์พระราชา” เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs - Sustainable 
Development Goals) ททท.จึงได้น้อมนําศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดการพ้ืนที่ท่องเที่ยว โดยเน้นการท่องเที่ยวชุมชน 
เพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน ผู้ว่าการ ททท.กล่าวต่อว่า โครงการ “ตามรอยศาสตร์พระราชา เพ่ือการท่องเที่ยวที่ย่ังยืน” ได้
น้อมนําแนวคิดด้านการพัฒนามนุษย์ และการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ตลอดจนหลักการ “เข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนา” ลงพัฒนาพื้นที่ 4 ชุมชน พร้อมเข้าไปเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรใน
ชุมชนให้ชาวบ้านในพ้ืนที่นําไปใช้ปรับปรุงเป็นชุมชนแห่งการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน ทั้งตัวบุคคล ท้องถ่ิน เกษตรกร และ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยพื้นที่ดังกล่าวประกอบด้วย 1.ชุมชนบ้านปงห้วยลาน จังหวัดเชียงใหม่ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ใกล้
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน ภายในมีสถานีเพาะชํากล้าไม้ สถานีประมงนํ้าจืดขนาดเล็ก และอ่างเก็บนํ้าห้วยลานตาม
พระราชดําริ เพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้ง ชาวบ้านในชุมชนมีการทําสินค้าหัตถกรรม อาทิ การจักสานไม้ไผ่ การทอผ้า และการสาน
ใบตาล 2.ชุมชนบ้านหนองส่าน จังหวัดสกลนคร อดีตเป็นพ้ืนที่สีแดงในเขตป่าภูพาน ใกล้กับพระตําหนักภูพาน อันเป็นพื้นที่ทรง
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งานหลักในเขตภาคอีสาน ปัจจุบันชาวชุมชนบ้านหนองส่านได้น้อมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต อาทิ การทํา
เกษตรผสมผสาน และเป็นหมู่บ้านที่มีช่ือเสียงในเรื่องผ้าย้อมคราม 3.ชุมชนริมนํ้าจันทบูร จังหวัดจันทบุรี เป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งอยู่
ริมนํ้า เคยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้ากับต่างประเทศมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ในพื้นที่มีโครงการพระราชดําริคือ 
คลองภักดีรําไพ สร้างข้ึนเพ่ือแก้ปัญหานํ้าท่วมอย่างยั่งยืนของจังหวัดจันทบุรี และภายในชุมชนมีสถาปัตยกรรม อาคารบ้านเรือน 
ตึกแถว วิถีชีวิตของชาวชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว หาชมได้ยาก 4.ชุมชนรอบโครงการพัฒนาพ้ืนที่หนองใหญ่ตาม
พระราชดําริ จังหวัดชุมพร เป็นพ้ืนที่แก้มลิงตามตามแนวพระราชดําริ เพ่ือแก้ไขปัญหาอุทกภัย ชาวชุมชนต่างน้อมนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ และมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชน ผู้ว่าการ ททท.กล่าวต่อว่า การดําเนินการตาม
โครงการ “ตามรอยศาสตร์พระราชา เพ่ือการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” แบ่งการทํางานเป็น 4 ระยะ โดยระยะแรก เป็นการศึกษาข้อมูล 
การวิเคราะห์ปัญหาทางสังคมและลงพ้ืนที่, ระยะที่สอง เป็นการพัฒนาแผนธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน เช่น การสร้างเส้นทาง
ท่องเที่ยว การจัดการเรื่องกิจกรรมประเพณีในพื้นที่ชุมชน, ระยะที่สาม เตรียมการส่ือสารทางการตลาดเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
และระยะที่ส่ี การเปิดตัวชุมชนต่อสาธารณะเพ่ือการสร้างเศรษฐกิจชุมชนผ่านการท่องเที่ยว “ททท.คาดว่าโครงการดังกล่าวจะ
สามารถสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและย่ังยืนโดยผ่านการท่องเที่ยว ขณะเดียวกันก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในแบบ Local Experience ให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน” ผู้ว่าการ ททท.กล่าว ทางด้านนางสาวนาเดีย ราชีด 
(Ms.Nadia Rasheed) ผู้แทนผู้บริหารโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก กล่าวในการแถลงข่าวว่า 
รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมมือกับ ททท. โดยหัวใจของโครงการน้ีคือพัฒนาให้ชุมชนสามารถสร้างรายได้ด้วยตนเองและมีชีวิตที่
ยั่งยืน ขณะที่ นางสาวพัณณิน กิติพราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท สยามนิรมิต จํากัด ตัวแทนจากภาคเอกชน กล่าวว่า 
รู้สึกยินดีที่ทาง ททท.เปิดกว้างด้านการท่องเที่ยว สนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน เพราะนอกจากจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน
แล้ว ยังเป็นการเผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ ให้ชาวไทยและต่างชาติรับทราบของดีและอัตลักษณ์วิถีความเป็นไทยอีกด้วย 
ทั้งนี้ โครงการ “ตามรอยศาสตร์พระราชา เพ่ือการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” จะมีการจัดแสดงเป็นนิทรรศการ และเปิดให้ผู้สนใจได้เข้า
ชม ระหว่างวันที่ 4-8 ตุลาคม 2560 บริเวณเอ็มโพเรียม แกลอร่ี (Emporium Gallery) ช้ัน M ศูนย์การค้าดิเอ็มโพเรียม 
กรุงเทพฯ ภายในงานจะมีการนําเสนอศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมถึงผลของการ
ดําเนินงานตามโครงการและเส้นทางท่องเที่ยวของทั้ง 4 ชุมชนอีกด้วย  
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ความสําคญัของการบังคับใช้กฎหมายในเขตเทศบาลเมืองตาก 
 

Importance of Law Enforcement in Tak Municipality 
 

ร.ต.อ.อนันตรัตน์  สุขนรินทร ์
 

บทคัดย่อ 
ปัญหาเก่ียวกับอุบัติเหตุบนท้องถนน นับว่าเป็นอีกปัญหาหนึ่งท่ีสําคัญและร้ายแรงไม่น้อยไปกว่าปัญหาอ่ืนๆซ่ึงใน

แต่ละปีรัฐบาลต้องสูญเสียงบประมาณจากการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยได้พยายามหา
มาตรการท่ีดีท่ีสุดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สถานีตํารวจภูธรเมืองตาก เป็นหน่วยงานระดับยุทธศาสตร์ ท่ีรับผิดชอบดูแล
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อํานวยความยุติธรรม รักษาความมั่นคงภายใน ดูแลการควบคุมจัดการ จราจร
และบริการสังคม บุคลากรที่มีส่วนสําคัญในการบริการ และแก้ไขปัญหาทางด้านการจราจร ก็คือข้าราชการตํารวจท่ีทํา
หน้าท่ีทางด้านการจราจร ท่ีเราเรียกว่า “ตํารวจจราจร” ทุกวันนี้ตํารวจจราจรนับว่าเป็นผู้มีบทบาทสําคัญอย่างย่ิงในการ
แก้ไขปัญหาการจราจร เนื่องจากเป็นผู้ท่ีใกล้ชิดกับปัญหาจราจรมากท่ีสุด ด้วยเป็นผู้ท่ีมีหน้าท่ีอํานวยความสะดวกด้าน
การจราจร และมีอํานาจในการจับกุมผู้กระทําผิดกฎหมาย รวมท้ังกฎหมายทางด้านการจราจร ในฐานะเป็นเจ้าพนักงาน ใน
การจับกุมผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรน้ันก็เพ่ือเป็นการข่มขู่ยับย้ัง มิให้มีการกระทําผิด หรือฝ่าฝืนกฎจราจร จะได้ทําให้
การจราจรเกิดความคล่องตัว ดังนั้น จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องศึกษาปัจจัยการกระทําผิดกฎหมายจราจรของผู้ใช้รถใช้ถนน 
เพ่ือจะได้ทราบถึงรายละเอียด และข้อเท็จจริงต่างๆ ท่ีจะนําไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาและแก้ไขในการบังคับใช้
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนนต่อไป 
 
คําสําคัญ : อุบัติเหตุบนท้องถนน 
 
Abstract 

Problems related to road accidents. It is a serious issue and one that is no less important than 
other issues, which have lost government funding each year from the prevention of road accidents and 
the ages have tried to find the best measures. To resolve such issues, Police Station when Phet Agency 
strategic level Responsible for security of life and property. Justice Internal Security Managed care 
Traffic and Social Services Personnel who took part in the service. And fix the traffic. It is the police 
commissioner, who serves on the traffic. We call a "traffic cop" Today is the traffic police who have a 
critical role in solving traffic problems. Due to the proximity to the most traffic. With the people who 
facilitate traffic. And have the power to arrest offenders legislation. Including the traffic laws. As 
Treasurer In the arrest of a traffic offense, then threatened to veto. Shall be guilty Or violating traffic 
rules Traffic will be made flexible so it is necessary to study the traffic offense of the road. To know the 
details. And facts To be used as a guide in the development and revision of the enforcement for the 
benefit of the nation and the people. The car on the next street. 
 
Keywords : road accidents 
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บทนํา 

ปัญหาเก่ียวกับอุบัติเหตุบนท้องถนน นับว่าเป็นอีกปัญหาหนึ่งท่ีสําคัญและร้ายแรงไม่น้อยไปกว่าปัญหาอ่ืนๆซ่ึงใน
แต่ละปีรัฐบาลต้องสูญเสียงบประมาณจากการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยได้พยายามหา
มาตรการท่ีดีท่ีสุดในการแก้ไขปัญหาดังกลา่ว แต่ก็ยังมีเหตุการณ์เกิดข้ึนเหมือนเดิม 

สถานีตํารวจภูธรเมืองตาก เป็นหน่วยงานระดับยุทธศาสตร์ ท่ีรับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน อํานวยความยุติธรรม รักษาความม่ันคงภายใน ดูแลการควบคุมจัดการ จราจรและบริการสังคม การให้บริการ
ประชาชนของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ ก็ยังเป็นปัญหาสําคัญ ท่ีประชาชนยังมีความรู้สึกต้องการให้ตํารวจ เป็นท่ีพ่ึงของประชาชน
อย่างแท้จริง ไม่ต้องการให้มีภาพลักษณ์ของการทําตัวเป็นเจ้านายประชาชน ต้องการให้มีความซ่ือสัตย์ปฏิบัติหน้าท่ีอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่กระทําผิดเสียเอง ซ่ึงเป็นเร่ืองสําคัญอย่างย่ิง 
  ข้าราชการตํารวจทุกนาย มีหน้าท่ีในการบําบัดทุกข์ บํารุงสุขแก่ประชาชน รวมท้ังงานในส่วนของการให้บริการแก่
ประชาชน โดยมีประชาชนซ่ึงอยู่ในฐานะลูกค้าผู้รับบริการ โดยมีสถานีตํารวจเป็นหน่วยงานท่ีให้บริการแก่ประชาชนโดยตรง 
และมีบทบาทมากท่ีสุดในอันท่ีจะทําให้ภารกิจของสํานักงานตํารวจแห่งชาติบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้งานบริการของตํารวจ
เป็นงานทางด้านบริการสาธารณะ งานทางด้านการจราจร เป็นงานทางด้านบริการสาธารณะอย่างหนึ่ง และทุกวันนี้ปัญหา
ทางด้านการจราจรเป็นปัญหาท่ีสําคัญทุกพ้ืนท่ีของประเทศ 

บุคลากรที่มีส่วนสําคัญในการบริการ และแก้ไขปัญหาทางด้านการจราจร ก็คือข้าราชการตํารวจท่ีทําหน้าท่ี
ทางด้านการจราจร ท่ีเราเรียกว่า “ ตํารวจจราจร ” ทุกวันนี้ตํารวจจราจรนับว่าเป็น ผู้มีบทบาทสําคัญอย่างย่ิงในการแก้ไข
ปัญหาการจราจร เนื่องจากเป็นผู้ท่ีใกล้ชิดกับปัญหาจราจรมากท่ีสุด ด้วยเป็นผู้ท่ีมีหน้าท่ีอํานวยความสะดวกด้านการจราจร 
และมีอํานาจในการจับกุมผู้กระทําผิดกฎหมาย รวมท้ังกฎหมายทางด้านการจราจร ในฐานะเป็นเจ้าพนักงาน ในการจับกุม
ผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรนั้นก็เพ่ือเป็นการข่มขู่ยับย้ัง มิให้มีการกระทําผิด หรือฝ่าฝืนกฎจราจร จะได้ทําให้การจราจรเกิด
ความคล่องตัว 

จากปัญหาดังกล่าว ทําให้การดําเนินงานในส่วนการบังคับใช้กฎหมายจราจรของข้าราชการตํารวจสถานี
ตํารวจภูธรเมืองตาก ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข ท้ังนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ของสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ ดังนั้น จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องศึกษาสาเหตุการกระทําผิดกฎหมายจราจรของผู้ใช้รถใช้ถนน เพ่ือจะได้
ทราบถึงรายละเอียด และข้อเท็จจริงต่างๆ เพ่ือนําเสนอเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาบังคับใช้เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อ
ประเทศชาติและประชาชน 
แนวความคิดและวัตถุประสงค์ในการบัญญัติกฎหมายจราจร 
 สําหรับประเทศไทย รถท่ีเข้ามาในประเทศไทยรุ่นแรก คือรถลาก ซ่ึงเริ่มมาต้ังแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว และชาวต่างชาติก็ได้มีการตัดถนนเพ่ือให้ยานพาหนะซ่ึงเป็นรถลาก ได้ใช้เดินทางติดต่อทําการค้าขายได้
สะดวกข้ึน จึงได้มีพระราชบัญญัติรถลาก พุทธศักราช 2444 ออกใช้บังคับ ต่อมาเม่ือเร่ิมมีการนํารถยนต์เข้ามาใช้มากขึ้นจึง
ได้มีพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2448 และพระราชบัญญัติรถจ้าง พ.ศ.2448 ขึ้น เพ่ือจัดระเบียบการจดทะเบียนรถ  
 สําหรับกฎหมายจราจร ได้มีการตรากฎหมายจราจรขึ้นเป็นฉบับแรก คือพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2477 
การร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้อาศัยหลักจากกฎหมายจราจรของประเทศอังกฤษ นํามาดัดแปลงแก้ไขให้เหมาะสมกับ
ประเทศไทย และต่อมาได้มีพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. 2497 ออกใช้บังคับเกี่ยวกับการขนส่ง สาเหตุท่ีต้องมีการบัญญัติ
กฎหมายเหล่านี้ออกใช้บังคับ ด้วยเหตุผลเพ่ือการจัดระเบียบในการจราจรให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพการจราจร และ
จํานวนยานพาหนะท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือก่อให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้
รถใช้ถนน 
 ด้วยความเจริญของสังคมทําให้การใช้รถใช้ถนนมีความสําคัญและจําเป็นต่อชีวิตประจําวันของมนุษย์มากข้ึน 
ประกอบกับความเจริญทางเทคโนโลยี ทําให้มีการพัฒนารูปแบบ และเคร่ืองยนต์กลไกของยานพาหนะท่ีนํามาใช้บนถนน 
กฎหมายเหล่านี้จึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้มีความทันสมัย รองรับสภาพการใช้รถใช้ถนนให้ดีย่ิงข้ึนมาเป็นลําดับ การแก้ไข
กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรที่นับได้ว่าเป็นครั้งใหญ่ท่ีสุดเท่าท่ีเคยมีมา ได้ทําข้ึนในปี พ.ศ. 2522 โดยได้มีการประกาศใช้
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พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2522 ขึ้นใช้บังคับแทนกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการจราจรท่ีใช้
บังคับแต่เดิม เพ่ือให้สามารถควบคุม บังคับ ขับขี่ ผู้ประกอบการ และตัวรถ ให้เกิดความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจร
ย่ิงข้ึน จากการท่ีจราจรและขนส่งได้มีการขยายตัวไปในส่วนภูมิภาค ทําให้มีการสัญจรบนทางหลวงเพิ่มมากข้ึนในปี 
พ.ศ.2535 จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 ขึ้น เพ่ือใช้แทนประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 295 ลงวันท่ี 28 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ซ่ึงเป็นกฎหมายว่าด้วยทางหลวงท่ีใช้บังคับในขณะนั้น ให้สอดคล้องกับความเจริญและการพัฒนา
ของประเทศ กฎหมายจราจรเหล่านี้ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาพของการสัญจรมาโดยตลอด 
โดยกําหนดสภาพบังคับต่าง ๆ สรุปได้ดังน้ี 

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2529 
และ(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2535 เป็นกฎหมายหลักท่ีบัญญัติเกี่ยวกับการจราจร กฎหมายฉบับนี้ ตราข้ึนเพ่ือบังคับให้เจ้าของและผู้
ขับขี่ปฏิบัติตามโดยได้บัญญัติเกี่ยวกับลักษณะของรถที่ใช้ในทาง การใช้ไฟหรือเสียงสัญญาณของรถ การบรรทุก สัญญาณ
จราจรและเคร่ืองหมายจราจร การใช้ทางเดินรถ และได้กําหนดรายละเอียดในการขับรถ การขับแซงและผ่านข้ึนหน้า    
การออกรถ การเลี้ยวรถ และการกลับรถ ฯลฯ ท้ังนี้เพ่ือให้ผู้ใช้รถถือปฏิบัติเป็นไปในลักษณะเดียวกัน นอกจากนี้ยังได้
กําหนดอํานาจหน้าท่ีของเจ้าพนักงานจราจรและพนักงานเจ้าหน้าท่ีในการควบคุม ดูแล และการจัดการจราจร ท้ังนี้
กฎหมายได้กําหนดบทลงโทษต่อผู้ฝ่าฝืนให้การบังคับใช้กฎหมายดีย่ิงขึ้นด้วย 

พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2523 ,(ฉบับท่ี 3)พ.ศ.2530 (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2535, (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2535, (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2537 และ(ฉบับท่ี 7) 
พ.ศ.2537 เป็นกฎหมายที่ตราข้ึนเพ่ือควบคุมการขนส่งทางบกให้เหมาะสม มีมาตรฐานและเกิดความปลอดภัย โดยได้จัดต้ัง
คณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบกเพื่อเป็นองค์กรกลางทําหน้าท่ีกําหนด นโยบายและมาตรการด้านการขนส่ง และจัดต้ัง
คณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบกเพ่ือกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับการขนส่งให้เป็นมาตรฐาน นอกจากนี้ กฎหมายยังได้
กําหนดลักษณะการประกอบการขนส่ง การชดใช้ค่าเสียหายท่ีเกิดจากการขนส่ง การรับจัดการขนส่งโดยมีบทบัญญัติควบคุม
รถ ผู้ประจํารถ ผู้โดยสาร ตลอดจนสถานีขนส่ง และได้กําหนดบทลงโทษสําหรับผู้ฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายน้ีด้วย 

พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2524 ,(ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ.2525 (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2527 ,(ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2528 , (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2528, (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2530 , (ฉบับท่ี 8) 
พ.ศ.2530 และ (ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2537 เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพ่ือบังคับรถยนต์ทุกประเภท โดยการกําหนดประเภทและ
ลักษณะของรถยนต์ท่ีสามารถใช้วิ่งบนทาง รวมทั้งการจดทะเบียน การใช้รถและการชําระภาษี ตลอดจนใบอนุญาตขับข่ี 
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ทางร่วมกัน 

พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 เป็นกฎหมายท่ีตราข้ึนเพ่ือบังคับกิจการหรือการกระทําใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องบน
ทางหลวง โดยกําหนดประเภทของทางหลวง การกํากับตรวจตราและควบคุมทางหลวง และงานทาง ตลอดจนการควบคุม 
การรักษา การขยายและสงวนเขตทางหลวง และทางหลวงพิเศษ ท้ังนี้เพ่ือให้สภาพการใช้ทางหลวงเกิดความสะดวกฯลฯ   
ได้กําหนดบทลงโทษสําหรับผู้ฝ่าฝืนบทบญัญัติแห่งกฎหมายนี้ด้วย 
ลักษณะของกฎหมายจราจร 
  กฤติพล อ้างอิงจาก อิทธิ (2534) ได้กล่าวถึงลักษณะของกฎหมายจราจรไว้ว่า กฎหมายจราจร เป็นกฎหมายท่ี
บัญญัติขึ้นเพ่ือให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เป็นกฎเกณฑ์ท่ีตั้งข้ึนเพ่ือใช้บังคับเพ่ือการจัดระเบียบ
การจราจรให้ทันกับการพัฒนาการเทคโนโลยียานยนต์ และสภาพการใช้รถใช้ถนน ดังนั้น กฎหมายจราจรจึงมีลักษณะเป็น
กฎหมายเทคนิค คือบัญญัติขึ้นด้วยเหตุผลทางเทคนิค เพ่ือการจัดระเบียบทางสังคม ไม่ได้บัญญัติตามเหตุผลทางด้านศีลธรรม 
เช่น การเดินรถทางซ้ายทางขวาไม่มีความถูกผิดในตัวของมันเอง ความถูกผิดเกิดข้ึนเนื่องจากการต้ังกฎเกณฑ์ เป็นต้น 

จะเห็นได้ว่า โดยพื้นฐานของกฎหมายจราจรแล้ว บัญญัติขึ้นเพ่ือประโยชน์ในทางปกครอง บริหาร โดยกําหนด
กฎเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ เพ่ือบังคับให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ฉะนั้น การกระทําท่ีฝ่าฝืน
กฎเกณฑ์ จึงอยู่นอกเหนือความรู้สึกมนุษย์ในเร่ืองความถูกผิดทางศีลธรรม ซ่ึงหลายๆประเทศเช่น เยอรมัน ได้แยกความผิด
จราจรนี้ให้สิ้นสภาพการเป็นความผิดอาญา โดยพิจารณาจัดให้การกระทําผิดดังกล่าวเป็นลักษณะของ การฝ่าฝืนระเบียบ 
เท่านั้น เป็นผลให้การกําหนดนโยบายทางอาญาต่อผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรไม่จําเป็นต้องใช้โทษและกระบวนการทาง
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อาญามาบังคับ เช่นเดียวกับความผิดอาญาท่ัวไป ท้ังนี้เพ่ือหลีกเลี่ยงผลเสียในการเข้ามาสู่กระบวนการทางอาญา และภาระ
การพิจารณาของศาล 

แต่สําหรับกฎหมายไทยไม่ได้แยกความผิดจราจรออกไปจากกฎหมายอาญาท้ังนี้เป็นเพราะแนวคิดในการร่าง
กฎหมายไทย ท่ีนําแนวคิดของประเทศอังกฤษมาใช้ ประกอบกับการท่ีสังคมไทย ประชาชนยังขาดจิตสํานึกในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายด้วยตนเอง หรือขาดหลักความเชื่อฟังกฎหมาย ดังนั้น เพ่ือให้กฎหมายท่ีบัญญัติขึ้นมีผลบังคับใช้จึงต้องอาศัย
บทลงโทษทางอาญามาใช้บังคับ 
 
ประเภทของความผิดตามกฎหมายจราจร 
ศราวุฒิ (2524) ได้แบ่งประเภทความผิดตามกฎหมายจราจรได้ 2 ประเภท คือ 
  1. ความผิดประเภทท่ีเก่ียวกับการจอดรถ เป็นการท่ีผู้ขับข่ีได้กระทําผิดหลังจากท่ีหยุดรถ หรือจอดรถแล้ว แม้จะ
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือมีความร้ายแรงน้อยกว่า แต่โอกาสท่ีจะทําให้เกิดปัญหาจราจรติดขัดก็ง่าย เช่น การจอดรถในเขตป้าย
จอดรถประจําทาง การจอดรถในท่ีห้ามจอด การจอดรถซ้อนคัน เป็นต้น 

2. ความผิดประเภทที่เก่ียวกับการขับเคลื่อนรถ เป็นการท่ีผู้ขับข่ีได้กระทําความผิดขณะท่ีอยู่ในระหว่างขับขี่
ยวดยาน ความผิดประเภทนี้ ถือว่าเป็นความผิดประเภทท่ีร้ายแรง และเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุจราจรมากท่ีสุด ได้แก่ การ
ขับรถด้วยความเร็วเกินอัตราท่ีกฎหมายกําหนด ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณจราจร ขับรถในขณะมึนเมา เป็นต้น 
ประเภทของผู้กระทําผิดกฎหมายจราจร 

1. ผู้กระทําผิดกฎหมายจราจร อาจแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือผู้ใช้รถและคนเดินเท้า 
2. ผู้กระทําผิดในส่วนของผู้ใช้รถ ผู้กระทําผิดในส่วนนี้อาจแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ  

2.1 กลุ่มคอเชิ้ตยาว หมายถึงผู้ขับข่ีท่ีไม่ได้มีอาชีพในการขับรถ แต่ต้องขับรถเพราะมีความจําเป็นจะต้อง
เดินทาง หรือประกอบธุรกิจ 

2.2 กลุ่มคอเชิ้ตน้ําเงิน หมายถึง ผู้ขับขี่ท่ีมีอาชีพในการขับรถ เช่นคนขับรถรับจ้างสาธารณะ คนขับรถ
โดยสารประจําทาง หรือคนขับรถบรรทุกรับจ้างเป็นต้น 

ผู้กระทําผิดในส่วนของคนเดินเท้า เช่น การไม่เดินบนทางเท้าหรือไหล่ทางในทางทีมีทางเท้าหรือไหล่ทาง การขาย
ของในทางเดินรถ การขี่ จูง หรือไล่ต้อนสัตว์ไปบนทางในลักษณะท่ีเป็นการกีดขวางจราจร เป็นต้น 
การบังคับตามกฎหมาย 
 ศราวุฒิ (2522) ได้ให้ความหมายการบังคับตามกฎหมาย ไว้ว่า หมายถึงการบังคับให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ข้อบังคับเกี่ยวกับการจราจร การขนส่งทางบก เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม เพราะการกระทําผิด
กฎหมายจะต้องมีการลงโทษผู้ฝ่าฝืนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการข่มขู่มากกว่าการแก้แค้น ท้ังนี้เพราะ การกระทําผิด
กฎหมายจราจรว่าเป็นความผิดทางอาญา ประเภท Main Prohibit ซ่ึงหมายถึง การกระทําผิดท่ีกฎหมายได้บัญญัติไว้ว่าเป็น
ผิดซ่ึงมีผู้ฝ่าฝืนกฎหมายประเภทนี้มากมาย สาเหตุประการหนึ่งคือ ผู้กระทําผิดส่วนใหญ่มากมายในสังคม ผู้กระทําผิดมักมี
อภิสิทธ์ิหรือมีคนรู้จักท่ีจะช่วยให้ตนพ้นผิดได้ ประการสําคัญท่ีสุดคือ ประชาชนท่ัวไปมักไม่ประณามผู้กระทําผิดว่าเป็นการ
กอ่อาชญากรรม แต่หากพิจารณาในนัยท่ีว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและมีบทลงโทษ อีกท้ังการฝ่าฝืนนั้นทําให้สังคมเดือดร้อน 
หรือได้รับอันตราย การกระทําผิดฐานฝ่าฝืนกฎหมายจราจร ก็สมควรอย่างย่ิงท่ีจะจัดได้ว่าเป็นการก่ออาชญากรรมพ้ืนบ้าน 
เพราะอัตราการเกิดอาชญากรรมประเภทนี้มีสูงมากกว่าอาชญากรรมเกี่ยวกับชีวิต และทรัพย์สินอ่ืน ๆ รวมกัน 
 การบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย มองดูผิวเผินแล้วน่าจะเป็นหน้าท่ีของตํารวจจราจรเท่านั้น ท่ีจะคอยกวดขัน 
บังคับมิให้ผู้ใดฝ่าฝืนกฎข้อบังคับในการจราจรตลอดจนการลงโทษผู้จงใจฝ่าฝืน เพ่ิมโทษ หรือเสนอเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ
แก่ผู้ไม่เคารพกฎหมายแต่ผู้มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ยังมีอีกหลายหน่วยงาน เช่น กองทะเบียนยานพาหนะและกรมการ
ขนส่งทางบกมีอํานาจในการออกใบอนุญาตขับข่ี  
 การแก้ไขเพ่ือท่ีจะลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยการออกกฎหมายบังคับนั้น ในทางจิตวิทยากล่าวว่า เป็นการกดดัน
แต่เพียงอย่างเดียว ซ่ึงหมายความว่ามีแต่การบังคับไม่ให้กระทําผิด แต่ยังไม่มีการอบรมให้เข้าใจถึงข้อเท็จจริงทังคนขับรถ 
และคนเดินเท้าในภยันตรายอย่างดีพอ ถือว่าเป็นการแก้ไขท่ีปลายเหตุ จะเห็นได้ว่าในด้านการศึกษา ด้านวิศวกรรมจราจร 
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และด้านการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายย่อมต้องมีความสัมพันธ์กันเสมอ หากต่างฝ่ายต่างทําย่อมจะไม่สมบูรณ์ สิ่งท่ี
เกี่ยวข้องกับการแก้ไขด้านการบังคับตามกฎหมายควรพิจารณาจาก 

กฎหมายจราจร ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ พ.ร.บ จราจรทางบก พ.ร.บ รถยนต์ พ.ร.บ การขนส่ง ท้ัง 3 ฉบับนี้ ได้
ประกาศใช้เม่ือ พ.ศ.2522 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่จะเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันเพียงใด ต้องพิจารณา
จากการยอมรับหรือการปฏิบัติของสังคมส่วนใหญ่ว่าสามารถท่ีจะปฏิบัติตามได้หรือไม่ แต่กฎหมายจราจรของประเทศไทย
ร่างออกมาใช้โดยคํานึงถึงหลักความปลอดภัยเป็นประการสําคัญ ซ่ึงถือว่าเป็นการใช้หลักตามแบบอย่างประเทศในยุโรป 
การถือหลักความปลอดภัย โดยการเน้นหนักเช่นนี้ ย่อมจะเกิดการหย่อนยานในหลักความสะดวกในการสัญจรไปบ้างแต่
อย่างไรก็ตามการเลือกหลักความปลอดภัยไว้ก่อนความสะดวกก็จะลดค่าความสูญเสียเกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สินลงไปได้มาก 
 กล่าวโดยทั่วไปแล้ว กฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศของเจ้าพนักงานจราจรสิ่งต่างๆ นี้มีอยู่เพียงพอแล้ว หากไม่
จําเป็นก็ไม่ควรที่จะบัญญัติไว้อีก หากแต่ประการสําคัญควรพิจารณาว่า เจ้าหน้าท่ีของรัฐและผู้ใช้ถนนหนทางปฏิบัติตาม
กฎหมายข้อบังคับท่ีมีอยู่ครบถ้วนแล้วเพียงใด 
 การออกใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร เจ้าหน้าท่ีตํารวจมีอํานาจตามกฎหมายจราจรให้ออกแก่ผู้กระทําผิดได้ โดยมี
อํานาจยึดใบอนุญาตขับข่ีไว้ไม่เกิน 8 ชั่วโมง และจะต้องออกใบแทนใบอนุญาตขับข่ี ให้แก่ผู้กระทําผิดเพ่ือใช้ได้ภายใน 7 วัน 
ผู้กระทําผิดจะต้องมารายงานตัวต่อพนักงานสอบสวนยังสถานีตํารวจท่ีปรากฏในใบส่ัง 
 วัตถุประสงค์ของการมีใบสั่งก็เพ่ือเป็นการแจ้งความ เป็นหมายเรียกตัว เป็นแบบฟอร์มการให้สัญญา และเป็น
แบบฟอร์มการตําหนิติเตียน จุดประสงค์ในการใช้ใบสั่งเหล่านี้ถูกกําหนดข้ึนเพ่ือเป็นบทลงโทษสําหรับผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย
จราจรซ่ึงถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าท่ีตํารวจ และเพ่ือเป็นการป้องกันอุบัติเหตุจราจร บทลงโทษของใบสั่งนั้นเป็นไปใน 2 ลักษณะ
ด้วยกันคือ ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายจราจรและได้รับใบสั่งต้องไปจ่ายค่าปรับตามเวลาท่ีกําหนดไว้ หรือไม่ก็ต้องไปขึ้นศาลหากไม่ยอม
ชําระค่าปรับ 
การบังคับใช้กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายจราจร 
 กฤติพล อ้างอิงจาก ประธาน (2522) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายไว้ว่า  
 การบังคับใช้กฎหมายโดยท่ัวไป หมายถึง การนํากฎหมายมาบังคับใช้เพ่ือควบคุมความประพฤติของสมาชิก โดย
การดําเนินการอย่างเป็นกระบวนการต่อเนื่องและสัมพันธ์กันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรมของรัฐ ได้แก่ 
การดําเนินการในชั้นเจ้าพนักงานตํารวจในการรักษากฎหมาย ซ่ึงหากมีการฝ่าฝืนจะต้องสืบสวน สอบสวน และจับกุม
ผู้กระทําผิดส่งต่อให้พนักงานอันการทําหน้าท่ีฟ้องร้องคดี ศาลยุติธรรมจะทําหน้าท่ีพิจารณาและตัดสินคดี และมีพนักงาน
ราชทัณฑ์ ทําหน้าท่ีเป็นผู้ควบคุม ตามท่ีศาลสั่งลงโทษ โดยมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ท้ังนี้เพ่ือทําให้การบังคับใช้กฎหมาย 
และระบบงานยุติธรรมของรัฐท้ังระบบสามารถอํานวยความยุติธรรม และตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาสังคมได้ 
 การที่จะอํานวยความยุติธรรมให้กับสังคมได้อย่างเต็มท่ี นอกจากจะต้องประกอบด้วยกฎหมายท่ีมีความถูกต้อง
ชอบธรรมและเหมาะสมแล้ว การบังคับใช้กฎหมายผ่านกระบวนการยุติธรรมของรัฐ จะต้องมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ
หลักความถูกต้องตามหลักนิติธรรมสามารถรักษาความสงบเรียบร้อยภายในสังคมโดยการป้องกัน และปราบปรามการ
กระทําผิด ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 

กระบวนการยุติธรรมท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถเห็นได้จากสถิติการจับกุม และการลงโทษผู้กระทําผิดสูงเม่ือเทียบ
กับการเกิดการกระทําความผิด ท้ังนี้โดยการใช้ทรัพยากรอย่างจํากัด โดยการดําเนินการตามข้ันตอนต่าง ๆ ในกระบวนการ
ยุติธรรมจะต้องมีความรวดเร็วและแน่นอน มีวิธีปฏิบัติท่ีมีแบบแผน แต่ในขณะเดียวกันก็ยืดหยุ่นได้บ้าง และจะต้องลด
โอกาสท่ีผู้กระทําจะรอดพ้นจากการพิจารณาในกระบวนการยุติธรรมให้น้อยท่ีสุด 
 ดังนั้น หากกระบวนการยุติธรรมไม่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่สามารถจับกุมผู้กระทําผิดมาลงโทษได้แล้ว 
ความไม่นําพา และการละเลยต่อกฎหมายจะเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้น รัฐจึงต้องใช้หลักประกันสังคม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาดังกล่าว ท้ังนี้โดยการปรับปรุงตัวบทกฎหมาย ท้ังกฎหมายสารบัญญัติ และกฎหมายวิธีส
บัญญัติ ตลอดจนเพ่ิมพูนประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม ให้มีความเหมาะสมยิ่งข้ึน สําหรับการบังคับใช้กฎหมาย
จราจร เป็นการดําเนินการของหน่วยงานรัฐ ในการรักษาความปลอดภัย และส่งเสริมความสะดวกในการใช้รถใช้ถนน 
ตลอดจนจับกุมผู้กระทําผิดต่อกฎหมายจราจรมาลงโทษ ซ่ึงการดําเนินการดังกล่าวสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระยะ คือ 
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  1. การบังคับใช้กฎหมายในระยะก่อนการกระทําความผิด หมายถึง การรักษาให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย        
ในลักษณะการป้องกันการกระทําความผิด หรือการฝ่าฝืนกฎหมาย โดยการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงานตามอํานาจและ
หน้าท่ี กฎหมายกําหนดเอาไว้ ได้แก่ เจ้าพนักงานตํารวจ และเจ้าพนักงานอ่ืน ๆ ท่ีกฎหมายให้อํานาจ 
 2. การบังคับใช้กฎหมายจราจรในระยะก่อนการกระทําความผิด เป็นการดําเนินการรักษากฎหมาย โดยเจ้า
พนักงานจราจรและพนักงานเจ้าหน้าท่ี ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าท่ีในการตรวจตรา ดูแล จัดและ
ควบคุมการจราจร  
การดําเนินการต่อผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรในปัจจุบัน 
 เม่ือมีการกระทําความผิดกฎหมายจราจร เป็นหน้าท่ีของเจ้าพนักงานท่ีจะต้องดําเนินการจับกุมผู้กระทําความผิด 
ออกใบสั่งให้ไปรายงานตัว หรือควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน เพ่ือทําการสอบสวนไปตามอํานาจหน้าท่ี แล้วส่งตัวผู้กระทํา
ผิดให้พนักงานอัยการเพ่ือย่ืนฟ้องต่อศาลเพื่อให้ศาลพิจารณาลงโทษ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแขวง และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงฯ และพระราชบัญญตัิจราจรทางบกฯ 
 การนําเสนอ ในส่วนนี้ แบ่งตามการดําเนินการเป็น 3 ระยะ กล่าวคือ 

1. การดําเนินการในชั้นเจ้าพนักงาน 
2. การดําเนินการในชั้นพนักงานอัยการ 
3. การดําเนินการในชั้นศาล 

การลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎหมายจราจร 
 การลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎหมายจราจรในทางปฏิบัติแล้วจะเป็นโทษปรับเสียมากกว่าด้วยเหตุผลท่ียอมรับกันในนานา
ประเทศแล้วว่า การกระทําความผิดทางคดีอาญาในคดีเล็กน้อยท่ีผู้กระทําผิดไม่ควรจะต้องรับโทษถึงจําคุกนั้น โทษปรับเป็น
การลงโทษในทางทรัพย์สินท่ีดีสําหรับแต่ละความผิด ท้ังนี้โดยพิจารณาถึงความหนักเบาของความผิดเป็นสําคัญ การลงโทษ
ในแง่นี้หากจะมองในแง่ความเป็นธรรมก็ดูจะเป็นธรรม เนื่องจากเป็นการลงโทษอย่างเสมอหน้ากัน แต่หากจะมองในแง่
ทัณฑ์แล้ว จะเป็นปัญหาว่าจะสนองตอบวัตถุประสงค์ในการลงโทษได้เพียงใด หรือไม่ในยุคปัจจุบัน ทฤษฎีการลงโทษเพื่อ
เป็นการแก้แค้นให้แก่สังคมไม่เป็นท่ียอมรับกันแล้ว และทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้ไขผู้กระทําผิดให้กลับตัวเป็นคนดีนั้น โดย
สภาพแล้วก็มิอาจนํามาใช้แก่โทษปรับได้ จึงเหลือเพียงทฤษฎีป้องปราบ หรือข่มขู่เท่านั้น ท่ีเป็นวัตถุประสงค์ของโทษปรับ 
กล่าวคือ เป็นการลงโทษเพ่ือมิให้ผู้ถูกลงโทษนั้นกระทําผิดซํ้าอีก และเพ่ือให้ผู้อ่ืนเห็นตัวอย่างและเกิดความเกรงกลัว ไม่กล้า
กระทําผิดเช่นนั้นในภายหน้า 
วิธีที่จะทําให้ประชาชนช่วยกันรักษาประสิทธิภาพของกฎหมาย 
วิธีท่ีจะทําให้ประชาชนช่วยกันรักษาประสิทธิภาพของกฎหมายนั้น มี 3 ประการ 
1. ประชาชนต้องทราบเกี่ยวกับกฎหมาย 
 ตามหลักกฎหมายแล้วถือว่าประชาชนต้องรู้กฎหมาย ผู้ใดจะกระทําผิดโดยอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ แต่ในทาง
ปฏิบัติแล้วโอกาสท่ีบุคคลจะรู้ว่ามีการตรากฎหมายอะไรบ้างนั้น มีน้อยมากปกติการเผยแพร่โฆษณากฎหมายที่ตราออกมาก็
ใช้วิธีพิมพ์เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงเป็นหนังสือของทางราชการ โดยกฎหมายทุกฉบับจะเขียนไว้เหมือนกันว่า ให้ใช้
พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป หรือ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดไปจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เป็นต้น 
2. การฝึกให้ประชาชนมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย 
 เนื่องจากประชาชนจะต้องเคารพกฎหมายข้อบังคับเพ่ือให้อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสงบสุข เคารพในสิทธิของ
กันและกัน ดังนั้น ประชาชนควรได้รับการฝึกฝนให้มีระเบียบวินัย เคารพในสิทธิของผู้อ่ืน และให้ความร่วมมือกับทาง
บ้านเมืองท่ีจะรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ในเร่ืองนี้ต้องเร่ิมกระทํากันต้ังแต่เด็ก เช่นการข้ามถนนตรงทางม้าลาย 
หรือสะพานลอย ไม่ท้ิงเศษสิ่งของลงบนถนน เป็นต้น จนเกิดความเคยชินต่อการเคารพในกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีกําหนดข้ึน และ
จะส่งผลสืบเนื่องไปถึงการต้ังใจปฏิบัติตามกฎหมายในเร่ืองอ่ืนๆ โดยเคร่งครัดและอัตโนมัติ 
3. มีการลงโทษผู้ท่ีฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว 

มาตรการนี้เม่ือเจ้าพนักงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องคือ เจ้าหน้าท่ีตํารวจซ่ึงมีอํานาจหน้าท่ีจับกุมผู้กระทําผิดเพ่ือรักษา
ความสงบเรียบร้อย ก็จะต้องทําการจับกุมผู้กระทําผิดอย่างเคร่งครัด และโดยทันที เม่ือจับกุมสอบสวนแล้ว ก็ใช้ดุลพินิจ

116



 
 

พิจารณาว่า ควรลงโทษผู้กระทําผิดสถานใด หากเป็นความผิดคร้ังแรกในข้อหาความผิดท่ีไม่ร้ายแรงก็เปรียบเทียบปรับใน
อัตราท่ีสมควร แต่หากเป็นความผิดท่ีอาจเกิดอันตรายแก่ชีวิต หรือทรัพย์สินแล้วก็ต้องพิจารณาเปรียบเทียบปรับในอัตราท่ี
หนัก เพ่ือให้เข็ดหลาบและจะไม่กระทําผดิซํ้าอีก  
บทสรุป 

ปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุบนท้องถนน นับว่าเป็นอีกปัญหาหนึ่งท่ีสําคัญและร้ายแรงไม่น้อยไปกว่าปัญหาอ่ืนๆ ซ่ึงใน
แต่ละปีรัฐบาลต้องสูญเสียงบประมาณจากการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยได้พยายามหา
มาตรการที่ดีท่ีสุดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่ก็ยังมีเหตุการณ์เกิดข้ึนเหมือนเดิม สถานีตํารวจภูธรเมืองตาก เป็น
หน่วยงานระดับยุทธศาสตร์ ท่ีรับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อํานวยความยุติธรรม รักษาความ
ม่ันคงภายใน ดูแลการควบคุมจัดการ จราจรและบริการสังคม จากปัญหาดังกล่าวทําให้การดําเนินงานในส่วนการบังคับใช้
กฎหมายจราจรของข้าราชการตํารวจสถานีตาํรวจภูธรเมืองตาก ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข ท้ังนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ดังนั้นจึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องศึกษาสาเหตุท่ีทําให้ประชาชน
กระทําผิดกฎหมายจราจร เพ่ือจะได้ทราบถึงรายละเอียด และข้อเท็จจริงต่างๆเพ่ือนําเสนอเป็นแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาบังคับใช้เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน  
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการจัดการวางแผนล่วงหน้าในการรองรับ กับปัญหาการจราจรท่ีจะเกิดข้ึนจึงได้ทําการศึกษาการ
กระทําผิดกฎหมายจราจรของประชาชน เรื่องบุคคลที่กระทําผิดกฎหมายจราจรมักไม่เข้าใจความหมายของเครื่องหมาย
จราจร บุคคลท่ีกระทําผิดกฎหมายจราจรมักไม่มีใบอนุญาต ขับขี่เนื่องจากคิดว่าไม่มีความจําเป็น บุคคลท่ีกระทําผิด
กฎหมายจราจรมักไม่สวมหมวกนิรภัยเนื่องจากคิดว่าเป็นการเดินทางท่ีระยะทางไม่ไกลมากนัก บุคคลท่ีกระทําผิดกฎหมาย
จราจรที่อยู่ในช่วงวัย 15 – 22 ปี มักกระทําผิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ บุคคลท่ีกระทําผิดกฎหมายจราจรท่ีอยู่ในวัย 22 ปี
ขึ้นไป มักจะกระทําความผิดเนื่องจากเห็นว่าเป็นความผิดเล็กน้อยและโทษปรับไม่มากนัก ช่วงเวลา 07.00 – 09.00 น.และ 
16.00 – 18.00 น.เป็นช่วงเวลาท่ีคนกระทําผิดกฎหมายจราจรมากท่ีสุด บุคคลท่ีกระทําผิดกฎหมายจราจรบางส่วน คิดว่า
ตนเองมีอภิสิทธ์ิเหนือการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ บุคคลท่ีกระทําผิดกฎหมายจราจร ท่ีมักนํารถจักรยานยนต์ท่ีมี
การดัดแปลงมาขับข่ีมักเป็นวัยรุ่นเพศชาย บุคคลท่ีกระทําผิดกฎหมายจราจรและมีการประสบอุบัติเหตุในเขตเทศบาลเมือง
ตาก ส่วนมากมักจะเป็นรถจักรยานยนต์และผู้ขับข่ีรถยนต์ท่ีกระทําผิดกฎหมายจราจรส่วนมากมักไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
เนื่องจากคิดว่าตํารวจคงมองไม่เห็น  
 
ผลการศึกษาข้างต้นมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

งานจราจรควรมีการวางแผนในการป้องกันโดยการมีการเข้าไปอบรมและให้ความรู้กับบุคคลเป้าหมาย และมีการ
ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สํานักงานขนส่งจังหวัด ดําเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ ก่อนท่ีจะออกใบอนุญาต
ขับข่ี เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสํานักงานเทศบาลเมืองตาก ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือนําไป
อบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรต่อไป 
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การมีส่วนร่วมของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองในระดับตําบลและหมู่บ้าน 
ต่อการปฏิบตัิงานเจ้าหน้าท่ีตํารวจ 

 

Participation of district and village administrative  
officials on police officers performance. 

 
 

ร้อยตํารวจโทองอาจ   จินาอุ 
Police Lieutenant Ongart   Jinaeu 

 
 

บทคัดย่อ 
 การขอความร่วมมือกับประชาชนนั้นจําเป็นต้องผ่านผู้นําชุมชนซ่ึง กํานันผู้ใหญ่บ้าน เป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง
ท่ีอยู่ในระดับตําบล และหมู่บ้าน กฎหมายกําหนดให้มีอํานาจหน้าท่ีหลายอย่างในการช่วยเหลือประชาชนในเขตอํานาจ
ปกครองของตน เป็นผู้ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการกับประชาชน แจ้งข่าวสารข้อมูลของทางราชการต่อ
ประชาชนในหมู่บ้าน นําปัญหาเพ่ือแจ้งต่อทางราชการ เป็นผู้ทราบถึงปัญหาเบื้องต้น ตลอดจนเป็นผู้ประสานงานระหว่าง
ประชาชนกับเจ้าหน้าท่ีตํารวจหรือทางราชการ ดังนั้นบทบาทหน้าท่ีของกํานันผู้ใหญ่บ้านกับเจ้าหน้าท่ีตํารวจ ประจําสถานี
ตํารวจต่าง ๆ จึงมีความสัมพันธ์สอดคล้องกันในทางปฏิบัติ เพราะเป็นเจ้าหน้าท่ีหรือเป็นตัวแทนของรัฐ ผู้ท่ีทราบถึงสภาพ
ความเป็นอยู่และปัญหาของประชาชนดีท่ีสุด 
 เนื่องจากกํานัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นบุคคลเป็นบุคคลท่ีชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ เป็นผู้ท่ีชาวบ้านคัดเลือกมาเป็น
ตัวแทนของประชาชนในหมู่บ้าน หรือตําบล หากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีได้รับความร่วมมือจากกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ย่อม
ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ทราบถึงมูลเหตุแห่งปัญหาท่ีแท้จริง สามารถช่วยเหลืออํานวยความยุติธรรมเบื้องต้นกับประชาชน
ได้อย่างถูกต้องซ่ึงผลกระทบต่อระบบรัฐศาสตร์การปกครองโดยตรง ซ่ึงเป็นการแก้ไขเหตุปัญหาหรือไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้
อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ไม่ต้องมีการขึ้นโรงข้ึนศาลทําให้เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มากมาย ทําให้ความ
เป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน หรือตําบล มีความสงบสุขเรียบร้อยมากข้ึน 
 
คําสําคัญ : เจ้าหน้าท่ีตํารวจ, กํานัน, ผู้ใหญ่บ้าน, การสอบสวน, การรับแจ้งเหตุเบื้องต้น, การช่วยเหลือประชาชน, 

คู่กรณี, ข้อพิพาท, การไกล่เกล่ียข้อพิพาท, การช่วยสืบติดตามพยานหลักฐาน, ความร่วมมือ 
 
ABSTRACT 
 Collaboration with the public is required through community leaders. Village headman A 
district treasurer and a village law clerk are given several powers to assist the people in their 
jurisdiction. Is a liaison between government agencies and the public. Inform the official information to 
people in the village. Bring problems to the government. I know the basics. As well as being a 
coordinator between the people and police or government officials. So the role of village headman and 
police officer. The police station has a consistent relationship in practice. Because it is an official or 
representative of the state. Those who know the best living conditions and problems of the people. 
 
 
 

118



 Because the village The headman is a person whom the villagers respect. The villagers selected 
to represent the people in the village or district if the performance of the staff was cooperated with the 
headman village headman will be convenient and fast. Know the true cause of the problem. It can assist 
the basic justice system with the people, which directly affects the political system of government. This is 
a quick solution to the problem or dispute resolution. And effective There is no need to go to court to 
spend time and expenses to make a lot of peace in the village or district is more peaceful. 
 
Key Words : police officers, village headmen, headman, investigation, preliminary notification, 

public assistance, parties, disputes, dispute mediation, verification of evidence, 
cooperation 

 
บทนํา  
 ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนประชาชนท่ีมาติดต่อราชการค่อนข้างหลากหลาย โดยเฉพาะในด้านคดีหรือกรณีพิพาท 
เนื่องจากสังคมไทยก็เป็นเหมือนสังคมต่าง ๆ ในโลกนี้ ซ่ึงเป็นสังคมที่มีประชากรเป็นจํานวนมากย่อมมีความแตกต่างในเรื่อง
เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม รวมท้ังสภาวะอารมณ์หรือจิตใจของแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกันออกไป จึงทํา
ให้นิสัยและพฤติกรรมของแต่ละคนแตกต่างกัน ดังนั้นการติดต่อปฏิสัมพันธ์กันของคนในสังคมจึงพบท้ังความร่วมมือ การ
พ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันและในทางตรงกันข้ามก็เกิดความความขัดแย้งหรือข้อพิพาทต่าง ๆ คู่กรณีแต่ละฝ่ายย่อมต้องการ
เอาชนะกันไม่ว่าทางใดทางหนึ่งก็ทางหนึ่งจนกลายเป็นบ่อเกิดอาชญากรรมในท่ีสุด โดยธรรมชาติบุคคลท่ีมีความขัดแย้งหรือ
ข้อพิพาทกันย่อมพยามหาทางที่จะแก้ไข หรือเยียวยา แต่การแก้ไขปัญหาเป็นการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองอาจจะไม่เกิดผล
หรือแก้ไขปัญหาไม่สําเร็จ โดยเฉพาะชาวบ้านในระดับตําบลหรือหมู่บ้านท่ีไม่ใช่สังคมในเมือง ท่ีมีความรู้หรือการศึกษาท่ีสูง
กว่าท่ีพอจะแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้จึงต้องหาท่ีปรึกษาเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาหรือข้อพิพาท ถ้าปัญหานั้นจะต้องได้รับความ
ยุติธรรมท้ังสองฝ่ายโดยอาศัยหลักความพึงพอใจของคู่กรณี หากไม่เป็นท่ีพอใจก็จะนําหลักจารีตประเพณีหรือวัฒนธรรมของ
แต่ละท้องถ่ินมาใช้เป็นเกณฑ์ในการตกลงไกล่เกลี่ยเบื้อยงต้น หากยังไม่สามารถตกลงกันได้อีกจากนั้นก็จะนําเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมตามเกณฑ์ของรัฐท่ีกําหนดไว้คือกฎหมาย ซ่ึงต้องอาศัยอํานาจทางศาลยุติธรรมในการตัดสินปัญหาหรือ
ข้อพิพาท 
 การประชาชนท่ีมาติดต่อราชการกับกับเจ้าหน้าท่ีตํารวจ ส่วนใหญ่ขาดความเชื่อม่ันในตนเอง ไม่ทราบถึงกฎหมาย 
ระเบียบ หรือข้ันตอนต่าง ๆ ในการติดต่อราชการ หรือแจ้งความร้องทุกข์ จึงทําให้เกิดความล่าช้า จนพนักงานสอบสวนไม่
สามารถให้ความช่วยเหลือได้เท่าท่ีควร หรือการเกิดเหตุด่วนเหตุร้าย กว่าเจ้าหน้าท่ีจะไปถึงท่ีเกิดเหตุก็อาจจะสายเกินไป ซ่ึง
ปัญหาเหล่านี้ผู้ท่ีจะเป็นคนกลางในการติดต่อประสานงานให้กับประชาชนได้ดีท่ีสุดคือกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เพราะเป็นผู้ท่ีทราบ
ถึงเหตุเบื้องต้น ใกล้ชิดกับประชาชน และเป็นคนที่ประชาชนไว้วางใจหรือจะถือว่าเป็นทนายความส่วนตัวก็ได้ ซ่ึงจะให้
คําปรึกษาเบื้องต้นให้แก่ประชาชนได้ดี ตลอดจนมีบทบาทหน้าท่ีคล้ายกับเจ้าหน้าท่ีตํารวจในหลายเรื่อง เช่น มีอํานาจหน้าท่ี
ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สามารถจับกุมผู้ท่ีกระทําความผิดท่ีมีโทษทางอาญา ตลอดจนรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นได้ 
หากได้รับความร่วมมือจากกํานันผู้ใหญ่บ้าน ก็จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากย่ิงข้ึน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึง
ความร่วมมือของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองระดับตําบล และหมู่บ้านต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้
ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ 
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2. หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 
สมนึก ปัญญาสิงห์ (2552: 275 – 276) ได้กําหนดหลักการและแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ไว้ดังน้ี 

1. ต้องยึดหลักความต้องการและปัญหาของประชาชนเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรมโดยหากิจกรรมท่ีจะนําไปให้
ประชาชนเป็นเร่ืองใหม่ก็ต้องใช้เวลาในการกระตุ้น และเร่งเร้าความสนใจให้ความรู้ความเข้าใจจนประชาชนยอมรับ
ประโยชน์ในการทํากิจกรรมเหล่านั้น 

2. กิจกรรมต้องดําเนินการในลักษณะกลุ่ม เพ่ือสร้างพลังในการรับผิดชอบร่วมกัน 
3. แนวทางการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนต้องคํานึงถึงขีดความสามารถของประชาชนท่ีจะดําเนินการต่อไป

ได้โดยไม่ต้องพ่ึงภายนอก 
4. กิจกรรมพัฒนาท่ีนําเข้าไปในชุมชน ต้องมีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความพร้อมชุมชน มีความ

สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน 
5. การเริ่มต้นกิจกรรมต้องอาศัยผู้นําชุมชน ผู้นําชุมชนโดยท่ัวไปจะสามารถรับทรรศนะและความยอมรับสิ่งใหม่ได้

เร็วและเป็นผู้นําท่ีชาวบ้านมีความศรัทธาอยู่ในตัวอยู่แล้ว ดังน้ันการเริ่มต้นจากผู้นํานําจึงเป็นไปได้เร็วกว่าประชาชนท่ัวไป 
6. ขั้นตอนการดําเนินการต่าง ๆ ต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมต้ังแต่ขั้นต้นกล่าวคือ ร่วมหาข้อมูล ร่วมหา

สาเหตุของปัญหา ร่วมปรึกษาหารือ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา ร่วมปรึกษาหารือ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมการวางแผน ร่วมการปฏิบัติงาน ร่วมการติดตามผลงานจนถึงข้ันร่วมกันบํารุงรักษาในระยะยาว 
จากคําจํากัดความของการให้ความหมาย เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถสรุปความหมายได้ 5 ลักษณะ คือ 

1. การมีส่วนร่วมในลักษณะของตัวบุคคล ในลักษณะนี้ให้ความสําคัญในปัจจัยบุคคลท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ โดยมองประสบการณ์ของแต่ละบุคคลเป็นสิ่งสําคัญของแนวคิด เช่น การตัดสินใจ จิตสํานึก ความรู้สึกรับผิดชอบและ
การจูงใจ 

2. การมีส่วนร่วมในลักษณะของกลุ่มและกระบวนการ ท่ีมุ่งสร้างพ้ืนฐานอํานาจจากการสร้างภายในหน่วยให้เป็น
กระบวนการ ท่ีมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องในลักษณะท่ีได้ให้ความสําคัญระหว่างระหว่างผู้นํา ผู้ตาม และองค์กรท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

3. การมีส่วนในลักษณะของโครงการ ในลักษณะนี้ให้ความสําคัญท่ีการจัดโครงการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้
เสียเปรียบในสังคม แล้วนํามาใช้กําหนดเป็นนโยบายและแผนงานระดับชาติ เพ่ือเป็นการประกันความมั่นคงในเร่ืองของการ
ให้การสนับสนุนและยอมรับ การเปลี่ยนแปลง ท้ังในรูปสถาบัน โครงการ กฎหมาย และอุดมการณ์แนวคิดใหม่ ๆ 
3. ลักษณะการมีส่วนร่วม 
ลักษณะการมีส่วนร่วมของชุมชนได้มีผู้ศึกษาและเสนอแนะไว้ดังนี้ 
ไพรัตน์ เดชะรินทร์ (2550: 6 – 7) ได้กล่าวถึงลักษณะของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชนบท ดังน้ี 
 1. ร่วมทําการศึกษา ค้นคว้าปัญหา และสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนรวมตลอดจนความต้องการของชุมชน 
 2. ร่วมคิดและสร้างรูปแบบและวธิีการพัฒนาเพ่ือแก้ไขและคิดปัญหาของชุมชน หรือเพ่ือสรรสร้างสิ่งใหม่ท่ีมี
ประโยชน์ต่อชุมชนหรือสนองความต้องการของชุมชน 
 3. ร่วมวางนโยบายหรือแผนงาน หรือโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือขจัดและแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของ
ชุมชน 
 4. ร่วมการตัดสินใจ การใช้ทรัพยากรท่ีมีจํากัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม 
 5. ร่วมจัดหรือปรับปรุงระบบบริหารงานพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 6. ร่วมลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเอง 
 7. ร่วมปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานโครงการ และกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมาย 
 8.  ร่วมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และร่วมบํารุงรักษาโครง และกิจกรรมท่ีได้ทําไว้โดยเอกชน และรัฐบาลให้ได้
ประโยชน์ได้ตลอกไป 
 
 
 

120



ปรัชญา เวสารัชช์ (2554: 91) ได้กล่าวถึงลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนดังนี ้
 1. ร่วมแสดงความคิดเห็น 
 2. ร่วมสละทรัพยากรวัสดุ 
 3. ร่วมสละแรงงาน 
 4. ร่วมสละเวลา 
4 รูปแบบของการมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วมของประชาชน จากการรายงานผลของการศึกษาถึงรูปแบบของการมีส่วนร่วม มีจุดน่าสนใจแตกต่างกัน ดังน้ี 
นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (2556: 183) ได้จําแนกรูปแบบการมีส่วนร่วมออกเป็น 3 แบบ ได้แก่ 
 1. การท่ีประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรง (Direct participation) โดยผ่านองค์กรจัดต้ังของประชาชน (Inclusive 
organization) เช่นการรวมกลุ่มเยาวชน หรือกลุ่มต่าง ๆ 
 2. การท่ีประชาชนมีส่วนร่วมทางอ้อม (Indirect participation) โดยผ่านองค์กรผู้แทนของประชาชน 
(Representative organization) เช่น กรรมการของกลุ่ม หรือกรรมการหมู่บ้าน 
 3. การที่ประชาชนมีส่วนร่วมโดยการท่ีรัฐเปิดโอกาสให้ (Open participation) โดยผ่านองค์กรท่ีไม่ใช่ผู้แทน
ประชาชน (Non – representative organization) เช่น สถาบันหรือหน่วยงานของรัฐท่ีเชิญชวนหรือเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้ ทุกเวลา รูปแบบการมีส่วนร่วมลักษณะนี้เป็นการกล่าวโดยภาพรวม ซ่ึงสามารถนําไปใช้ได้ท้ัง
งานด้านพัฒนาชุมชน งานด้านการปกครอง 
 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization, 1981: 259) ได้เสนอว่า รูปแบบท่ีแท้จริงหรือสมบูรณ์นั้น
จะต้องประกอบด้วยกระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ 
 1. การวางแผน (Planning) ในส่วนนี้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา จัดลําดับความสําคัญ 
ตั้งเป้าหมาย กําหนดการใช้ทรัพยากร กําหนดวิธีการติดตามประเมินผล และประการสําคัญคือการตัดสินใจ 
 2. การดําเนินกิจกรรม (Implementation) ในส่วนนี้ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการจัดการและบริหารการใช้
ทรัพยากร มีความรับผิดชอบในการจัดการ ควบคุมการเงินและบริหาร 
 3. การใช้ประโยชน์ (Utilization) เป็นส่วนท่ีประชาชนจะต้องมีความสามารถในการนําเอากิจกรรมมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้ ซ่ึงเป็นการเพิ่มระดับของการพ่ึงพาตนเอง และการควบคุมทางสังคม 
 4. การได้รับผลประโยชน์ (Obtaining Benefits) ในส่วนนี้ประชาชนต้องได้รับการจ่ายแจกผลประโยชน์จาก
ชุมชนในพ้ืนฐานเท่าเทียมกันซ่ึงอาจจะผลประโยชน์ส่วนตัว สังคมหรือวัตถุก็ได้ 
สหประชาชาติ (1981: 35) ได้รวบรวมรูปแบบการมีส่วนร่วมไว้ 3 รูปแบบใหญ่ ๆ คือ 
 1. การมีส่วนร่วมแบบเป็นไปเอง (Spontaneous) ซ่ึงเป็นโครงการอาสาสมัครหรือการรวมตัวเพ่ือแก้ไขปัญหาของ
ตัวเอง เป็นการกระทําท่ีไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภายนอกซ่ึงนับเป็นรูปแบบท่ีเป็นเป้าหมาย 
 2. การมีส่วนร่วมแบบชักนํา (Induced) เป็นการเข้าร่วมโดยความต้องการความเห็นชอบหรือการสนับสนุนโดย
รัฐบาลเป็นรูปแบบท่ีเป็นลักษณะท่ัวไปของประเทศกําลังพัฒนา 
 3. การมีส่วนร่วมแบบบังคับ (Cohesive) เป็นผู้มีส่วนร่วมภายใต้การดําเนินการตามนโยบายของรัฐ ภายใต้การ
จัดการของเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือโดยการบังคับโดยตรงรูปแบบนี้เป็นรูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่ส่งผลให้ผู้กระทําได้รับการ
สนับสนุนจากประชาชนในท่ีสุด 
5. ความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าท่ีตํารวจและเจ้าพนักงานปกครองระดับตําบลและหมู่บ้าน 
 เจ้าหน้าท่ี กับของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกํานัน มีบทบาทหน้าท่ีคล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะท่ี
เกี่ยวกับความผิดทางอาญา อํานวยความยุติธรรม มีหน้าท่ีในการช่วยเหลือประชาชน รับแจ้งเหตุเบื้องต้น แนะนําประชาชน 
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ติดตามสืบสวนหาพยานหลักฐาน ช่วยติดต่อประสานงานกันในการติดต่อราชการกับประชาชน ทําให้
เกิดความสงบสุขต่อประชาชน อันเป็นต้นธารของกระบวนการยุติธรรม โดยมีการปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมมือ ประสานง
กันในทางปฏิบัติ ซ่ึงสามารถจัดทําเป็นแผนภูมิได้ดังน้ี 
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการติดต่อประสานงาน ระหว่างประชาชน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน กับพนักงานสอบสวน  
ก่อนจะดําเนินคดีชั้นพนักงานสอบสวน (วีระพล   พาโส, 2550) 

 
 จากภาพท่ี 1 จะทราบถึงลักษณะข้ันตอนการมีส่วนร่วมของกํานัน ผู้ใหญ่บ้านต่อการปฏิบัติของพนักงานสอบสวน 
สถานีตํารวจภูธรต่าง ๆ ในการช่วยเหลือประชาชนดังนี้ 
ประชาชน เม่ือต้องการจะติดต่อขอความช่วยเหลือ หรือติดต่อกับพนักงานสอบสวนจะมีปัญหาท่ีเกิดขึ้น 2 กรณี คือ 
 1. กรณีไม่มีข้อพิพาท เช่น แจ้งเอกสารหาย แจ้งความคนหาย การขออนุญาตต่าง ๆ ขอคําปรึกษาเกี่ยวกับทางเพ่ง 
เป็นต้น 
 2. กรณีมีข้อพิพาท ท้ังข้อพิพาททางแพ่ง และข้อพิพาททางอาญา 

การติดต่อขอความช่วยเหลือกับพนักงานสอบสวน สามารถติดต่อได้โดยผ่านกํานันผู้ใหญ่บ้านก่อน หรือติดต่อ
โดยตรงกับพนักงานสอบสวน 
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เม่ือประชาชนมาติดขอความช่วยเหลือ สามารถดําเนินการได้ คือ 
 1. กรณีไม่มีข้อพิพาท กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน สามารถแนะนําให้ความช่วยเหลือได้เลย หากไม่สามารถช่วยเหลือได้ 
หรือเป็นหน้าท่ีของพนักงานสอบสวนโดยตรง ก็ให้คําแนะนําในการเตรียมเอกสาร หลักฐาน เช่น แจ้งเอกสารหาย ต้องนํา
บัตรประชาชนของผู้แจ้งหรือสําเนาเอกสารที่หาย หรือสิ่งท่ีจะสามารถแสดงได้ว่ามีเอกสารนั้นจริงก่อนหาย ไปแสดงด้วย 
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 2. กรณีมีข้อพิพาท ท้ังข้อพิพาททางเพ่ง และข้อพิพาททางอาญา 
 พิพาททางแพ่ง สามารถกํานัน ผู้ ใหญ่บ้านสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ตามอํานาจหน้าท่ี (ข้อบังคับ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติงานประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. 2530) ตกลงกันได้เรื่อง
ยุติ ตกลงกันไม่ได้แนะนําให้ฟ้องร้องเอง หรือแนะนําให้ไปแจ้งความร้องทุกข์ ขอคําแนะนําจากพนักงานสอบสวนแต่ถ้าหาก
เป็นความผิดอาญาแผ่นดิน ก็ส่งให้พนักงานสอบสวน ดําเนินการ หรือแนะนําให้ฟ้องร้องทางศาลเอง 
พนักงานสอบสวน ประจําสถานีตํารวจภูธร เม่ือประชาชนมาติดขอความช่วยเหลือโดยเข้าพบพนักงานสอบสวนโดยตรง 
หรือติดต่อผ่านกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานสอบสวนสามารถดําเนินการได้ คือ 
 1. กรณีไม่มีข้อพิพาท เช่น แจ้งเอกสารหาย แจ้งความคนหาย การขออนุญาตต่าง ๆ ก็จะบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
มอบเอกสารการแจ้งให้ หรือหากขอคําปรึกษาเกี่ยวกับทางแพ่งเป็นเรื่องท่ีเกินอํานาจก็จะแนะนําให้ไปติดต่อกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง หรือย่ืนคําร้องต่อศาลเอง 
 2. กรณีมีข้อพิพาท ท้ังข้อพิพาททางแพ่ง และทางอาญา 
พิพาททางแพ่ง สามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ตามอํานาจหน้าท่ี ตกลงกันได้เรื่องยุติบันทึกไว้เป็นหลักฐาน หากตกลงกันไม่ได้
แนะนําให้ย่ืนฟ้องต่อศาล ต่อไป 
 พิพาททางอาญา หากเป็นความผิดอาญาอันยอมความได้สามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ตามอํานาจหน้าท่ี ตกลงกัน
ได้เรื่องยุติ บันทึกไว้เป็นหลักฐาน ตกลงกันไม่ได้หากผู้เสียหายประสงค์จะร้องทุกข์ก็รับคําร้องทุกข์ดําเนินการทางอาญา
ต่อไป แต่หากเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน พนักงานสอบสวน ดําเนินการรับคําร้องทุกข์สอบสวนดําเนินคดีได้เลย 
 การติดต่อกันโดยตรงระหว่างกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน กับพนักงานสอบสวน มีกรณีท่ีจะติดต่อร่วมงานกันโดยตรงมี
หลายกรณี เช่น 
 - กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน รับแจ้งเหตุเบื้องต้น แล้วรายงานหรือแจ้งให้พนักงานสอบสวนทราบ 
 - กํานัน ผู้ใหญ่ รับไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตกลงกันได้ แล้วรายงานหรือแจ้งให้พนักงานสอบสวน ทราบ 
 - กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับคดี ส่งพนักงานสอบสวน 
 - กาํนัน ผู้ใหญ่บ้าน จับกุมผู้กระทําความผิดอาญา นําส่งพนักงานสอบสวน 
 - พนักงานสอบสวนขอความร่วมมือจากกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการสืบหาตัวผู้กระทําความผิด พยาน ผู้เสียหาย ช่วย
รวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับคดี ส่งหมายเรียก ตลอดจนเป็นคนกลางในการติดต่อราชการของประชาชนกับพนักงาน
สอบสวน เป็นต้น 
 
5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ จะต้องมีการประสานงานในการดําเนินงานด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเน้น
เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง อันประกอบด้วย กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มีส่วนร่วมเป็นสําคัญ ด้านการรับแจ้ง
เหตุเบื้องต้น ด้านการช่วยเหลือ แนะนําประชาชน ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ด้านการช่วยสืบสวนติดตามหา
พยานหลักฐาน และด้านการช่วยติดต่อประสานงานระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าท่ีตํารวจ มีการให้ข้อมูลสื่อสารสองทาง 
เปิดรับฟังความคิดเห็นของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง และควรมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองใน
ระดับตําบล และหมู่บ้านต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ อย่างต่อเนื่องจะทําให้การปฏิบัติงานร่วมกันของชุมชน    
และสถานีตํารวจมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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วสาทิพย์ ดํารงค์พิวัฒน์ 
Vasathip Damrongpiwat 

 
บทคัดย่อ 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ท้ัง 7 ด้าน ซ่ึงสอดคล้องต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
ในระบบราชการไทยและได้ นําเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้ ประเมิน โดยอยู่ในคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการแล้ว จะสามารถเสริมสร้างสมรรถนะแก่บุคลากรภาครัฐ ยกระดับ ภาวะผู้นํากับการบริหารการเปล่ียนแปลงและ
หากการจัดการข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการตัดสินใจแบบนักบริหารมืออาชีพ มาพัฒนาระบบงานเพื่อสร้างคุณค่าเพ่ิมใน
องค์การและผู้รับบริการ การต่อยอดนวัตกรรมสมํ่าเสมอ ส่วนราชการท้ังระบบย่อมจะมีทิศทางการปฏิบัติงานท่ีสร้างผลลัพธ์ 
ในภาครัฐและภาคประชาชน และ จะส่งผลต่อการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การของรัฐแบบก้าว
กระโดด เทียบเคียงส่วนราชการใน และต่างประเทศชั้นนําได้ และสามารถสร้างประสิทธิผล ในการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน ความโปร่งใส ระบบธรรมาภิบาลในองค์การภาครัฐและประชาชนได้อย่างย่ังยืน 

 
คําสําคัญ : คุณภาพทั้งองค์กร, การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ, ระบบราชการไทย 
 
Abstract 

The recommendations were that the departments and provinces should apply the guidelines 
for public administration development in 7 attributes that were consistent with the Good Governance 
principle and should adopt the criteria of public management quality into the government 
administrative performance commitment in order to improve the performance of public personnel and 
to develop leadership and change management. Moreover, the information management should be 
improved to support the professional executive decision-making that will change the service system to 
add value to the organizations and people. If the government can regularly create the innovation, the 
entire public sector will have the direction for discharging the results in the public sector itself and the 
people sector as well. It will contribute to the leap development of the public management quality to 
be comparable to the other leading countries. It will lead to the effectiveness in boosting the 
competitiveness, transparency and governance in the public and people sector in sustainable way. 

 
Keywords : Total quality organization, Public management quality award, Thai civil service 
 
บทนํา 

นับจากท่ีรัฐบาลได้กําหนดนโยบายมุ่งเน้นพัฒนาระบบราชการเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐปรับปรุง การทํางานและ
ยกระดับการบริหารและจัดการให้มีประสิทธิผล โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีและมีการนําแนวคิดและเครื่องมือการบริหารและจัดการสมัยใหม่ เข้ามาใช้ในภาคราชการ ภายใต้การ
ประยุกต์ใช้จากหลักการบริหารของภาคธุรกิจ เช่น การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ การลดข้ันตอนการทํางาน การประเมินความ
พึงพอใจ คํารับรองการปฏิบัติราชการ ให้หน่วยงานทําข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง การบริหารความเสี่ยง การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เป็นต้น ทําให้ขีดความสามารถของภาครัฐมีระดับดีขึ้น อย่างไรก็ดี เพ่ือให้การพัฒนาระบบราชการ เป็นไปอย่าง
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ย่ังยืน สามารถยกระดับมาตรฐานการทํางาน รองรับการพัฒนาระบบราชการ และสามารถติดตามการจัดการของภาครัฐได้
อย่างต่อเนื่องคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้นําเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ระบบราชการและเริ่มดําเนินการกําหนดให้มีตามระบบคํารับรองการปฏิบัติราชการต้ังแต่ปี 2549 โดยประยุกต์ใช้จากระบบ
คุณภาพการบริหารภาครัฐแล ะเอกชนของต่างประเทศ มาปรับปรุงและพัฒนาองค์กรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ ผ่านระบบการประเมินและมีการมอบรางวัลกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณภาพแก่หน่วยงานภาครัฐในปัจจุบัน
อีกด้วย 

การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ ย่อมมีความครอบคลุมความเป็นองค์กรคุณภาพ การมีประสิทธิภาพ และ
เพ่ิมประสิทธิผล เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศย่ิงข้ึน ท้ังนี้ การยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร
และประสิทธิภาพของการบริหารภาครัฐให้มีคุณภาพมาตรฐานทัดเทียมกับระดับนานาชาติและเป็นสากลและเสริมสร้างให้
บุคลากรในส่วนราชการมีการบริหารท่ีมุ่งให้องค์การมีสมรรถนะสูง (High performance organization) เพ่ือให้บุคลากรมี
ความพร้อมและสามารถเรียนรู้ คิดริเร่ิม เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่างๆ ท่ีมีความท้าทาย 
หลากหลาย จําเป็นท่ีจะต้องเร่งส่งเสริมสนับสนุนให้ส่วนราชการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการย่ิงข้ึนจากการที่ 
ภาครัฐได้มีการนําระบบเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐานมาใช้ โดยให้หน่วยงานระดับกรมนําไปปฏิบัติ
จนเกิดผลต่อการดําเนินงานเพื่อเสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศเป็นระยะเวลากว่า 10 ปีแล้ว ตลอดจน
ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการตามแผนพัฒนาเพ่ือมุ่งสู่ ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารภาครัฐ แบบ
ก้าวหน้า จะส่งผลให้เกิดประโยชน์ ต่อการพัฒนาประเทศโดยรวมอันนํามาซ่ึงสังคมท่ีอยู่ดีมีสุขสอดคล้องต่อการพัฒนา
ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 และฉบับท่ี 12 ประโยชน์ต่อเนื่องไปถึงผู้รับประโยชน์ คือ 
ภาคประชาชนได้  

ดังน้ัน ในการนําแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพแบบมุ่งคุณภาพท้ังองค์การ (TQM) มาใช้ในองค์การให้ประสบ
ความสําเร็จนั้น องค์การนั้นจะต้องประกาศนโยบายคุณภาพ ( quality policy) และกําหนดระบบงานขององค์การให้มี
กิจกรรมท่ี มุ่งคุณภาพงาน เพ่ือให้ได้คุณภาพของผลงาน ( quality products) และจะตอ้งเน้นการปรับปรุงคุณภาพของการ
ทํางานในทุกข้ันตอนอย่างต่อเนื่อง (continuous improvement)  
TQM(Total Quality Management)  

เป็นระบบบริหารคุณภาพท่ีมุ่งเน้นการให้ความสําคัญสูงสุดต่อประชาชนภายใต้ความร่วมมือของท้ังองค์กรท่ีจะ
ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้ TQM จึงเป็นแนวทางท่ีหลายองค์กรนํามาใช้
ปรับปรุงงาน ระบบ TQM เป็นระบบท่ีมองภาพรวมท้ังองค์กร ระบบนี้ประชาชนจะเป็นผู้กําหนดมาตรฐานหรือความ
ต้องการ เป็นระบบท่ีปรับปรุงการวางแผน การจัดองค์กร และการทําความเข้าใจในกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับแต่ละบุคคลในแต่
ละระดับเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ ให้มีความยืดหยุ่นเพ่ือท่ีจะสามารถแข่งขันได้ TQM เป็นระบบท่ีสามารถนําไปใช้ได้กับ
ทุกองค์กร ประสิทธิภาพของการจัดองค์กรในระบบน้ีขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของทุกคนในการนําองค์กรไปสู่
เป้าหมาย  
ประโยชน์ต่อส่วนราชการ 

1. ส่วนราชการท่ีนําเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซ่ึงเป็นกรอบการประเมินระดับมาตรฐานสากลไป
เปรียบเทียบกับระบบการบริหารจัดการของส่วนราชการ จะได้รับประโยชน์ในทุกข้ันตอน ตั้งแต่การประเมินองค์กรด้วยต้น
เอง (Self-Assessment) ซ่ึงจะทําให้การบริหารของส่วนราชการนั้นๆ ได้รับทราบว่าส่วนราชการของตนยังมีความบกพร่อง
ในเร่ืองใด จึงสามารถกําหนดวิธีการและเป้าหมายที่ชัดเจนในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือปรับปรุงองค์กรให้สมบูรณ์มาก
ขึ้นต่อไป  

2. ส่วนราชการสามารถนําเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการดําเนินการของส่วน
ราชการ เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการของส่วนราชการ เพ่ือให้สามารถส่งมอบคุณค่าท่ีดีขึ้นท้ังผลผลิตและบริการให้แก่
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซ่ึงนับเป็นการตอบสนองต่อเป้าหมายของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ด้วย 
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3. ส่วนราชการท่ีมีการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศจะมีภาพลักษณ์ท่ีดี ได้รับความนิยมชมชอบจากผู้รับบริการ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้ ยังมีโอกาสส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของส่วนราชการอ่ืนๆ โดยการ
นําเสนอวิธีปฏิบัติท่ีนําไปสู่ความสําเร็จ และเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของส่วนราชการ
เพ่ือเป็นแบบอย่างแก่ส่วนราชการอ่ืนๆ นําไปประยุกต์ใช้ให้ประสบผลสําเร็จเช่นเดียวกัน 
องค์ประกอบหลักของ TQM 
การนํา TQM ไปใช้ให้ประสบความสําเร็จต้องยึดถือองค์ประกอบหลัก 7 ประการ คือ 

1. ภาวะผู้นําของผู้บริหาร (leadership) 
2. การได้รับการศึกษาและการอบรมของบุคลากร (education and training) 
3. การจัดโครงสร้างท่ี เกื้อหนุน (supportive structure) 
4. การมีช่องการติดต่อสื่อสาร (communication) ท่ี มีประสิทธิภาพ 
5. การพิจารณารางวัลและความชอบ (reward and recognition) 
6. การใช้กระบวนการทางสถิติ (statistical process control) หรือการวัดผลการปฏิบัติงาน (measurement)  
7. การทํางานเปน็ทีม (teamwork) 

การนําหลักการ Deming มาใช้กับ TQM  
คุณภาพเป็นสิ่งท่ีสําคัญอย่างย่ิงในการดําเนินงาน ดังนั้นในการสร้างคุณภาพให้เกิดข้ึนกับองค์การ Deming ได้

นําเสนอ วงจร PDCA (Plan, Do, Check, Act) เพ่ือเป็นหลักในการเริ่มต้นการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องส่วนประกอบ
ท้ัง 4 ด้าน สามารถอธิบายได้ดังน้ี 

1. การวางแผน (Plan) ขั้นตอนการวางแผนถือเป็นข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีสุด โดยจุดเร่ิมต้นจะต้องมีการตระหนักถึง
ปัญหาและกําหนดปัญหาท่ีจะแก้ไข มีการเก็บรวบรวมข้อมูล เลือกทางเลือกและวิเคราะห์ทางเลือกเพ่ือเลือกวิธีท่ีจะใช้ใน
การแก้ไขปัญหา 
   2. การปฏิบัติ (Do) นําทางเลือกท่ีตัดสินใจไปสู่การปฏิบัติโดยมั่นใจว่าผู้รับผิดชอบได้ตระหนักถึงวัตถุประสงค์ 
และความจําเป็นอย่างถ่องแท้แล้ว และให้ผู้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบดําเนินงานตามแผน รู้ถึงรายละเอียดและข้ันตอนต่าง ๆ          
มีการจัดอบรมเพ่ือดําเนินงานตามแผน และมีการจัดทรัพยากรท่ีจําเป็น 

3. การตรวจสอบ (Check) มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินควรประเมินการ
ดําเนินงานขององค์การว่าสามารถดําเนินงานได้ตามแผนหรือไม่ และเนื้อหาสาระของแผนมีความครบถ้วนหรือไม่ หากการ
ประเมินพบว่าผลงานออกมาได้ถูกต้องตรงตามเป้าหมายก็สามารถนําไปจัดทําเป็นมาตรฐานสําหรับการดําเนินงานในครั้ง
ต่อไปได้ 

4. การปรับปรุงแก้ไข (Act) ในการปฏิบัติงานมีการกําหนดมาตรฐานจากผลการดําเนินงานเพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติในอนาคต และทําการแก้ไขในส่วนท่ีทําให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ เม่ือผลลัพธ์ท่ีได้ได้รับการ
ยอมรับจากทุกฝ่ายแล้วจัดทําเป็นรายงานเพ่ือให้ผู้บริหารและหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์การทราบ สิ่งท่ีสําคัญถ้าหากพบว่าการ
ไม่วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้นั้นเกิดจากการวางแผนท่ีไม่ดีตั้งแต่ต้น องค์การจะต้องหาสาเหตุของการวางแผนท่ีไม่ดี
ก่อน แล้วจึงทําการปรับปรุงคุณภาพการวางแผน และปรับปรุงเนื้อหาของแผนด้วย  
แนวทางการนํา TQM ไปประยุกต์ปฏิบัติเพ่ือให้เกิดองค์การคุณภาพ  

องค์การคุณภาพ (Quality Organization) นั้นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเนื่องจาก 
คุณภาพเป็นพลวัต ดังนั้นในการประเมินรูปธรรมขององค์การคุณภาพนั้นจึงค่อนข้างทําได้ยาก แต่อย่างไรก็ตามคุณสมบัติ
โดยท่ัวไปขององค์การคุณภาพสามารถพิจารณาได้ตามเกณฑ์การพิจารณาให้รางวัลคุณภาพ Malcolm Baldrige 
(Malcolm Baldrige Quality Award) หรือ MBQA ของสหรัฐอเมริกา ดังน้ีคือ 

1. ภาวะผู้นํา (Leadership) 
2. ข้อมูลสารสนเทศและการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ (Information and Analysis) 
3. การวางแผนคณุภาพเชิงกลยุทธ์ (Strategic Quality Planning) 
4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development and Management) 
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5. การจัดกระบวนการคุณภาพ (Management of Process Quality) 
6. คุณภาพและผลการดําเนินงาน (Quality and Operation Results) 
การนํา TQM ไปประยุกต์ใช้ในองค์การให้เกิดผลน้ัน ต้องมีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง และเป็นสิ่งท่ีคุ้มค่ามาก

หากองค์การสามารถดําเนินงานเพื่อสร้าง TQM ให้เกิดข้ึนในองค์การได้ ขั้นตอนในการนํา TQM ไปสู่การปฏิบัติมีดังน้ี 
1. การคัดเลือกและแต่งต้ังผู้รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพขององค์การ โดยผู้บริหารระดับสูงท่ีได้รับการยอมรับ

โดยท่ัวไปในองค์การ และผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกต้องสามารถทํางานเต็มเวลาได้ คอยติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และแก้ไข
ปัญหาได้ 

2. การวางแผนปฏิบัติ ผู้บริหารและทีมงานร่วมกันกําหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และกลยุทธ์ด้านคุณภาพ เพ่ือใช้เป็น
กรอบในการกําหนดแผนระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว โดยมีการกําหนดเวลา มีการสื่อสารให้เข้าใจท่ัวท้ังองค์การ
เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ TQM มีการพัฒนาผู้นําและสร้างทีมงาน มีการอบรมความรู้และทักษะใน
การบริหารคุณภาพ มีการปลูกฝังวัฒนธรรมTQM มีการจัดทําระบบเอกสารเพ่ือไม่ให้เสียเวลากับงานเอกสาร มีการปรับ
โครงสร้างและระบบงาน มีการเปลี่ยนระบบประเมินผลและการให้รางวัลโดยให้ความสําคัญกับผลงานของทีม 

3. การดําเนินงาน มีการนําแผนไปปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ให้สอดคล้องตามแผนแม่บท เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม มีการแก้ไขปัญหาท่ีสาเหตุและเป็นระบบ 

4. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และแก้ไข มีความมุ่งม่ันในการแก้ไขปรับปรุง และหาแนวทางการปฏิบัติงานท่ี
บรรลุคุณภาพสูงสุดอยู่เสมอ ไม่หยุดความพอใจอยู่กับความสําเร็จเดิม แต่ต้องมุ่งม่ันปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา 

5. มีการเสริมแรงเพ่ือรักษาปรัชญา และวัฒนธรรมการดําเนินงานแบบ TQM ให้คงอยู่อย่างต่อเนื่อง 
 
เอกสารอ้างอิง 
สํานักนโยบายและแผน สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา : การพัฒนาคุณภาพ บริหารจัดการภาครัฐ แหล่งท่ีมา 

http://www.senate.go.th/pmqa/  
สรวิชญ์ เปรมชื่น. (ระบบออนไลน์) แหล่งท่ีมา  

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Download/Format_Checker/6/15.pdf 
แหล่งข้อมูลเพ่ิมเติม: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Total_quality_management 
http://opdc.dgr.go.th/PMQA/TQM.head.doc 

 
ประวัติผูเ้ขียน 
 วสาทิพย์ ดํารงค์พิวัฒน์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น นักประเมินราคาทรัพย์สินชํานาญ
การ สํานักงานธนารักษ์พ้ืนท่ีนครสวรรค์ อําเภอเมือบนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
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ธรรมาภิบาลภายใต้กระแสโลกาภวิัฒน์  
 

Good Governance Under Globalization  
 

วัชรศักดิ์  อิ่มอาเทศ 
Watcharasak  Imateth 

 
บทคัดย่อ 

ธรรมาภิบาลเป็นแนวความคิดใหม่ท่ีเข้าใจได้ไม่ง่ายนัก และแท้ท่ีจริงเป็นเรื่องของสถาบันทางการเมือง สังคม 
และเศรษฐกิจมากกว่าท่ีจะเป็นนโยบายชุดหนึ่งท่ีสามารถนํามาประยุกต์ได้ทันทีเหมือนนโยบายทั่ว ๆ ไป ความซับซ้อนนี้
ทําให้มีการตีความธรรมาภิบาลอย่างง่าย ๆ เพียงพิจารณาองค์ประกอบท่ัวไปของธรรมาภิบาล ซ่ึงมักทําให้เราหลงผิดและ
หลงประเด็น ความจริงก็คือ โครงสร้างธรรมาภิบาลไม่เคยสมบูรณ์และหยุดนิ่ง แต่มีพลังของพลวัตและพัฒนาปรับตัวไป
ตามกระแสโลกาภิวัฒน์ โดยเฉพาะธรรมาภิบาลแบบตะวันตกนั้นมีเสาหลักท่ีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเป็น
สําคัญ ธรรมาภิบาลเป็นเรื่องของการปฏิรูปสถาบันในสังคมให้มีประสิทธิผล ซ่ึงข้ึนกับความสามารถของรัฐนั้นในการ
ยกระดับการพัฒนาทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ และทางสังคมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและอย่างย่ังยืน การสร้าง
ระบบการบริหารราชการแผ่นดินของไทยที่มีลักษณะการรับผิด โปร่งใส คาดคะเนได้และการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 
Abstract 
 Good governance is not an easy concept to be grasped. Furthermore, it is closely related to 
political, social and economic institution rather than policy menu chosen that can be implemented 
simultaneously similar to general policy recipe. This complexity easily leads to a widespread 
misinterpretation and the mistaking the policies for often core pillars of good governance. In fact, 
good governance is never perfect and static, but dynamics and evolving according to globalization 
which liberal democracy regime has been instituted. Apart from that good governance is deemed to 
succeed or fail in the context of social institutional reform which heavily depends on Thai state 
capability to upgrade political, social and economic institution to be more effective and sustainable. 
  
บทนํา 

แนวความคิดเรื่องธรรมาภิบาลกับโลกาภิวัฒน์ นับว่าเป็นเร่ืองท่ีเพ่ิงมีการกล่าวขวัญกันอย่างจริงจังเม่ือเร็วๆ         
นี้ โดยเฉพาะหลังจากเกิดวิกฤติการณ์การเงินในเอเชีย เม่ือปี 1997 นั้นคือ การกล่าวอ้างขององค์กรระหว่างประเทศ เช่น 
ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ท้ังสององค์กรมีบทบาทสําคัญในการผลักดันวาระของธรรมาภิบาลให้
เป็นวาระของโลก ในแง่ท่ีว่า มูลเหตุสําคัญท่ีก่อให้เกิดวิกฤติการณ์การเงินในเอเชียนั้น ก็เพราะประเทศในแถบน้ีไร้ซ่ึง        
ธรรมาภิบาล ด้วยเหตุนี้ ท้ังธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศจึงได้เสนอแนวทาง “ธรรมาภิบาลระดับโลก” 
(global governance) ท่ีพยายามผลักดันให้ประเทศในแถบเอเชียและประเทศอื่นๆ พยายามเดินตามกรอบของธรรมาภิบาล 
เพราะเชื่อว่า ด้วยหนทางน้ีเท่านั้น ประเทศกําลังพัฒนาจํานวนมากจะสามารถพัฒนาประเทศให้มีการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
ธนาคารโลกดูเหมือนจะเป็นองค์กรโลกบาลท่ีเชื่อม่ันดังกล่าวอย่างจริงจัง เพราะก่อนหน้าวิกฤติการณ์ทางการเงินในปี 
1997 นั้น ธนาคารโลกเองได้ตีพิมพ์เผยแพร่เอกสารจํานวนไม่น้อย ชี้ให้เห็นถึง “ธรรมาภิบาลกับการพัฒนา” (World 
Bank, 1992)  
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ความหมายและทฤษฎีเก่ียวกับธรรมาภิบาล 
ประวัติความเป็นมาของคําว่า “ธรรมาภิบาล”  

 คําว่า “ธรรมาภิบาล” ใกล้เคียงกับคําว่า “good governance” มากท่ีสุด ในความเป็นจริงสิ่งท่ีควรพิจารณา
เป็นอันดับแรกคือ การแยกคําว่า “governance” กับคําคุณศัพท์ว่า “good” ออกจากกัน ในวงการวิชาการนั้น รู้จักคํา
ว่า governance มานานมากแล้ว ส่วนการใส่คุณศัพท์เพ่ือกํากับคุณค่าบางอย่างนี้เพ่ิงเริ่มเม่ือไม่นานมานี้ โดยหลักฐาน
เท่าท่ีปรากฏในหลายๆ แห่ง ระบุตรงกันว่า คําว่า “governance” เพ่ิงมีใช้อย่างเป็นทางการในปี 1989 เม่ือธนาคารโลก
พยายามวิเคราะห์ถึงความล้มเหลวในการพัฒนาประเทศของประเทศต่างๆ ในแถบตอนใต้ของทะเลทราย Saharan 
(World Bank, 1989)1 หลังจากนั้นคํานี้ก็เร่ิมมีการนํามาใช้อย่างแพร่หลายมากข้ึนเร่ือยๆ ในความเป็นจริง ขณะที่
ธนาคารโลกเริ่มเผยแพร่แนวความคิดนี้ คําว่า “governance” เป็นศัพท์ท่ีสําคัญ ซ่ึงถ้าแปลเป็นภาษาไทยท่ีถูกต้อง น่าจะ
ใกล้เคียงกับคําว่า “อภิบาล” มากท่ีสุด ธนาคารโลกให้ความหมายคําว่า “อภิบาล” ท่ัวไปน้ันหมายถึง “the manner in 
which power is exercised in the management of a country’s economics and social resources for 
development” (World bank, 1992 : 1) ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่า เป็นการนิยามตามศัพท์ท่ีกว้างขวางมากว่าหมายถึง 
การใช้อํานาจในการจัดการกับทรัพยากรของประเทศเพ่ือการพัฒนา  
 
   

 
 
 

รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างกลไกประชารัฐท่ีดีและส่วนต่างๆของสังคม 
ท่ีมา: ปรับปรุงจาก Presentation Slides of Training Module: Developing capacities for Effective 

 
 เพ่ือประโยชน์ทางวิชาการ สมควรนํามาวิเคราะห์ถึงความหมายและการบังคับใช้กฎหมายนี้ในแง่ท่ีเป็นสถาบันท่ี
เป็นทางการ ระเบียบสํานักนายกฯ ฉบับนี้เขียนจุดมุ่งหมายไว้ชัดเจนว่า 
 “โดยท่ีสมควรกําหนดนโยบายและวางระเบียบปฏิบัติราชการเพื่อให้การจัดระเบียบบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักกฎหมายและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้สังคมสามารถมีส่วนร่วม
และรับผิดชอบในระบบบริหารกิจการดังกล่าว ด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและให้โอกาสตรวจสอบได้ ตลอดจนขยาย
การให้บริการภาครัฐไปสู่ประชาชนอย่างรวดเร็วท่ัวถึงและเป็นธรรม” 
   
ประโยชน์ต่อองค์การ 

1. ทําให้การบริหารจัดการองค์การมีกลไกและกฎเกณฑ์ในการบริหารจัดการท่ีดี มีระบบ มีความโปร่งใส มี
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน อันนํามาซ่ึงความน่าเชื่อถือและศรัทธาต่อองค์การนั้น ๆ  

2. ทําให้องค์การมีการบริหารจัดการที่คล่องตัว ทันต่อเหตุการณ์ สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง ท้ังภายในและภายนอก  

3. ทําให้การดําเนินงานในภาพรวมขององค์การมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่าสูงสุดตาม
ภารกิจขององค์การ 

 
ประโยชน์ต่อประชาชน / ผู้รับบริการ  

1. ทําให้ระบบการตัดสินใจและการบริหารจัดการโดยรวมของหน่วยงานภาครัฐ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เสมอภาค และความยุติธรรมอย่างแท้จริง อันจะนํามาซ่ึงความเชื่อม่ันและศรัทธาแก่ประชาชนและผู้รับบริการ  

2. ทําให้ประชาชน/ผู้รับบริการได้รับการอํานวยความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานท่ีเกินความจําเป็น สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชน/ผู้รับบริการได้มากขึ้น  
                                                 
 

Governance: A workshop for UNDP Country Offices, Management 
Development and Governance Division, UNDP, 1997. 
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3. ทําให้การบริหารงานของภาครัฐเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม มีคุณภาพ สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อม
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป อันส่งผลทําให้ประชาชน/ผู้รับบริการมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
ประโยชน์ต่อสังคม/ประเทศชาติ  

1. ทําให้ระบบการบริหารของภาครัฐมีความโปร่งใส ยุติธรรม ก่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม  
2. ทําให้สังคมมีความเข้มแข็ง เกิดเปน็สังคมที่มีเสถียรภาพ ช่วยลด บรรเทาหรือแก้ปัญหาความรุนแรงในสังคม  
3. ทําให้สามารถลดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ส่งผลทําให้ช่วยลดงบประมาณ ค่าใช้จ่าย ในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นของประเทศ 
4. ทําให้ทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนสามารถอยู่ร่วมได้อย่างสงบสุขภายใต้

ความร่วมมือกัน อันก่อให้เกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืนและเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือภูมิคุ้มกันให้แก่ประเทศ  
5. ทําให้ภาพลักษณ์ของหน่วยงานของประเทศเป็นท่ีศรัทธา เชื่อม่ัน และได้รับความไว้วางใจจากประชาชนและ

ผู้มีส่วนได้เสีย รวมท้ังเป็นท่ียอมรับในระดับสากล อันส่งผลทําให้การพัฒนาของประเทศเป็นไปอย่างย่ังยืน เสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันทําให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า 
 
องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล 

(1) หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นท่ียอมรับ
ของสังคม และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้
กฎหมาย มิใชต่ามอําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคล 

(2) หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดม่ันในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐยึดถือหลักนี้
ในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นตัวอย่างแก่สังคมและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพ่ือให้คนไทยมี
ความซ่ือสตัย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริต จนเป็นนิสัยประจําชาติ 

(3) หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซ่ึงกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการ
ทํางานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาท่ี
เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้  

(4) หลักความมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความเห็นในการ
ตัดสินใจปัญหาสําคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแสดงความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดง
ประชามติ หรืออ่ืนๆ  

(5) หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าท่ี ความสํานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม 
การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่าง
และความกล้าท่ีจะยอมรับผลจากการกระทําของตน 

(6)  หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรท่ีมีจํากัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพสามารถ
แข่งขันได้ในเวทีโลกและรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ย่ังยืน” 

โดยการยกระดับพัฒนาธรรมาภิบาลต้องมีการปฏิรูปใน 3 ส่วน คือ 
(1) ภาครัฐ ต้องมีการปฏิรูปบทบาทหน้าท่ี โครงสร้างและกระบวนการทํางานของหน่วยงานและกลไก

การบริหารภาครัฐให้เป็นกลไกการบริหารทรัพยากรของสังคมท่ีโปร่งใส ซ่ือตรง เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และสมรรถนะสูง ในการนําบริการของรัฐท่ีมีคุณภาพไปสู่ประชาชน โดยเน้นการเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและวิธีการทํางาน
ของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ให้ถือเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นจุดมุ่งหมายในการทํางานและสามารถร่วมทํางานกับประชาชน
และภาคเอกชนได้อย่างราบร่ืน 

(2) ภาคธุรกิจเอกชน ต้องมีการปฏิรูปและสนับสนุนให้หน่วยงานของเอกชนและองค์การอกชนต่างๆ 
มีกติกาการทํางานท่ีโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีระบบตรวจสอบท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานให้บริการ ร่วมทํางาน
กับภาครัฐและประชาชนอย่างราบร่ืนและไว้วางใจซ่ึงกันและกัน 
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(3) ภาคประชาชน ต้องสร้างความตระหนักต้ังแต่ ระดับปัจเจกบุคคลถึงระดับกลุ่มประชาสังคม           
ในเรื่องสิทธิหน้าท่ีและความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เพ่ือเป็นพลังของประเทศท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ 
ความเข้าใจในหลักการของการสร้างกลไกบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  
แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาล  
1. การเสริมสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาลให้เกิดข้ึนเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินชีวิตอยู่ร่วมกัน  

1.1 รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสํานึกให้แก่เยาวชนและประชาชนทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 
1.2 พัฒนาภาวะผู้นําท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสังคมทุกระดับ 
1.3 พัฒนาการเมืองให้โปร่งใส่สุจริต 

2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้สามารถเข้าร่วมในการบริหารท้องถ่ิน  
2.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม และสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้เข็มแข็ง เพ่ือสร้างบทบาทในการมีส่วนร่วม 
2.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งและประสิทธิภาพของกลไกการตรวจสอบภาคประชาชน 
2.3 สนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมสันติวิธี และจัดให้มีกลไกท่ีส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธี  

3. สร้างองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล เน้นการอํานวยความสะดวกแทนการกํากับควบคุม 
3.1 พัฒนาพนักงานให้มีสมรรถนะในการท างานท่ีสูงข้ึน 
3.2 ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ 
3.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการของท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ และโปร่งใสพร้อมรับการตรวจสอบ 

 
บทสรุป 

  ในแต่ละสังคมย่อมมีโครงสร้างของอภิบาลหรือธรรมาภิบาลของตนเอง ปัญหาก็คือโครงสร้างของธรรมาภิบาล
นั้นมีคุณภาพหรือประสิทธิผลเพียงใด ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา เราได้เรียนรู้ว่า การยึดถือแนวความคิดว่าการมี
โครงสร้างของธรรมาภิบาลที่ดีเลิศ (best practice of good governance) หรือกล่าวให้เจาะจงคือ โครงสร้างของ        
ธรรมาภิบาลแบบตะวันตก เพราะหากเป็นธรรมภิบาลจริง จําเป็นต้องอยู่ภายใต้ระบบประชาธิปไตยเท่านั้น ดังนั้นการจะ
ยึดโครงสร้างของธรรมาภิบาลแบบตะวันตกที่มีความเชื่อแอบแฝงในระบบคุณค่าประชาธิปไตยและพยายามท่ีจะทําให้
เกิดข้ึนเป็นจริงได้นั้นอาจประสบความล้มเหลวมากกว่า เพราะโครงสร้างของสถาบันในแต่ละสังคมมีลักษณะท่ีแตกต่างกัน
อย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะในแง่ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และคุณค่าต่างๆ ในสังคมนั้น ซ่ึงยากท่ีจะลอกแบบหรือโอนย้าย
จากตะวันตกสู่ประเทศกําลังพัฒนาได้ง่ายๆ ปัญหาของไทยก็คือ เราจะเดินตามกลุ่มประเทศ NICs ก็ไม่ได้ เพราะไม่มีรัฐท่ี
เข้มแข้ง หรือจะเดินตามประชาธิปไตยแบบตะวันตกก็ไม่ได้อีก เพราะประชาชนยังไม่มีจิตสํานึกแบบประชาธิปไตยมากพอ 
ด้วยเหตุนี้ เรากําลังยืนอยู่บนทางสองแพร่งอย่างหลีกเลี่ยงไมได้ แต่เราอาจจะสร้างโครงสร้างอภิบาลแบบของไทยได้           
แต่ในระยะยาวแล้ว สังคมไทยควรเดินไปสู่โครงสร้างและสถาบันแบบธรรมาภิบาล 

 เราได้เรียนรู้อีกว่า โครงสร้างของธรรมาภิบาลนั้นมิใช่เร่ืองท่ีเกิดข้ึนง่ายๆ หรือเพียงการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
เพียงไม่กี่ฉบับ แท้ท่ีจริงนั้นจักต้องอาศัยกระบวนการทางการเมืองอย่างเข้มข้นในการเปลี่ยนแปลงและมีรัฐท่ีเข้มแข็ง 
(strong state) มีข้าราชการท่ีเปี่ยมล้นด้วยความสามารถและมีความซ่ือสัตย์สุจริจเป็นท่ีตั้งท่ีจะทําประโยชน์เพ่ือส่วนรวม 
คําถามก็คือจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด แบบท่ีนิยมมากที่สุดภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ก็คือ แบบตะวันตก (western 
best practice institutions) แต่อย่างท่ีกล่าวมาแล้ว การเปลี่ยนโครงสร้างของธรรมาภิบาลถือเป็นการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางสถาบันมิใช่เพียงการเปลี่ยนแปลงนโยบายชุดหนึ่ง ดังนั้นจึงอาจต้องใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าท่ีสังคมนั้นๆ 
จะสามารถปฏิรูประบบราชการหรือปฏิรูปวิธีการทําธุรกิจของภาคเอกชน ปัญหาใหญ่สุดของระบบอภิบาลก็คือ ประเทศ
ต่างๆจํานวนมากยังมิได้ปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย  
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การจัดการทางสังคมเมืองนครราชสีมาในการป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางสังคม 
 

Nakhon Ratchasima’s Social Mangement in a Role to Prevent Social Conflict. 
 

ศุภวรรณ  เท่ียงกระโทก 
Suphawan Thiangkrathok. 

 
บทคัดย่อ 
 เมืองนครราชสีมา  เป็นเมืองเก่าท่ีมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน  และมีวัฒนธรรมโดดเด่นเป็นของตนเองสืบทอด
จากอดีตมาถึงปัจจุบัน  ท้ังด้านสถาปัตยกรรม  ประติมากรรม  ศิลปกรรม  ขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  และมี
โบราณสถานท่ีแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนา  ซ่ึงมีบทบาทสําคัญต่อประชาชน  และชุมชน 
 คําว่า นครราชสีมา  เกิดจากการรวมชื่อเมืองโบราณสองเมือง  คือ เมืองโคราชและเมืองเสมา  ซ่ึงอยู่ในเขต
อําเภอโนนสูง นครราชสีมาเคยเป็นท่ีตั้งชุมชนโบราณหลายแห่งต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยท่ีมีการเผยแพร่
ทางวัฒนธรรม ทวารวดีและวัฒนธรรมแบบชอมเข้ามาในดินแดนแถบน้ี  เคยมีฐานะเป็นเมือง  “เจ้าพระยามหานคร” 
เช่นเดียวกับเมืองนครศรีธรรมราชทางภาคใต้  และเมืองพิษณุโลกทางภาคเหนือ  มีอํานาจปกครองหัวเมืองน้อยใหญ่ใน
อีสานหลายแห่ง จากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่า  มีชุมชนโบราณซ่ึงเป็นร่องรอยของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ตั้งแต่
สมัยยุคหินใหม่ต่อเนื่องมาถึงยุคโลหะกระจายอยู่ท่ัวไปในจังหวัดนครราชสีมา  ครั้นถึงสมัยประวัติศาสตร์ ก็มีความ
เจริญรุ่งเรืองมาต้ังแต่สมัยทวารวดี  ซ่ึงมีศูนย์กลางอยู่ท่ีเมืองเสมา ตั้งอยู่บริเวณอําเภอสูงเนินในปัจจุบัน  เป็นเมืองใหญ่
เชื่อกนว่าเป็นท่ีตั้งของรัฐศรีวนาศะ  ต่อมาในสมัยขอมพระนครศรีมีการสร้างเมืองโคราช  หรือ นครราช  อยู่ในบริเวณ
เดียวกัน และมีเมืองมายเป็นเมืองสาํคัญของขอมบริเวณน้ี   
 สิ่ง ท่ีมีบทบาทสําคัญในการจัดการทางสังคมของเมืองนครราชสีมาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน  คือ 
พระพุทธศาสนาท่ีเป็นเคร่ืองเหนี่ยวจิตใจชาวเมืองนครราชสีมาให้เป็นหนึ่งเดียวกัน  ดังท่ีจะเห็นได้จากมรดกทาง
วัฒนธรรมต่าง   ๆ  เช่น  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  วัฒนธรรมประเพณี  คติความเชื่อ  ท่ีปรากฏถึงอิทธิพลของ
พระพุทธศาสนา ด้วยเหตุผลนี้ เมืองนครราชสีมาจึงรับการยกย่องว่าเป็นเมืองเก่าท่ีมีชีวิต  และเป็นนครแห่ง
พระพุทธศาสนา การศึกษาและวัฒนธรรม   
 
คําสําคัญ :  เมืองนครราชสีมา  การจัดการทางสังคม  พระพุทธศาสนา   
 
บทนํา 

เมืองนครราชสีมา เป็นเมืองเก่าท่ีมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และมีวัฒนธรรมโดดเด่นเป็นของตนเองสืบทอด
จากอดีตมาถึงปัจจุบัน ท้ังด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม ศิลปกรรม ขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และมีโบราณ
สถานท่ีแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงมีบทบาทสําคัญต่อประชาชนและชุมชน 
 คําว่า นครราชสีมา  เกิดจากการรวมชื่อเมืองโบราณสองเมือง  คือ เมืองโคราชและเมืองเสมา  ซ่ึงอยู่ในเขต
อําเภอโนนสูง นครราชสีมาเคยเป็นท่ีตั้งชุมชนโบราณหลายแห่งต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยท่ีมีการเผยแพร่
ทางวัฒนธรรม ทวารวดีและวัฒนธรรมแบบชอมเข้ามาในดินแดนแถบน้ีเคยมีฐานะเป็นเมือง“เจ้าพระยามหานคร” 
เช่นเดียวกับเมืองนครศรีธรรมราชทางภาคใต้ และเมืองพิษณุโลกทางภาคเหนือ มีอํานาจปกครองหัวเมืองน้อยใหญ่ใน
อีสานหลายแห่ง จากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่า  มีชุมชนโบราณซ่ึงเป็นร่องรอยของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ตั้งแต่
สมัยยุคหินใหม่ต่อเนื่องมาถึงยุคโลหะกระจายอยู่ท่ัวไปในจังหวัดนครราชสีมา คร้ันถึงสมัยประวัติศาสตร์ ก็มีความ
เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยทวารวดี ซ่ึงมีศูนย์กลางอยู่ท่ีเมืองเสมา ตั้งอยู่บริเวณอําเภอสูงเนินในปัจจุบัน  เป็นเมืองใหญ่เชื่อ
กนว่าเป็นท่ีตั้งของรัฐศรีวนาศะ ต่อมาในสมัยขอมพระนครศรีมีการสร้างเมืองโคราช หรือนครราชอยู่ในบริเวณเดียวกัน 
และมีเมืองมายเป็นเมืองสําคัญของขอมบริเวณน้ี   
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 สิ่ง ท่ีมีบทบาทสําคัญในการจัดการทางสังคมของเมืองนครราชสีมาต้ังแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน คือ 
พระพุทธศาสนาท่ีเป็นเคร่ืองเหนี่ยวจิตใจชาวเมืองนครราชสีมาให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ดังท่ีจะเห็นได้จากมรดกทางวัฒนธรรม
ต่างๆ  เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ วัฒนธรรมประเพณี คติความเชื่อ ท่ีปรากฏถึงอิทธิพลของพระพุทธศาสนา ด้วย
เหตุผลนี้เมืองนครราชสีมาจึงรับการยกย่องว่าเป็นเมืองเก่าท่ีมีชีวิต และเป็นนครแห่งพระพุทธศาสนา การศึกษาและ
วัฒนธรรม 
 วิถีปฏิบัติของชาวเมืองนครราชสีมา แสดงถึงความกลมกลืนของความอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก ภายใต้ ของการ
จัดการทางสังคม โดยมีพ้ืนฐานความเชื่อความศรัทธาทางพระพุทธศาสนา ตั้งแต่อดีตท่ีผ่านมา จนถึงปัจจุบัน ในปัจจุบันนี้
เมืองนครราชสีมาได้เปิดรับความเจริญในหลายๆด้าน ย่อมมีผลกระทบต่อเมือง นครราชสีมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความ
เจริญดังกล่าวนั้น ส่งท้ังผลดีและผลเสียต่อเมืองนครราชสีมาเมื่อสังคม เจริญก้าวหน้าขึ้น ความขัดแย้งในสังคมก็จะเกิดข้ึน
ตามมา ดังนั้นจึงควรมีการป้องกันปัญหาความ ขัดแย้งในสังคม โดยการนําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนว
ทางการจัดการทางสังคมให้ เกิดความย้ังยืนโดยจะต้องมีการการพัฒนาในด้านต่างๆ ควบคู่ไปกับความเจริญของเมือง
นครราชสีมา  
 
2.ที่มาของการขัดแย้งทางสังคมของเมืองนครราชสีมา  

เม่ือกล่าวถึงสังคมเมืองนครราชสีมาในปัจจุบันนี้ เมืองนครราชสีมาเป็นเมืองท่ีมีความเจริญมาก มีประชากร 
มากขึ้น ซ่ึงมาจากหลากหลายท่ีมาอยู่ร่วมกัน ในทุกสังคมเมืองนครราชสีมาย่อมหลีกเลี่ยงความขัดแย้งไม่ได้ ความขัดแย้ง
ในสังคมจึงเป็นเร่ืองปกติ ปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวจะสามารถหาข้อยุติได้ในกรอบของ กลไกท่ีมีอยู่ สังคมนั้นก็สามารถ
ดําเนินต่อไป หรือตราบใดท่ีปัญหาความขัดแย้งอยู่ในสัดส่วนท่ีไม่แผ่ กระจายไปท่ัวท้ังสังคมจนหาวิธีการหรือกลไกเพ่ือยุติ
ความขัดแย้งไม่ได้สังคมนั้นก็สามารถดําเนินต่อไป โดยในภาพรวมจะถือได้ว่าสังคมนั้นยังอยู่ได้อย่างมีความสมานฉันท์ แต่
เม่ือใดก็ตามท่ีความขัดแย้งถึง จุดท่ีไม่สามารถจะแก้ไขเยียวยาได้ ทางเลือกของสังคมก็จะถูกจํากัดลง โดยมีทางออกอยู่
สองทางคือ การพยายามแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธี ด้วยการเจรจาหรือไกล่เกลี่ย หรือมิฉะนั้นก็คงต้องแก้ไข ความ
ขัดแย้งด้วยการใช้กําลังหรือความรุนแรง ผลท่ีออกมาก็คือ การท่ีฝ่ายหนึ่งชนะ อีกฝ่ายหนึ่งพ่าย แพ้ ผู้ชนะก็จะสร้าง
ระเบียบการเมืองข้ึนมาใหม่ และถ้าเป็นกรณีท่ีไม่สามารถจะเอาชนะกันได้ก็อาจจะ ถึงกับแตกแยกกันเป็นฝักฝ่ายซ่ึง
ปรากฏให้เห็นในชุมชนบางแห่ง ซ่ึงความขัดแย้งในลักษณะนี้ไม่เป็น ผลดีต่อองค์กร หน่วยงาน และสังคมชุมชนนั้นๆ เลย  

วธิีท่ีดีท่ีสุดก็คือการสร้างกลไกเพื่อจะแก้ไขความขัดแย้งและอยู่ร่วมกันโดยสันติ เอ้ืออํานวย ประโยชน์ซ่ึงกันและ
กัน พยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้งด้วยการมีข้อตกลงท่ีทุกฝ่ายยอมรับได้ โดย 4 อาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ 
การรักษาศีล สมาธิ ปัญญา ขึ้นในสังคม (พระธรรมโกศาจารย์, 2553: 34) นําเอาหลักธรรมคําสั่งสอนไปพัฒนาสังคมเมือง
นครราชสีมาให้ดีขึ้น มีการสรา้งกฎกติกาของ ความสัมพันธ์ในสังคม ควบคู่ไปกับอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 
จัดสรรทรัพยากรท่ีดินทํากินและทรัพยากรอ่ืนๆ ของชุมชนเพ่ือทุกฝ่ายสามารถจะได้ประโยชน์ร่วมกัน อยู่ร่วมกันอย่างมี 
ความสุข สอดคล้องกับหลักการของพระพุทธศาสนาซ่ึงชื่อได้ว่าเป็น “ศาสนาแห่งสันติ”เนื่องจาก พระพุทธศาสนายอมรับ
ได้ว่า“ความขัดแย้งเป็นธรรมชาติของมนุษย์และสังคม”(พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, 2548) และพระพุทธเจ้ายังทรงมอง
ว่าความขัดแย้งนั้นเป็น “ธรรมชาติของมนุษย์” ซ่ึงเป็น “สิ่งท่ีมนุษย์หลีกเลี่ยงไม่พ้น” พระองค์นําเสนอคําว่า “ทุกข์”     
ใน“ไตรลักษณ์” และพยายามจะยํ้าว่า “เราสอนเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์” ขึ้นมาเพ่ืออะไร  

สิ่งท่ีกล่าวมานี้ เก่ียวข้องกับการจัดการทางสังคมเมืองนครราชสีมา โดยการนําเอาหลักศาสนาและ วัฒนธรรม 
(religion and culture) มาปรับใช้ในการอยู่ร่วมกันในสังคม เพราะฉะนั้นคนในสังคมจึงมี ความสามารถข้ามจากสภาพ
ธรรมชาติ (the state of nature) มาสู่ the state of religion and culture ได้ในท่ีสุด สังคมเมืองนครราชสีมาจึง
สามารถอยู่ร่วมกันโดยสันติ ไม่มีความขัดแย้งกัน หรือถ้ามีความ ขัดแย้งเกิดข้ึนก็มีกลไกในการแก้ไขความขัดแย้งนั้นได้  

เงื่อนไขท่ีสําคัญท่ีสุด the state of religion and culture จะต้องเป็นท่ียอมรับและมี ความชอบธรรม โดยคน
ในสังคมที่เป็นสมาชิกของชุมชนทุกคนยอมรับสภาพของ the state of religion and culture นั้น เช่น ประเด็นในเร่ือง
ผลประโยชน์ท่ีลงตัว ประเด็นในเรื่องอํานาจท่ีเป็นท่ี ยอมรับ ประเด็นในเร่ืองความเป็นธรรมของสังคม ประเด็นเรื่องความ
ยุติธรรมในกระบวนการกฎหมาย และศาล และการยอมรับมาตรการ กระบวนการของการแก้ไขความขัดแย้งโดยธรรมะ 
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เช่น ความ ขัดแย้งเรื่องท่ีทํากินก็สามารถแก้ไขปัญหาด้วยการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ประนีประนอมยอม ความ เจรจา
ไกล่เกลี่ย จนเอื้อประโยชน์ต่อทุกฝ่ายและทุกฝ่ายพอใจ  

แต่เม่ือใดก็ตามท่ีคนในสังคมไม่สามารถจะยอมรับ state of religion and culture ได้อีก ต่อไป เพราะระบบ
และกลไกดังกล่าวไม่สามารถจะแก้ไขความขัดแย้งได้ คนในสังคมที่อยู่ในชุมชน เดียวกันนั้นก็อาจจะข้ามแดนจาก the 
state of religion and culture ไปสู่ state of nature นั่น คือการใช้พละกําลังและความรุนแรงเข้าแก้ไขปัญหา และ
อาจจะลงเอยด้วยการสูญเสียชีวิต บาดเจ็บ ทางกาย หรือสูญเสียทรัพย์สิน ความขัดแย้งอาจจะยุติลง แต่ในบางกรณีก็เป็น
เพียงชั่วคราวเท่านั้น และกรณีท่ีเลวท่ีสุดก็คือ การใช้กําลังรุนแรงข้ึนได้  
 
3.ปรากฏการณ์การขัดแย้งทางสังคมในเมืองนครราชสีมา  

จากการศึกษาเร่ือง ความขัดแย้งมีสาเหตุหลักตามท่ีกล่าวมา สาเหตุการขัดแย้งทางสังคมที่ ปรากฏให้เห็นภาพ
ชัดข้ึนในสังคมของเมืองนครราชสีมาเหมือนกัน  คือ การเปลี่ยนแปลงค่านิยม (values) และ ปทัสถาน (norms) 
หมายความว่า ในสังคมอดีตท่ีผ่านมานั้น ซ่ึงมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้น 5 อาจจะไม่สามารถคงสภาพของการเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันนั้นอยู่ตลอดไปได้ (ลิขิต ธีรเวคิน และ ศ.ดร.ราชบัณฑิต, 2552 : 59-62) ซ่ึงจะสามารถกล่าวได้ ดังนี้ว่า  

3.1 ความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นอันเน่ืองมาจากค่านิยมและปทัสถานท่ีต่างกันของคนต่างรุ่น หรือต่างวัย คือ
ระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ ในขณะที่คนรุ่นเก่าซ่ึงมีประสบการณ์จาก ประวัติศาสตร์ ผ่านการต่อสู้มีความคิดริเริ่ม
การพัฒนาชุมชนสังคมจนเกิดเป็นบ้านเป็นสังคมเมืองนครราชสีมาข้ึนมา รวมท้ังในการทําสงคราม ในการกู้บ้านเมืองดัง
ปรากฏในประวัติศาสตร์หนังสือพงศาวดารราช วงปกรณ์เมืองนครราชสีมา ผ่านมาจนถึงปัจจุบันทําให้เกิดความสงบสุขมา
สู่สังคมเมืองนครราชสีมา บุคคลกลุ่มนี้ย่อมมี ค่านิยมและปทัสถานท่ีตนมีความเชื่อม่ันว่าเป็นสิ่งซ่ึงถูกต้องและควรดําเนิน
ต่อไป แต่เม่ือเวลาผ่านไป จนถึงปัจจุบัน เม่ือคนรุ่นใหม่เกิดข้ึนซ่ึงมีโลกทัศน์ ค่านิยมและปทัสถานต่างจากท่ีเคยมีมาใน
อดีต ความลงรอยระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าเริ่มจะเป็นประเด็นปัญหา และในทุกสังคมไม่สามารถจะเลี่ยงความ
ขัดแย้งนี้ได้ ซ่ึงมักจะออกมาเป็นรูปธรรมในแง่ของพฤติกรรม การแสดงออกในสังคม เริ่ม ตั้งแต่การแต่งกาย อาหารการ
กิน งานวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ เป็นต้น รวมแม้กระท่ังค่านิยมเก่ียวกับครอบครัว ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
กิริยามารยาท ภาษาพูด ความขัดแย้งในลักษณะนี้ไม่มีทางจะหลีกเลี่ยงได้เลย มีปรากฏในทุกชุมชนสังคมตั้งแต่อดีต กาล
มาจนถึงปัจจุบัน มีผลกระทบต่อสังคมเมืองนครราชสีมา 

3.2 ความขัดแย้งอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงของสังคม สังคมเมืองนครราชสีมาท่ีเคยเป็นสังคม เกษตรกรรม
เม่ือมีการพัฒนาการจัดการเป็นเมืองแห่งการท่องเท่ียว เป็นเมืองท่ีโดดเด่นด้าน พระพุทธศาสนา การศึกษาและวัฒนธรรม 
และนโยบายการเปิดต้อนรับอาเซียน ย่อมมีคนเป็น จํานวนมากท่ีจะเข้ามาสู่เมืองนครราชสีมา ย่อมทําให้เกิดความ
แตกต่างระหว่างสังคมสองส่วน คือ ส่วนของ ชนบทท่ีเป็นภาคเกษตร กับส่วนของชุมชนเมืองซ่ึงเป็นภาคการท่องเที่ยว
และอุตสาหกรรม สภาวะที่ เกิดข้ึนนี้จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ  

การเปลี่ยนแปลงในแง่ของประชากร จะมีการย้ายถ่ินจากชนบทเข้ามาสู่ในเมืองนครราชสีมามากย่ิงข้ึน รูปแบบ
การดํารงชีวิตของชนบทและในเมืองต่างกัน ค่านิยมของการอยู่ในสังคมเมือง ท่ีต้องมี ความเร่งรีบ ตรงต่อเวลา มีความ
ชาญฉลาดในการแก้ปัญหาส่วนตัว ความสัมพันธ์มนุษย์ท่ีค่อนข้างจะ ไม่เป็นกันเอง ยึดผลประโยชน์เป็นท่ีตั้ง ฯลฯ จะทํา
ให้บุคคลท่ีมีชีวิตอยู่ในเขตเมืองแตกต่างจากความ เป็นญาติพ่ีน้องในหมู่บ้านตามชนบท ความแตกต่างของสังคมสองส่วน
นี้นําไปสู่ความขัดแย้งในเรื่อง ค่านิยม ปทัสถาน แบบกระสวนของพฤติกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน
กรณีท่ีบุคคล ท่ีมาจากเมืองใหญ่และเพ่ือนบ้านประเทศต่างๆ ในอาเซียน ย่ิงการคมนาคม การติดต่อสื่อสารท่ี 
สะดวกสบายมากข้ึน มีผลกระทบต่อสังคมเมืองน่านอย่างแน่นนอน  

3.3 ความขัดแย้งในสังคมเมืองนครราชสีมา อาจจะเกิดขึ้นกับการไหลเข้ามาของวัฒนธรรมและ อารยธรรม
ของต่างถ่ิน เช่น การเข้ามาเผยแผ่ลัทธิความเชื่อในศาสนาต่างๆ การน าความคิดใหม่ๆ เร่ืองการปกครองบริหารมา
เผยแพร่ให้กับคนพ้ืนเมืองนครราชสีมา การนํามาซ่ึงสิ่งประดิษฐ์อันเกิดจาก 6 วิทยาการสมัยใหม่คือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ย่อมจะมีผลกระทบต่อสังคมต่างๆ ท่ีรับเอา เทคโนโลยี ในขณะเดียวกันก็จะนําไปสู่ความขัดแย้งอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ดังปรากฏให้เป็นเหตุการณ์ท่ี เกิดข้ึนในสังคมเมืองนครราชสีมา การเข้ามาน้ันไม่เพียงแต่คุกคามทางสังคมของคน
ดั้งเดิม แต่ยังกระทบถึง สถานะทางสังคมเมืองนครราชสีมา การยอมรับในเร่ืองความสัมพันธ์เชิงอํานาจอีกด้วย  
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3.4 ความขัดแย้งที่เกิดจากการจัดระเบียบเมืองนครราชสีมาท่ีมีอยู่เดิม ท่ีคนกลุ่มหนึ่งอยู่ในฐานะ เหนือกว่า
ท้ังในแง่ฐานะการเงิน สถานะทางสังคมและอํานาจ มากกว่าคนกลุ่มใหญ่ท่ีอยู่ในชนบท ปัญหาความขัดแย้งนี้เกิดข้ึนเม่ือ
ความเปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐกิจและสังคม เม่ือมีการพัฒนา เศรษฐกิจจากเกษตรมาสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้
ส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านอ่ืนๆ ของ สังคม เช่น การขยายตัวของการศึกษา ของชุมชนเมือง ของการสื่อสารมวลชน 
การขยายตัวของการ คมนาคมและการขนส่ง การรับข่าวสารข้อมูล และการวิทยาการใหม่ๆ นํามาสู่การเปล่ียนแปลงท่ี 
สําคัญท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม สภาวะการเปลี่ยนแปลงนี้แซมมูเอล ฮันติงตัน กล่าวไว้ว่าเป็นสภาพ ของ social 
mobilization ซ่ึงเม่ือเกิดข้ึนก็จะส่งผลกระทบอย่างแรงต่อสังคม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต่อ สมาชิกของสังคมนั้นๆ การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวในด้านต่างๆ เช่น นําไปสู่ความต่ืนตัวทางการเมือง มี การเรียกร้องสิทธิในการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง การมีสิทธิท่ีจะได้ประโยชน์จากทรัพยากรของ ประเทศชาติท่ียุติธรรมมากย่ิงข้ึน เป็นต้น  
 
4. แนวคิดการจัดการทางสังคม : หลักธรรมกับการขัดแย้งทางสังคม  

ในทัศนะของพระพุทธศาสนา ความขัดแย้งได้ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณค่าภายในของมนุษย์ ในเชิงอัตวิสัย และมี
ส่วนสําคัญในการพัฒนาคุณค่าในเชิงปรวิสัยเช่นเดียวกันกล่าวคือ ความขัดแย้ง ก่อให้เกิดการพัฒนาการระบบการเมือง
การปกครอง การจัดระเบียบสังคม และการพัฒนาสังคม และ เศรษฐกิจในทางสงฆ์ก็เกิดการบัญญัติพระวินัยข้ึน เป็นต้น 
ประเด็นจึงอยู่ท่ีว่า เราจะมีท่าทีต่อความ ขัดแย้ง หรือวางบทบาทของตัวเองในสถานการณ์ของความขัดแย้งอย่างไร จึงจะ
สามารถดํารงตนอยู่ บนสถานะของความขัดแย้งได้อย่างประสานสอดคล้องกับชีวิตและสังคม  

ด้วยเหตุนี้ หากเรายอมรับว่า ความขัดแย้งเป็นสิ่งจําเป็น เป็นธรรมชาติของมนุษย์และ สังคมในระดับโลกิยะ
แล้ว หน้าท่ีสําคัญของมนุษย์และสังคมจึงไม่ได้อยู่ท่ี “การหลบหนี” หรือ “สลาย” ความขัดแย้ง หากแต่ยอมรับ
สถานการณ์ความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึน ในฐานะท่ีเป็น “ทุกข์” ประการหนึ่งของชีวิตและสังคม และแสวงหาคําตอบว่า ความ
ขัดแย้งเกิดจากอะไร นําไปสู่อะไร เรา ควรจะมีท่าที รวมไปถึงการแสวงหาทางออก หรือหาเครื่องมือเพ่ือนําไปจัดการ
ความขัดแย้งให้ถูกต้อง ตามหลักเหตุ ผล ตน ประมาณ กาล บุคคล และชุมชนได้อย่างไร (พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, 
2548) จึงจะทําให้มนุษย์และสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  

ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมปัจจุบันนี้ เช่นปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม ก็เกิดจากฝีมือ ของคนเห็นแก่ตัว 
หวังเพ่ือประโยชน์ส่วนตนท้ังสิ้น โดยไม่มองถึงความเดือดร้อนของคนซ่ึงหากเรา มองว่ามนุษย์เท่าเทียมกัน ไม่เอาเปรียบ
กัน และมีจิตสํานึกดี ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมคงจะ หายไป เพียงแค่คนมีจิตสํานึก รู้จักคําว่า "หน้าท่ี และมีวินัย” 
กระแสความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคม และอิทธิพลของโลกาภิวัตน์ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและบุคคล
ในสังคม ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และค่านิยม ควรท่ีทุกฝ่ายท้ังอาณาจักรและศาสนจักรต้องประสานร่วมมือ 
กันป้องกันแก้ไขปัญหาในระบบสังคม ค่านิยม อุดมการณ์ รวมท้ังคุณธรรม จริยธรรม และร่วมกันปลูก จิตสํานึกบุคคลใน
สังคมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมมากข้ึน  

การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดคือการนําเอาหลักธรรมทางศาสนาประยุกต์เข้า กับการดํารงชีวิต
ในปัจจุบัน ควบคู่กับการสร้างคุณภาพชีวิตเยาวชนผู้เป็นประชากรใหม่ของสังคมใน ยุคต่อๆไป โดยสถาบันครอบครัวมี
อิทธิพลต่อเยาวชนเป็นอย่างย่ิง เพราะเป็นสถาบันแรกท่ีให้การ อบรมทางด้านจิตใจ ให้ความรัก ความอบอุ่น เอาใจใส่
ดูแล ทะนุถนอม ปกครองดูแลอย่างถูกต้องแล้ว ก็จะสามารถให้เยาวชนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมได้อย่าง
แน่นอน อีกท้ังยังช่วยลดปัญหา ให้กับสังคม ส่งผลให้สังคมมีความสงบสุข เพราะเยาวชนในวันนี้ก็คือผู้นําและพัฒนาสังคม 
ประเทศชาติในวันข้างหน้า (พระธรรมปิฎก ป.อ.ปยุตโต, 2546 : 2)  

ดังท่ีได้กล่าวในเบื้องต้นแล้วว่า “ความขัดแย้งนําไปสู่การเปลี่ยนแปลง” การเปล่ียนแปลง ดังกล่าว เป็นการ
เปลี่ยนท้ังในเชิงกายภาพ และจิตภาพ หรือเชิงมหัพภาค และจุลภาค พระพุทธศาสนายอมรับว่า มนุษย์ปุถุชน มีความ
ขัดแย้ง และความแปลกแยกในตัวเองอันเกิดจากแรง ผลักของความโลภ ความโกรธ และความหลง อย่างไรก็ตาม ผลของ
ความขัดแย้งก็ส่งผลในด้านบวก ต่อมนุษย์หลายประการด้วยกัน ได้แก่  

ความขัดแย้งเป็นการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ความขัดแย้งเป็นเหตุให้เกิดการพัฒนาคนให้ได้ ยกระดับตนเองให้
เป็นมนุษย์ ท่ีมีความเจริญ โดยเฉพาะความเจริญทางจิตใจ ความเป็นพระพุทธเจ้าก็ เกิดจากการขัดแย้งในจิตของเจ้าชาย
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สิทธัตถะท่ีทรงพิจารณาเห็นถึงสภาวะของการเกิด แก่ เจ็บ ตาย จึงเกิดพัฒนาจิตจากความเป็นมนุษย์ไปสู่ “ความเป็น
พระพุทธเจ้า” (พระธรรมปิฎก ป.อ.ปยุตโต, 2539)  

ฉะนั้น จึงจะเห็นได้ว่า “ความขัดแย้ง” เป็นสื่อ หรือเป็นสะพานท่ีทรงคุณค่าในการทําให้ มนุษย์ได้ทอดเดินไปสู่ 
“ภาวะไร้ความขัดแย้ง” และเม่ือมองในมิติของโลกแบบฆราวาสวิสัย “ความ ขัดแย้ง” ส่วนสําคัญในการผลักดันให้มนุษย์
ต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาพบว่า มนุษย์มีความแปลก แยกในตัวเอง หรือขัดแย้งในตัวเองเกี่ยวกับการสนองความ
ต้องการของมนุษย์เอง ไม่ว่าจะเป็นความ ต้องการความสําเร็จในชีวิต ความต้องการการนับหน้าถือตา ความต้องการด้าน
ความรัก และความต้องการด้านความปลอดภัย ความขัดแย้งในตัวเองดังกล่าวก็กลายเป็นพ้ืนฐานสําคัญท่ีทําให้มนุษย์ 
สร้างแรงจูงใจใฝ่สําเร็จ (ธัมมฉันทะ) เพ่ือแสวงหาส่ิงต่างๆ มาสนองความต้องการของมนุษย์เอง  
 
5. แนวคิดการจัดการทางสังคม : คนรักเมืองนครราชสีมากับการขัดแย้งทางสังคม  

ชาวเมืองนครราชสีมาได้ร่วมกันใช้แนวคิดในการจัดการทางสังคม ด้วยความหมายท่ีลึกซ้ึงต่อสังคม เมือง
นครราชสีมาว่า “รักเมืองโคราช” ใช้กระบวนการจัดการความรู้เป็นเคร่ืองมือมาเป็นแนวทางในการพัฒนา ตนเองและ
องค์กรเครือข่ายมาต้ังแต่ก่อนเริ่มต้ังเป็นกลุ่มรักเมืองโคราช เริ่มจากการเกาะเกี่ยวคนดี ท่ีทําความดีในการสร้างสํานึกรัก
แผ่นดินถ่ินเกิด เช่น การรักษาป่า การรักษาแม่น้ํา การเกษตรแบบ พอเพียง การรักษาสุขภาพเพื่อนบ้าน การดูแล
ผู้สูงอายุ การดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์ การดูแลปัญหายาเสพ ติด การดูแลเยาวชน และอีกหลายเร่ือง นําเอาเรื่องความดี คนดี
เหล่านั้นมาแสดงความชื่นชมยกย่อง ชักชวนให้ช่วยกันขยายความดี คนดีออกไปมากข้ึน จนสามารถเกาะเกี่ยวคนดี ความ
ดี มาเป็น “กลุ่มคนรักเมืองโคราช” และขยายพื้นท่ีและเครือข่ายดังเช่นในปัจจุบันนี้ โดยใช้ยุทธศาสตร์หลักคือ หลัก
“มุทิตาจิต” นั่นคือ เห็นคนทําความดีก็ นํามาบอกกล่าวและชักชวนกันไปดูไปเรียนรู้และขยายผลออกไป ไม่ตีกรอบ
ความคิด รูปแบบ หากแต่ ดึงเอาศักยภาพของชุมชนท้องถ่ินให้ลุกข้ึนมาจัดการตนเอง  

คําว่า “มุทิตาจิต” ก็คือ ความชื่นชมยินดีเบิกบานกับสิ่งท่ีดีของคนอ่ืน เอาความดี สิ่งดีดีของ คนเขามายกย่อง
เชิดชู แล้วนําไปต่อยอด สร้างพลังการเรียนรู้จากต้นแบบท่ีดี นําไปสู่การจัดการท่ี กว้างมากขึ้น ใหญ่ขึ้น หรือท่ีเรียกกันว่า 
“กระบวนการสืบค้นหาความดี” คือ การตั้งสติ คิด ทบทวน คุย แลกเปลี่ยน เพ่ือค้นหาความดีท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ท่ีมีอยู่ใน
พ้ืนท่ี (ทุนทางสังคม) ใครมีดีด้านใด ก็ไป ศึกษาเรียนรู้กับเขา ไปให้กําลังใจเขา ชื่นชมเขา แล้วถอดเอาตัวอย่างบทเรียน
จากเขา แล้วน าบอกต่อ นํามาทดลองทํา  นํามาต่อยอด เพาะเมล็ดพันธ์ุแห่งความดีให้ขยายก่ิงก้าน สาขาออกไป  

5.1 แนวคิดการจัดการทางสังคม : กระบวนการเรียนรู้แบบมุทิตาจิต  
ประกอบด้วย 4 กระบวนการหลัก คือ  

ก. การค้นหาความดีงาม คือ การค้นหาส่ิงดีดีท่ีชุมชนตนเองมีอยู่ มีอะไรท่ีเป็นสิ่งท่ีภาคภูมิใจ ร่วมกันของชุมชน 
แล้วมีอะไรท่ีเป็นสิ่งท่ีโดดเด่นแตกต่างไปจากชุมชนอ่ืนๆ กระบวนการก็จะใช้การ พูดคุยแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นท่ี
หลากหลาย เป็นการค้นหาทุนทางสังคมที่มีอยู่  

ข. การชื่นชมความดีงาม คือ การนําเอาสิ่งดีดีท่ีได้จากการแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็น นํามาจัดหมวดหมู่ 
ชี้ให้เห็นคุณค่า ความหมาย และการดํารงอยู่ของส่ิงเหล่านี้ แล้วชวนคิดต่อว่าถ้า นําเอาความดีเหล่านี้มาหลอมรวมกัน 
แล้วนําไปขยายผลต่อจะเกิดการเรียนรู้ท่ีมีพลังมาก  

ค.พลังจินตนาการ คือ การจินตนาการวางเป้าหมายของชุมชนร่วมกันว่าอยากเห็นชุมชนเป็น อย่างไร เป็นการ
กําหนดผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการพัฒนาในระยะ 3-5 ปีข้างหน้าว่าชุมชนจะมี ลักษณะเป็นอย่างไร  

ง. การหาแนวทางขยายความดีงาม คือ การนําเอาต้นแบบท่ีดีท่ีมีอยู่มาเป็นแบบอย่างบวกกับ พลังจินตนาการ
ในการขยายความดี เพ่ือให้ไปสู่เป้าหมายที่อยากให้เป็น  

กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบฉบับฮักเมืองน่าน ไม่มีสูตรสําเร็จตายตัว กระบวนการดังกล่าว ข้างต้น เป็นเพียง
หลักกว้างๆ ของการจัดกระบวนการเรียนรู้ แต่รายละเอียดและวิธีปฏิบัตินั้นก็จะจัด กระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
บริบท ประเด็นการเรียนรู้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา และสถานท่ี แต่คงหลักการสําคัญคือ เน้น
การมีส่วนร่วม ดึงเอาศักยภาพ/ต้นทุนท่ีมีอยู่ เสริมพลังการเรียนรู้เชิงบวก และเรียบง่ายเป็นกันเอง นําเอาคนมา
ปฏิสัมพันธ์กับคน ใช้ใจเชื่อมใจ นําไปสู่ปฏิบัติการจริงในพ้ืนท่ี  

5.2 แนวคิดการจัดการทางสังคม : หลักการการเรียนรู้ของชุมชนสังคมของตนเอง  

138



เป็นกระบวนการพัฒนาตนเองเพื่อความอยู่รอด และสร้างความสุขของคนในชุมชน โดยใน เมืองนครราชสีมามี
การใช้ความเชื่อ ศรัทธาอย่างแรงกล้า ในพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมท้องถ่ินเป็น เคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจ มีความเป็นพ่ี
เป็นน้อง ความเป็นเครือญาติ เป็นเพ่ือนเป็นเสี่ยว มาช่วยพ่ึงพิง อาศัยกัน ดูแลทุกข์สุขกัน ดังนั้นความเป็นชุมชนในเมือง
น่านจึงไม่มีเขาไม่มีเรา มีแต่ความเป็นพ่ีเป็น น้องเป็นเพ่ือน กรอบวิธีคิดนี้เองจึงนําไปสู่ฐานคิดของการพัฒนาชุมชนฐาน
ราก ท่ีเชื่อม่ันในศักยภาพ ของชุมชนและประชาคมฐานรากว่าจะสามารถยืนหยัดสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเองให้
สามารถทัด ทานกับกระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีถาโถมเข้ามาในชุมชน  

จากการรวมตัวกันของคนกลุ่มเล็กๆ จนขยายมาเป็น “เครือข่าย” ของคนเมืองนครราชสีมาท่ีชื่อ ว่า “รักเมือง
โคราช” และเชื่อมร้อยเอาภาคส่วนต่างๆ ในสังคม ท้ังรัฐ เอกชน ท้องถ่ิน และประชาชน ผนึกกําลังกันดูแลเมือง
นครราชสีมาให้มีความเป็นอยู่ท่ีดี นับเป็นก้าวกล้าของประชาชนท่ีมิดูดายต่อปัญหาของ ตนเองและปัญหาของสาธารณะ 
เกิดเป็นเครือข่ายคนเล็กคนน้อยอย่างหลากหลายที่ลุกข้ึนมาจัดการ ตนเอง เช่น เครือข่ายอนุรักษ์ป่าชุมชน, เครือข่าย
อนุรักษ์วังปลา, เครือข่ายสวัสดิการภาคประชาชน, เครือข่ายป้องกันและแก้ไขยาเสพติด, เครือข่ายเยาวชน, เครือข่าย
ครอบครัวเข้มแข็ง ฯลฯ  

5.3 แนวคิดการจัดการทางสังคม : จังหวัดจัดการตนเอง ในจังหวัดนครราชสีมานั้น มีการพบว่าในระดับ
ชุมชนในพ้ืนท่ีต่างๆ ได้มีการจัดการตนเองท่ี หลากหลาย เช่น การจัดการทรัพยากรป่า การจัดการน้ํา การจัดการภาค
การเกษตร การจัดการ ปัญหายาเสพติด เป็นต้น ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าประชาชนสามารถจัดการตนเองได้ในระดับหนึ่ง จน 
สามารถนํามาสู่การจัดการในระดับท่ีใหญ่กว่าในระดับจังหวัด ท่ีเรียกว่า “จังหวัดจัดการตนเอง” (คณะกรรมการ
ดําเนินการจัดสมัชชาปฏิรูป, 2554) นําไปสู่การจัดการท่ีมีพลังมากข้ึน อันจะนําไปสู่ การพ่ึงตนเอง และลดปัญหาท่ีเป็น
โครงสร้างพ้ืนฐานเร่ืองการรวมศูนย์อํานาจและการกระจาย ทรัพยากรท่ีไม่เป็นธรรมได้ การจัดการตนเอง เป็นการสร้าง
ภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็ง และเปิด ช่องนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วม  
 
สรุปแนวคิดจังหวัดจัดการตนเองของเมืองนครราชสมีา  

1. “เป็นเร่ืองร่วมกัน” เพ่ือการก้าวข้ามความเป็นองค์กร เครือข่ายให้เป็น“วาระของ ประชาชน”  
2. เป็นการสร้างอํานาจความรู้ เพ่ือยกระดับสู่การยอมรับเป็นการ คืนอํานาจการจัดการทาง สังคม โดยให้

ท้องถ่ินจัดการตนเอง นําไปสู่การปฏิรูปประเทศ อย่างถูกต้อง  
3. การจัดการตนเองท้ังระบบ และการจัดการทางสังคม เพ่ือการลดปัญหาความเล่ือมล้ํา ระหว่างสังคมเมือง

และสังคมชนบท  
4. การมีกัลยาณมิตรท่ีมีความหลากหลายของชุมชน ของกลุ่มต่างๆ  
5. มีข้อเสนอแนะและการจัดกลไกขับเคลื่อนเรื่องจังหวัดจัดการตนเอง  
6. วางแผนการท างานเพื่อการก้าวไปสู่การพัฒนาเป็นแผนงานและเป้าหมาย  

 
สรุปท้ายบท 

 เมืองนครราชสีมา เป็นเมืองท่ีมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ประชาชนเมืองนครราชสีมา มีชาติพันธุ์ท่ีมีความ 
หลากหลายและมีประวัติศาสตร์แต่ละกลุ่มชน ซ่ึงแต่ละกลุ่มจะมีวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ภาษา การแต่งกายท่ีเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตน แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติสุข ซ่ึงสิ่งนี้เองท่ีแสดงให้ เห็นว่าเมืองนครราชสีมามีการจัดการ
สังคมที่ดี ทําให้สังคมเมืองน่านมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ท่ีคนในสังคม สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์  

ในปัจจุบันนี้ เมืองนครราชสีมาเป็นเมืองท่ีมีความเจริญมาก มีประชากรมากข้ึน ซ่ึงมาจากหลากหลาย ท่ีมาอยู่
ร่วมกัน เป็นสิ่งท่ีย่อมหลีกเลี่ยงความขัดแย้งไม่ได้ ความขัดแย้งในสังคม จึงเป็นเรื่องปกติ ปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวจะ
สามารถหาข้อยุตไิด้ในกรอบของกลไกท่ีมีอยู่ สังคมนั้นก็สามารถดําเนิน ต่อไป  

มีสาเหตุการขัดแย้งทางสังคมที่ปรากฏให้เห็นภาพชัดข้ึนในสังคมของเมืองนครราชสีมา ในเวที แลกเปลี่ยนของ
คนเมืองนครราชสีมา มีวิธีการต่างๆ เช่นแนวคิดของคนรักโคราชกับการขัดแย้งทางสังคม โดยกระบวนการเรียนรู้แบบ
มุทิตาจิต คือ การค้นหาความดีงาม การชื่นชมความดีงาม มีพลัง จินตนาการ คือ การหาแนวทางขยายความดีงาม และ
แนวคิดหลักการเรียนรู้ของชุมชนสังคมของ ตนเอง คือ แนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง สิ่งท่ีได้จากการคิดการจัดการทาง
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สังคม เพ่ือแลกเปลี่ยน วิกฤตเมืองนครราชสีมา สิ่งท่ีได้จากการคิดการจัดการทางสังคม เพ่ือ แลกเปลี่ยนแนวทางสู่จังหวัด
จัดการ ตนเอง สิ่งท่ีได้จากการคิดการจัดการทางสังคม เพ่ือ แลกเปลี่ยนเป้าหมายสุดท้ายของจังหวัดจัดการ ตนเอง สิ่งท่ี
ได้จากการคิดการจัดการทางสังคม เพ่ือ การแลกเปลี่ยนการเคลื่อนงานในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา ในแนวคิดภาค
ประชาชนได้มีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เครือข่าย ประชาชนคนน่านและภาคีเครือข่าย
ประชาชนภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือ มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาค ประชาชน และประกาศแนวทางในการ
จัดการทางสังคมเมืองนครราชสีมา โดยใช้ชื่อว่า “ก้าวกล้าประชาชน คนนครราชสีมาเข้มแข็ง” คือภาคประกาศ
เจตนารมณ์ภาคระดมสมองขับเคลื่อนเมืองน่านภาคชาวบ้านต้าน ยาเสพติด ภาคเยาวชนและสื่อขยายความดี ภาค
ครอบครัวเข้มแข็ง ภาคสวัสดิการภาคประชาชน ภาคเกษตร ดิน น้ํา ป่า และทรัพยากรธรรมชาติ และภาค 
ศิลปวัฒนธรรม  

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การจัดการทางสังคมเมืองนครราชสีมา (Nakhon Ratchasima Social Management) จึง
ต้อง มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน หน่วยงานท้ังของภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาค ประชาสังคม 
ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น จัดต้ังและพัฒนาองค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กร ชุมชนข้ึน ท้ังในชนบทและในเมือง 
และภาครัฐบาลต้องมีนโยบายในการสนับสนุนแนวทางดังกล่าว โดยเฉพาะงบประมาณ จึงจะส่งผลให้เกิดการสร้าง
กระบวนการทํางานพัฒนาความรู้ และทุนทาง สังคมของชุมชน  

แนวความคิดการจัดการทางสังคม โดยการสร้างพันธกิจ ท่ีประสาน เชื่อมโยง ส่งเสริม สนับสนุน เสริมสร้าง 
ติดตามประเมินผล ร่วมพัฒนาและร่วมสร้างนวัตกรรมเก่ียวกับ ความรู้ วิธีการ เรียนรู้ และการจัดการความรู้เพ่ือ
ประโยชน์ในการพัฒนา ชุมชน ท้องถ่ิน องค์กรชุมชน และประชา สังคม การสร้างบทบาทหน้าท่ีการประมวลและ
จัดระบบข้อมูลเก่ียวกับการจัดการความรู้เพ่ือ ประโยชน์ในการพัฒนา ชุมชน ท้องถ่ิน องค์กรชุมชน และประชาสังคม ซ่ึง
ดําเนินการเสาะสรรหา ประมวลและจัดระบบความรู้ท่ีสําคัญเกี่ยวกับการจัดการตนเอง/ชีวิต การจัดการครอบครัว การ 
จัดการองค์กร/กลุ่ม การจัดการวิสาหกิจ/ธุรกิจ การจัดการชุมชน/ท้องถ่ิน การจัดการเครือข่าย การ จัดการหน่วยจัดการ
ความรู้อ่ืนๆ ท่ีสําคัญและเป็นประโยชน์  

มีการประสาน เชื่อมโยง ส่งเสริม สนับสนุน เสริมสร้าง ติดตามประเมินผล ร่วมพัฒนา และ ร่วมสร้างนวัตกรรม
เกี่ยวกับการจัดการความรู้ ในรูปแบบ มิติระดับต่าง ๆ และรวมถึงการประมวล ความรู้ การสร้างความรู้ วิธีการเรียนรู้ 
การเก็บความรู้ การใช้ประโยชน์จากความรู้ การเผยแพร่ ความรู้ การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนความรู้ การพัฒนาความรู้ การ
สร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับความรู้/วิธีการ เรียนรู้/การจัดการความรู้  

อ่ืนๆ ท่ีสําคัญและเป็นประโยชน์ สร้างการประสาน เชื่อมโยง ส่งเสริม สนับสนุน เสริมสร้าง ติดตามประเมินผล 
ร่วมพัฒนา และร่วมสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับ การสร้างชุดการเรียนรู้/เคร่ืองมือ การเรียนรู้การจัดฝึกอบรม/จัด
กระบวนการเรียนรู้ การประสานเครือข่ายวิทยากรการเรียนรู้เพ่ือ ประโยชน์ร่วมกันในการจัดการความรู้ในการพัฒนา
สังคมเมืองน่าน ตั้งคณะทํางานการจัดการทาง สังคม โดยเชิญบุคคล องค์กร หน่วยงานท่ีสนใจ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคธุรกิจ ภาควิชาการ และ ภาคประชาสังคม ได้ให้ข้อคิดเห็น เสนอแนะ หรือมาร่วมกันเป็นภาคีความร่วมมือในรูปแบบ
ประชาคม อันจะส่งผลต่อการยกระดับเสริมพลังภูมิปัญญาของชุมชนเป็นพลังสําคัญ เพ่ือป้องกันการขัดแย้งใน สังคมเมือง
นครราชสีมาต่อไป  
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ชื่อ–นามสกุล ศุภวรรณ เท่ียงกระโทก 
วัน เดือน ปีเกิด 12 ตุลาคม 2515 
สถานท่ีอยู่ปัจจุบัน 112 หมู่ท่ี 3 ตําบลลุงเขว้า 
 อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
 30410 โทรศัพท์ 081-9559862 
ตําแหน่งหน้าท่ีการงาน นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
สถานท่ีทํางานปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตําบลลุงเขว้า 130 หมู่ท่ี 6  
 ตําบลลุงเขว้า อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
 30410 โทรศัพท์ 044-756461-2 
ประวัติการศึกษา พ.ศ 2522 – 2528 สําเร็จการศึกษาประถมศึกษา  
  จากโรงเรียนบ้านลุงเขว้า อําเภอหนองบุญมาก  
 จังหวัดนครราชสีมา 
  พ.ศ 2528 – 2531 สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น  
  จากโรงเรียนโชคชัยสามัคคี อําเภอโชคชัย  
 จังหวัดนครราชสีมา 
  พ.ศ 2532 – 2534 สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ  จาก

โรงเรียนเทคโนโลยีเกษตรกรรม 
 อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 พ.ศ 2534 -2536 สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จาก

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์  อําเภอเมือง จังหวัด
สุรนิทร์ 

 พ.ศ 2539 - 2541 สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต จาก
สถาบันราชภัฎมหาสารคาม  

  อําเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม 
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Mr.AkkadetMiakkri 

 
บทคัดย่อ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2545 ได้วางกรอบแนวทางการบริหาร
ราชการไว้ว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยกเลิกหน่วยงานท่ีไม่
จําเป็นเทศบาลตําบล มีอํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) 
พ.ศ.2545 ท่ีได้วางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานายความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ”  
 
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ, การให้บริการ, เทศบาลตําบล 

 
ABSTRACT 
 

The Administrative Service Act (No. 5), BE 2545 (2002), laid down the framework for public 
administration. "Public administration must be for the benefit of the people. Achievement on state 
missions Efficiency Value for the mission of the state Reducing operational steps, reducing missions 
and eliminating unnecessary units. According to the Administrative Service Act (No. 5), BE 2545 
"Public administration must be for the benefit of the people. Decision decentralization To facilitate 
and meet the needs of the people " 

 
Keyword (s) : Satisfaction, service, district council 

 

บทนํา 
 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2545 ได้วางกรอบแนวทางการบริหาร
ราชการไว้ว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยกเลิกหน่วยงานท่ีไม่
จําเป็น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานายความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 10 ตุลาคม 
2546 กําหนดแนวทางการบริหารราชการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในการบริหารราชการ โดยมุ่งให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สนองความต้องการของประชาชน ก่อให้เกิดผลดีต่อการ
พัฒนาชีวิตของประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ยึดการบริหารแบบบูรณาการเน้นผลลัพธ์เกิดจากการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีเกินความจําเป็น โดยลด
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ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการปรับปรุงภารกิจส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ โดยปรับปรุงกระบวนการ
ขั้นตอนการทํางานใหม่เสมอประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการมีการ
สํารวจความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจในการบริการ เพ่ือนํามาปรับปรุงการปฏิบัติราชการและมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ มีระบบการควบคุม มีการตรวจสอบ ติดตามวัดผลการปฏิบัติงานอย่าง
สมํ่าเสมอ 

การกระจายอํานาจสู่ท้องถ่ินเป็นการสร้างรากฐานคุณภาพชีวิต โดยตอบสนองปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี ซ่ึงปัจจัยต่างๆ เช่น งบประมาณ บุคลากร หรือนโยบายการบริหาร ก็สามารถส่งผลกระทบต่อการ
ให้บริการได้ โดยเฉพาะระบบการให้บริการท่ีเป็นสิ่งอํานวยความสะดวกลําดับแรกในการสร้างความพึงพอใจให้แก่
ประชาชน ท้ังนี้สามารถนําข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนมาริเริ่มและการหาความร่วมมือจากประชาชนในกิจกรรม
การบริการอ่ืนๆต่อไป  
 
บทบาทหน้าท่ีของเทศบาลตําบล 

เทศบาลถือว่าเป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีจัดตั้งขึ้นในเขตชุมชนท่ีมีความเจริญและใช้ในการ
บริหารเมืองเป็นหลัก ซ่ึงหลายประเทศประสบความสําเร็จในการใช้ “เทศบาล” เป็นเคร่ืองมือท่ีสําคัญใน การปกครอง
ประเทศโดยเฉพาะประเทศท่ีพัฒนาแล้วท้ังหลาย สําหรับสังคมไทยเทศบาลเป็นรูปแบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ในเขตชุมชนเมืองท่ีใช้มาต้ังแต่ พ.ศ.2476 จนถึงปัจจุบัน  

พ.ศ.2476ได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2476 และ
กําหนดให้เทศบาลเป็นองค์กรบริหารรูปหนึ่งของราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน และมีการตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบ
เทศบาล พ.ศ.2476 ขึ้น ซ่ึงถือว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารปกครองตนเองของเทศบาล 

พ.ศ.2478ได้มีการจัดต้ังเทศบาลเป็นคร้ังแรก ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ.2476 โดยการ
ยกฐานะสุขาภิบาลท่ีมีอยู่เดิม 35 แห่งข้ึนเป็นเทศบาล และได้มีการปรับปรุงกฎหมาย ดังกล่าวอยู่เป็นระยะ เช่น ในปี 
พ.ศ.2481 และ พ.ศ.2483 

พ.ศ.2496ได้มีการตราพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ขึ้นใช้แทนกฎหมายเก่าท้ังหมด และได้มีการใช้
กฎหมาย พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 (โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมอยู่เป็นระยะ) จนถึงปัจจุบันได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม
ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติหมวดว่าด้วยการปกครองท้องถ่ินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 

พ.ศ.2542ได้มีการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. เทศบาล (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2542 เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2542 
 
การบริหารงานของเทศบาล 

การบริหารงาน ประกอบด้วย คณะเทศมนตรี จะทําหน้าท่ีเป็นผู้กําหนดนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานใน
การพัฒนาท้องถ่ิน จึงเห็นได้ว่าหน้าท่ีสําคัญในการวางแผนดําเนินงาน ก็คือคณะเทศมนตรี เป็นผู้รับผิดชอบควบคุม
จัดทําให้เป็นไปตามแผนนั้น จึงเท่ากับว่าคณะเทศมนตรีรับผิดชอบในด้านการวาง “นโยบาย” นั่นเอง เม่ือเปรียบเทียบ
กับการบริหารงานของรัฐบาลแล้ว คณะเทศมนตรีก็เช่นเดียวกับคณะรัฐมนตรี ซ่ึงบริหารราชการด้านนโยบาย ส่วนงาน
ประจําท้ังหมดย่อมอยู่ในความรับผิดชอบของปลัดเทศบาลหรือคล้ายกับปลัดกระทรวง 

สําหรับสภาเทศบาล จะทําหน้าท่ีการตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งกับตัวบทกฎหมาย ซ่ึงใช้บังคับแก่
บุคคลท่ัวไปในเขตเทศบาล หรือปฏิบัติการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าท่ีของเทศบาล และตามท่ีกฎหมายบัญญัติและให้
อํานาจไว้ ซ่ึงจะเห็นได้ว่าในกรณีหลังนี้กฎหมายได้ให้อํานาจแก่สภาเทศบาลมากในการวางนโยบายและการควบคุมการ
บริหารงานของคณะเทศมนตรี การใช้อํานาจท่ีนับว่าสําคัญท่ีสุดของสภาเทศบาลในกรณีนี้คือ การพิจารณาตราเทศ
บัญญัติงบประมาณประจําปี นับว่าสภาเทศบาลได้ใชอํ้านาจอย่างสูงสุดในการบริหาร และควบคุมคณะเทศมนตร ี
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ภารกิจอํานาจหน้าท่ีของเทศบาลตําบล 
การพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลตําบลบําเหน็จณรงค์นั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิด

ร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดทําส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลบําเหน็จณรงค์ 
อําเภอบําเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้านการพัฒนาเทศบาลตําบลบําเหน็จ
ณรงค์จะสมบูรณ์ได้ จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพ้ืนท่ีเกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความ
เข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง เทศบาลตําบลบําเหน็จณรงค์ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากน้ันยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และ
พัฒนาเยาวชนให้พร้อมท่ีจะเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้าน
พัฒนาอาชีพนั้นจะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถ่ิน และยังให้จัดต้ังเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม 
 
ความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

การปกครองท้องถ่ินคือการปกครองที่รัฐบาลมอบอํานาจให้ประชาชนในท้องถ่ินจัดการปกครองโดย
ดําเนินการกันเองมีอํานาจอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีตามความเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีอย่าง
แท้จริงกล่าวคืออํานาจของหน่วยการปกครองท้องถ่ินจะต้องมีขอบเขตพอควรเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ี
ของหน่วยการปกครองท้องถ่ินอย่างแท้จริงหากมีอํานาจมากเกินไปไม่มีขอบเขตหน่วยการปกครองท้องถ่ินนั้นก็จะกลาย
สภาพเป็นรัฐอธิปไตยเองเป็นผลเสียต่อความม่ันคงของรัฐบาลอํานาจของท้องถ่ินนี้มีขอบเขตท่ีแตกต่างกันออกไปตาม
ลักษณะความเจริญและความสามารถของประชาชนในท้องถ่ินนั้นซ่ึงหน่วยการปกครองท้องถ่ินจะมีสิทธิตามกฎหมายท่ี
จะดําเนินการปกครองตนเองสิทธิตามกฎหมายสามารถแบ่งได้เป็น2 ประเภทคือ 

1.หน่วยการปกครองท้องถ่ินมีสิทธิท่ีจะตรากฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆเองเพื่อประโยชน์ในการ
บริหารตามหน้าท่ีและเพ่ือใช้บังคับประชาชนในท้องถ่ินนั้นๆเช่นเทศบัญญัติข้อบัญญัติข้อบังคับสุขาภิบาลเป็นต้น 

2.สิทธิท่ีเป็นหลักในการดําเนินการบริหารท้องถ่ินคืออํานาจในการกําหนดงบประมาณเพื่อบริหารกิจการ
ตามอํานาจหน้าท่ีของหน่วยการปกครองท้องถ่ินนั้นๆท้ังนี้หน่วยการปกครองท้องถ่ินจะองค์กรท่ีจําเป็นในการบริหาร
และการปกครองตนเองจัดแบ่งเป็นสองฝ่ายคือองค์การฝ่ายบริหารและองค์การฝ่ายนิติบัญญัติเช่นการปกครองท้องถิ่น
แบบองค์การบริหารส่วนตําบลจะมีคณะผู้บริหารเป็นฝ่ายบริหารและสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ 

ปัจจุบันราชการส่วนท้องถ่ินมีอยู่ 5 รูปแบบคือกรุงเทพมหานคร (กทม.) เมืองพัทยาเทศบาลองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดั (อบจ.) และองค์การบริหารส่วนตําบล(อบต.) (ชูวงศ์ฉายะบุตร, 2539) 
 
ความสําคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความสําคัญหลายประการต่อการพัฒนาประเทศดังนี้ 
1.การปกครองท้องถิ่นคือรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย(Basic Democracy) เพราะการ

ปกครองท้องถ่ินจะเป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชนให้ประชาชนรู้สึกว่าตนมีความเกี่ยวพันกับ
ส่วนได้ส่วนเสียในการปกครองการบริหารท้องถ่ินเกิดความรับผิดชอบและหวงแหนต่อประโยชน์อันพึงมีต่อท้องถ่ินท่ีตน
อยู่อาศัยอันจะนํามาซ่ึงความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบการปกครองประชาธิปไตยในท่ีสุดโดยประชาชนจะมีโอกาส
เลือกต้ังฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารการเลือกต้ังจะเป็นการฝึกฝนให้ประชาชนใช้ดุลพินิจเลือกผู้แทนท่ีเหมาะสมสําหรับผู้
ท่ีได้รับเลือกต้ังเข้าไปบริหารกิจการของท้องถ่ินนับได้ว่าเป็นผู้นําในท้องถ่ินจะได้ใช้ความรู้ความสามารถบริหารงาน
ท้องถ่ินเกิดความคุ้นเคยมีความชํานาญในการใช้สิทธิและหน้าท่ีของพลเมืองซ่ึงจะนําไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
ระดับชาติต่อไป 

2.การปกครองท้องถ่ินทําให้ประชาชนในท้องถ่ินรู้จักการปกครองตนเอง(Self Government) หัวใจของ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยประการหนึ่งก็คือการปกครองตนเองมิใช่เป็นการปกครองอันเกิดจากคําสั่งเบื้องบน
การปกครองตนเองคือการท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองซ่ึงผู้บริหารท้องถ่ินนอกจากจะได้รับเลือกตั้งมาเพ่ือ
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รับผิดชอบบริหารท้องถ่ินโดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนแล้วผู้บริหารท้องถ่ินจะต้องฟังเสียงประชาชนด้วย
วิถีทางประชาธิปไตยต่างๆ 

3.รับรู้ถึงอุปสรรคปัญหาและช่วยกันแก้ไขปัญหาของท้องถ่ินของตนนอกจากนี้การปกครองตนเองในรูปของ
การปกครองท้องถ่ินอย่างแท้จริงหรือการกระจายอํานาจไปในระดับตํ่าสุดซ่ึงเป็นฐานสําคัญย่ิงของการพัฒนาระบบ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

4.การปกครองท้องถ่ินเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลเนื่องจากความจําเป็นบางประการดังนี้ 
- ภารกิจของรัฐบาลมีอยู่อย่างกว้างขวางนับวันจะขยายเพ่ิมข้ึนซ่ึงจะเห็นได้จากงบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึนในแต่

ละปีตามความเจริญเติบโตของบ้านเมือง 
- กิจการบางอย่างเป็นเรื่องเฉพาะท้องถ่ินนั้นไม่เกี่ยวพันกับท้องถ่ินอ่ืนและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อประเทศ

โดยส่วนรวมจึงเป็นการสมควรท่ีจะให้ประชาชนในท้องถ่ินดําเนินการดังกล่าวเอง 
5.การปกครองท้องถ่ินสามารถสนองความต้องการของท้องถ่ินตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพเนื่องจาก

ท้องถิ่นมีความแตกต่างกันไม่ว่าทางสภาพภูมิศาสตร์ทรัพยากรประชาชนความต้องการและปัญหาย่อมต่างกันออกไปผู้
ท่ีให้บริการหรือแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนก็ต้องเป็นผู้ท่ีรู้ถึงปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนเป็นอย่างดีการบริหารงานจึงจะเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

6.การปกครองท้องถ่ินจะเป็นแหล่งสร้างผู้นําทางการเมืองการบริหารของประเทศในอนาคตผู้นําหน่วยการ
ปกครองท้องถ่ินย่อมเรียนรู้ประสบการณ์ทางการเมืองการได้รับเลือกต้ังการสนับสนุนจากประชาชนในท้องถ่ินย่อมเป็น
พ้ืนฐานท่ีดีต่ออนาคตทางการเมืองของตนและยังฝึกฝนทักษะทางการบริหารงานในท้องถ่ินอีกด้วย 

7.การปกครองท้องถ่ินสอดคล้องกับแนวความคิดในการพัฒนาชนบทแบบพ่ึงตนเองการปกครองท้องถ่ินโดย
ยึดหลักการกระจายอํานาจทําให้เกิดการพัฒนาชนบทแบบพ่ึงตนเองท้ังทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมการดําเนินงาน
พัฒนาชนบทท่ีผ่านมายังมีอุปสรรคสําคัญประการหน่ึงคือการมีส่วนร่วมจากประชาชนในท้องถ่ินอย่างเต็มท่ีซ่ึงการ
พัฒนาชนบทท่ีสัมฤทธ์ิผลนั้นจะต้องมาจากการริเร่ิมช่วยตนเองของท้องถ่ินทําให้เกิดความร่วมมือร่วมแรงกันโดยอาศัย
โครงสร้างความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง (อนันต์อนันตกูล, 2521) 
 
วัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการพัฒนาประเทศ 

1.ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลเป็นสิ่งท่ีเห็นได้ชัดว่าในการบริหารประเทศจะต้องอาศัยเงินงบประมาณเป็น
หลักหากเงินงบประมาณจํากัดภารกิจท่ีจะต้องบริการให้กับชุมชนต่างๆอาจไม่เพียงพอดังนั้นหากจัดให้มีการปกครอง
ท้องถ่ินหน่วยการปกครองท้องถ่ินนั้นๆก็สามารถมีงบประมาณของตนเองเพียงพอท่ีจะดําเนินการสร้างสรรค์ความเจริญ
ให้กับท้องถ่ินได้          27 

2.เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินอย่างแท้จริงเนื่องจากประเทศมีขนาดกว้างใหญ่
ความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องท่ีย่อมมีความแตกต่างกันการรอรับการบริการจากรัฐบาลแต่อย่างเดียวอาจไม่
ตรงตามความต้องการท่ีแท้จริงและล่าช้าหน่วยการปกครองท้องถ่ินท่ีมีประชาชนในท้องถ่ินเป็นผู้บริหารจึงจะสามารถ
ตอบสนองความต้องการนั้นได้ 

3.เพ่ือความประหยัดโดยท่ีท้องถ่ินแต่ละแห่งมีความแตกต่างกันสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนก็ต่างไปด้วย
การจัดต้ังหน่วยปกครองท้องถ่ินข้ึนจึงมีความจําเป็นโดยให้อํานาจหน่วยการปกครองท้องถ่ินจัดเก็บภาษีอากรซ่ึงเป็น
วิธีการหารายได้ให้กับท้องถ่ินเพ่ือนําไปใช้ในการบริหารกิจการของท้องถ่ินทําให้ประหยัดเงินงบประมาณของรัฐบาลท่ี
จะต้องจ่ายให้กับท้องถ่ินท่ัวประเทศเป็นอันมากและแม้จะมีการจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลไปให้บ้างแต่ก็มี
เงื่อนไขท่ีกําหนดไว้อย่างรอบคอบ 

4.เพ่ือให้หน่วยการปกครองท้องถ่ินเป็นสถาบันท่ีให้การศึกษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชน
จากการท่ีการปกครองท้องถ่ินเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองโดยการสมัครรับเลือกต้ังเพ่ือให้
ประชาชนในท้องถ่ินเลือกเข้าไปทําหน้าท่ีฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัติการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีแตกต่างกันนี้มีส่วนในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ถึงกระบวนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับชาติได้เป็นอย่างดี (ชูวงศ์ฉายะบุตร, 2539)  
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ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจ (satisfaction) เป็นทัศนคติท่ีเป็นนามธรรมไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้การที่เราจะ

ทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่สามารถสังเกตโดยการแสดงออกท่ีค่อนข้างสลับซับซ้อนจึงเป็นการยากท่ีจะวัด
ความพึงพอใจโดยตรงแต่สามารถวัดได้โดยทางอ้อมโดยการวัดความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้นและการแสดงความ
คิดเห็นนั้นจะต้องตรงกับความรู้สึกท่ีแท้จริงจึงสามารถวัดความพงึพอใจน้ันได้พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถานพ.ศ.2542
กล่าวไว้ว่า “พึง” เป็นคําช่วยกริยาอ่ืนหมายความว่า “ควร” เช่นพึงใจหมายความว่าพอใจชอบใจและคําว่า “พอ” 
หมายความว่าเท่าท่ีต้องการเต็มความต้องการถูกชอบเมื่อนําคําสองคํามาผสมกัน “พึงพอใจ” จะหมายถึงชอบใจถูกใจ
ตามท่ีต้องการซ่ึงสอดคล้องกับ Wolman (1973 อ้างอิงในภนิดาชัยปัญญา 2541 : 11) กล่าวถึงความพึงพอใจว่าเป็น
ความรู้สึกท่ีได้รับความสําเร็จตามมุ่งหวังและความต้องการมีผู้กล่าวถึงความหมายของความพึงพอใจไว้ดังน้ี 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542 : 775) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจหมายถึงพอใจชอบ
ใจพฤติกรรมเกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุษย์คือความพยายามท่ีจะขจัดความตึงเครียดหรือความกระวนกระวายหรือ
ภาวะไม่ได้ดุลยภาพในร่างกายซ่ึงเม่ือมนุษย์สามารถขจัดสิ่งต่างๆดังกล่าวได้แล้วมนุษย์ย่อมได้รับความพึงพอใจในสิ่งท่ี
ตนต้องการ 

ไพบูลย์ช่างเรียน (อ้างอิงในนริษานราศรี 2544: 28) ได้กล่าวถึงความหมายของความพึงพอใจสรุปได้ว่า 
“ความพึงพอใจ” เป็นความต้องการทางร่างกายมีความรุนแรงในตัวบุคคลในการร่วมกิจกรรมเพ่ือสนองความต้องการ
ทางร่างกายเป็นผลทําให้เกิดความพึงพอใจแล้วจะรู้สึกต้องการความมั่นคงปลอดภัยเม่ือบุคคลได้รับการตอบสนองความ
ต้องการทางร่างกายและความต้องการความมั่นคงแล้วบุคคลจะเกิดความผูกพันมากข้ึนเพ่ือให้เป็นท่ียอมรับว่าตนเป็น
ส่วนหนึ่งของกลุ่ม 

อุทัยหิรัญโต (2523  : 272 อ้างอิงในนริษานราศรี 2544 : 28) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า
“ความพึงพอใจ”เป็นสิ่งท่ีทําให้ทุกคนเกิดความสบายใจเน่ืองจากสามารถตอบสนองความต้องการของเขาทําให้เขาเกิด
ความสุข 

อุทัยพรรณสุดใจ (2545:7) ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดย
อาจจะเป็นไปในเชิงประเมินค่าว่าความรู้สึกหรือทัศนคติต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นเป็นไปในทางบวกหรือทางลบ 

อรรถพร (2546:29) ได้สรุปว่าความพึงพอใจหมายถึงทัศนคติหรือระดับความพึงพอใจของบุคคลต่อ
กิจกรรมต่างๆซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกิจกรรมนั้นๆโดยเกิดจากพ้ืนฐานของการรับรู้ค่านิยมและ
ประสบการณ์ท่ีแต่ละบุคคลได้รับระดับของความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือกิจกรรมนั้นๆสามารถตอบสนองความต้องการ
แก่บุคคลนั้นได้ 

สายจิตร (2546:14) ได้สรุปว่าความพึงพอใจเป็นความรู้สึกท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ่ึงเป็นไปได้ท้ังทางบวกและ
ทางลบแต่ถ้าเม่ือใดท่ีสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการหรือทําให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ก็จะเกิดความรู้สึกทางบวก
แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าสิ่งใดสร้างความรู้สึกผิดหวังไม่บรรลุจุดมุ่งหมายก็จะทําให้เกิดความรู้สึกทางลบเป็นความรู้สึกไม่
พึงพอใจ 

กิลเมอร์ (Gillmer)อ้างอิงในเพ็ญแขช่อมณี 2544:6)ได้ให้ความหมายไว้ว่าผลของเจตคติต่างๆของบุคคลท่ีมี
ต่อองค์กรองค์ประกอบของแรงงานและมีส่วนสัมพันธ์กับลักษณะงานและสภาพแวดล้อมในการทํางานซ่ึงความพึงพอใจ
นั้นได้แก่ความรู้สึกมีความสําเร็จในผลงานความรู้สึกว่าได้รับการยกย่องนับถือและความรู้สึกว่ามีความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงาน 

ซิลเมอร์ (Silmer) อ้างอิงในประภาภรณ์สุรปภา 2544: 9) กล่าวไว้ว่าความพึงพอใจเป็นระดับข้ันตอน
ความรู้สึกในทางบวกหรือทางลบของคนท่ีมีลักษณะต่างๆของงานรวมท้ังงานท่ีได้รับมอบหมายการจัดระบบงานและ
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 

Strauss (1980)อ้างอิงในเพ็ญแขช่อมณี2544: 7) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจไว้ว่าความพึงพอใจ
หมายถึงความรู้สึกพอใจในงานท่ีทําและเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานน้ันให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรคนจะรู้สึกพอใจใน
งานท่ีทําเม่ืองานนั้นให้ผลประโยชน์ท้ังด้านวัตถุและด้านจิตใจซ่ึงสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานของเขาได้ 
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แนวคิดเก่ียวกับการให้บริการ 
การให้บริการเป็นหน้าท่ีหลักสําคัญในการบริการงานในภาครัฐโดยเฉพาะงานท่ีจะต้องมีการติดต่อสัมพันธ์กับ

ประชาชนโดยตรงโดยหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการมีหน้าท่ีในการส่งต่อการบริการ 
(Delivery Service) ให้แก่ผู้รับบริการกล่าวคือคุณค่าประการแรกของการบริการงานรัฐกิจท้ังหมดคือการปฏิบัติงาน
ด้วยการให้บริการท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจซ่ึงมีลักษณะสําคัญ 5 ประการคือการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
(Equivalent Service) การให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา (Timely Service) การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample 
Service) การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) และการให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive 
Service) (John D. Millett, 1951)  
 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการหมายถึงความพึงพอใจของประชาชนท่ีเข้ามารับบริการสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการโดยเกี่ยวข้องกับทัศนคติของคนท่ีเกิดจากประสบการณ์ท่ีผู้รับบริการเข้าไปใช้
บริการในสถานบริการนั้นและประสบการณ์นั้นได้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้รับบริการมากน้อยเพียงใด 

เกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพของบริการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพการบริการดังนี้ 
1.รูปธรรม (Tangible) หมายถึงลักษณะทางกายภาพของการบริการท่ีผู้รับบริการได้รับทําให้เขาสามารถ

คาดคะเนถึงคุณภาพของบริการดังกล่าวได้ 
2.ความไว้วางใจ (Reliability) หมายถึงผู้รับบริการเล็งเห็นถึงความสมํ่าเสมอและความถูกต้องในการ

ให้บริการรวมทั้งประสิทธิภาพของพนักงานท่ีให้บริการ 
3.การตอบสนองต่อผู้รับบริการ (Responsiveness) หมายถึงผู้ใช้บริการจะคํานึงถึงเวลาและความสามารถ

ในการแก้ไขปัญหาของผู้ให้บริการวา่ตรงจุดหรือดีกว่าตามท่ีผู้รับบริการต้องการหรือไม่ 
4.ความม่ันใจได้ (Assurance) หมายถึงผู้รับบริการจะมองถึงความรู้ความชํานาญหรือความสามารถของ

บุคลากรซ่ึงเป็นผลท่ีจะสร้างความม่ันใจรวมท้ังความไว้วางใจในการบริการนั้น 
5.ความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) หมายถึงผู้รับบริการจะพิจารณาถึงความสะดวกด้าน

เวลาสถานท่ีทําเลท่ีตั้งตลอดจนความพยายามของพนักงานท่ีจะเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริการรวมทั้งความสนใจใน
การตอบสนองความต้องการดังกล่าว (สมิตสัชฌุกร, 2546) 

 
สรุป 

เทศบาลตําบล มีอํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 
5) พ.ศ.2545 ได้วางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานายความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ” โดยมี
งานท่ีให้บริการท้ังหมด 6 งานหลักๆท่ีจะต้องให้บริการแก่ประชาชน ได้แก่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยงาน
ทะเบียนและบัตรประชาชน งานจัดเก็บภาษีรายได้ งานสวัสดิการสังคม(ผู้สูงอายุ)งานช่างไฟฟ้า/ช่างโยธา และงาน
สาธารณสุขชุมชนแต่ในปัจจุบันมีอยู่ 4งานบริการท่ียังคงมีปัญหามากท่ีสุด ได้แก่ งานทะเบียนและบัตรประชาชน งาน
จัดเก็บภาษีรายได้ งานสวัสดิการสังคม(ผู้สูงอายุ)และงานช่างไฟฟ้า/ช่างโยธา เป้าหมายท่ีจะตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจในการบริการ และมีความเท่าเทียมกันจากการมาใช้บริการจากเทศบาลตําบลการ
ให้บริการของรัฐจะต้องให้มีความรวดเร็วเพ่ือให้ทันกับเวลาโดยหันมาปรับเปลี่ยนการให้บริการด้วยความกระชับรวดเร็ว
การให้บริการเป็นภาระหน้าท่ีท่ีต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องพยายามจัดบริการให้ครอบคลุมให้ได้รับบริการทุกคน
ทัศนะของบุคคลต่างๆ เกี่ยวกับเร่ืองการให้บริการมาประยุกต์ในการให้บริการ โดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ     
เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานเพ่ืออํานวยความสะดวกเพ่ิมความรวดเร็วในการบริการและตอบสนองความต้องการของ
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ประชาชนท่ีมาติดต่อขอรับบริการให้สะดวกรวดเร็วสร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติในการ
ให้บริการให้ได้รับความพึงพอใจในการรับบริการและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความกา้วหน้าในอาชีพของขา้ราชการตาํรวจชั้นสัญญาบัตร 
 

Factors Affect the Career Progress of Commissioned 
 
 

ร้อยตํารวจเอกภัทรพล ถ้วยทอง 
Police Captain Pattarapol Tuaythong 

 

บทคัดย่อ 
 การพัฒนาระบบบริหารของสํานักงานตํารวจเท่าท่ีผ่านมาเกิดปัญหาด้านขวัญและกําลังใจของตํารวจ ซ่ึงได้ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจโดยส่วนรวมโดยส่วนรวม นอกจากน้ันแล้วหลักเกณฑ์และมาตรฐาน
ในการสนับสนุนด้านขวัญและกําลังใจ และความก้าวหน้าก็ยังเป็นปัญหา และท้ังนี้ควรต้องคํานึงถึงความอาวุโส ความ
ชํานาญพิเศษ ผลงานและความสามารถท่ีผ่านมาเป็นเกณฑ์ และการท่ีความก้าวหน้าท่ีไม่เท่ากันของแต่ละคน น่าจะเกิดจาก
ปัจจัยบางประการท่ีมีผลต่อความก้าวหน้าของข้าราชการตํารวจแต่ละคน นั่นคือ นอกเหนือจากความสามารถส่วนส่วน
บุคคล พรสวรรค์ หรือบุคลิกภาพของแต่ละคนท่ีแต่ละคนมีอยู่แล้ว ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น คุณวุฒิทางการศึกษา อายุ อายุ
ราชการ สายงาน ฐานะของครอบครัว ฯลฯ ก็ดีแล้ว น่าท่ีจะมีความสําคัญต่อความก้าวหน้าในหน้าท่ีราชการของแต่ละคน
ท้ังสิ้น 
 
คําสําคัญ : ข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร, ปัจจัยที่สง่ผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพ. 
 
ABSTRACT 
 The development of the administration of the police office has caused police morale 
problems. This has a significant effect on the efficiency of the performance of the public servants. In 
addition, the criteria and standards for supporting morale. And progress is still a problem. And should 
take into account the seniority. Special skills Past performance and capabilities are the criteria. And the 
unequal progress of each one. It could be due to certain factors that affect the progress of each police 
officer, that is, apart from the individual's ability, talent or personality that each person already has. 
Personal factors, such as educational qualifications, age, age, status, family status, etc., are likely to be 
important to the progression of each person's official duties. 
 
Key Words : Factors Affect the Career Progress of Commissioned. 
 
1. บทนํา  
 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เป็นองค์กรของกระบวนการยุติธรรมท่ีสําคัญมากองค์กรหนึ่ง มีหน้าท่ีในการรักษาความ
สงบเรียบร้อยของสังคมและบ้านเมือง รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การให้บริการช่วยเหลือและ
รับใช้ประชาชน อํานวยความยุติธรรมให้เกิดกับประชาชนให้เกิดความถูกต้อง ต้องดําเนินการสนองตามนโยบายของรัฐบาล
และต้องพัฒนาสํานักงานตํารวจแห่งชาติให้มีความเข้มแข็ง พร้อมท่ีจะปฏิบัติการภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และต้อง
พัฒนาบุคลากรให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเพื่อรองรับอาชญากรรมสมัยใหม่ท่ีเกิดข้ึนอยู่เสมอ (ฐากร จะยะพรม, 2552: 
1) ประเด็นสําคัญของการพัฒนาระบบบริหารของสํานักงานตํารวจอยู่ท่ีว่าเท่าท่ีผ่านมาเกิดปัญหาด้านขวัญและกําลังใจของ
ตํารวจ ซ่ึงได้ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจโดยส่วนรวมโดยส่วนรวม นอกจากนั้นแล้ว
หลักเกณฑ์และมาตรฐานในการสนับสนุนด้านขวัญและกําลังใจ และความก้าวหน้าก็ยังเป็นปัญหา และทั้งนี้ควรต้องคํานึงถึง
ความอาวุโส ความชํานาญพิเศษ ผลงานและความสามารถที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ (เฉลิมพล แก้ววงศ์วัน, 2552: 3) 
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 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับเร่ืองระบบ การแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหน่ง ในระบบราชการเป็นเร่ืองท่ีทุกฝ่ายมี
ความห่วงใยเป็นอย่างมาก ได้แก่ ปัญหาระบบบริหารขาดความคล่องตัว การขาดเกียรติภูมิในอาชีพราชการ และระบบ
บริหารงานบุคคลขาดความยืดหยุ่นทําให้ความก้าวหน้าในหน้าท่ีราชการเป็นไปอย่างเชื่องช้า ท่ีน่าสังเกตเป้นอย่างย่ิง ก็คือ 
การแต่งต้ังข้าราชการตํารวจในการท่ีจะให้ดํารงตําแหน่งท่ีสูงข้ึนไปนั้นไม่มีการสอบแข่งขันกันด้านความรู้ ความสามารถ 
เหมือนดังท่ีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ดําเนินการเกี่ยวกับผู้ท่ีจะเป็นนายอําเภอ ดังน้ัน การท่ีข้าราชการตํารวจ
นายใด จะได้รับการแต่งต้ังเพ่ือดํารงตําแหน่งท่ีสูงข้ึน สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ท่ีได้ออกออกเป็นระเบียบกฎเกณฑ์เอาไว้ใช้ 
ในการพิจารณาหรือไม่ การแต่งต้ังเป็นไปด้วยความยุติธรรมหรือชอบธรรมหรือไม่อย่างไร ในการแต่งต้ังหรือโยกย้าย
ข้าราชการตํารวจท้ังในระดับสัญญาบัตร หรือในระดับประทวนนั้น มีความยุติธรรมหรือไม่อย่างไร เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชาที่จะเป็นผู้พิจารณาด้วยตนเองหรือคณะท่ีได้กําหนดข้ึนมา ซ่ึงความบริสุทธ์ิยุติธรรมหรือไม่สําหรับการแต่งต้ัง
นั้น จะมีองค์ประกอบหลักท่ีสําคัญขึ้นอยู่กับตัวผู้บังคับบัญชาท่ีทําหน้าท่ีตรงจุดนั้นว่า เป็นผู้มีคุณธรรม หรือความเป็นธรรม
ขนาดไหน ดังน้ันจะเห็นว่าในการแต่งต้ังข้าราชการตํารวจในแต่ละคร้ังนั้น จะมีเหล่าบรรดาข้าราชการตํารวจท้ังหลายวิ่งเข้า
หาข้ัวอํานาจในแต่ละยุค แต่ละสมัยกันอย่างเอิกเกริก ดังท่ีปรากฏเป็นข่าวตามส่ือมวลชนต่าง ๆ ให้เห็นกันบ่อย ๆ ซ่ึงสิ่งท่ี
สํานักงานตํารวจแห่งชาติถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสื่อมวลชนมากท่ีสุดนั้น พบว่าเป็นเรื่องการแต่งต้ัง โยกย้าย และการเลื่อน
ตําแหน่ง มีการเล่นพรรคเล่นพวก มีการเมืองเข้ามาแทรกแซง ผู้บังคับบัญชาไม่มีคุณธรรม ไม่ได้ใช้ระบบคุณธรรมมาบริหาร 
ปล่อยให้ระบบอุปถัมภ์ แทรกแซงมากกว่า ตลอดถึงวิธีการวิ่งเต้นท่ีนับวันก็จะใช้ความรุนแรงและให้วิถีทางท่ีจะให้ได้มาซ่ึง
ตําแหน่งและผลประโยชน์ โดยไม่คํานึงถึงความถูกต้องนับเป็นปัญหาสําคัญย่ิงต่อระบบการบริหารงานของสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ และสิ่งเหล่าล้วนเป็นผลกระทบโดยตรงต่อความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการตํารวจทุกนายท้ังสิ้น โดยส่วนใหญ่
แล้วมักจะเกี่ยวข้องกับข้าราชการตํารวจในระดับชั้นสัญญาบัตรเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากตําแหน่งท่ีจะต้องรับผิดชอบมากและ
จะต้องก้าวข้ึนไปเป็นผู้บริหารหน่วย นั่นคือสํานักงานตํารวจแห่งชาติในอนาคต (ณภัทร ทินราช, 2545: 4 – 5) 
 
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ 
ธงชัย สันติวงษ์ (2546: 200) ได้กล่าวถึง ปัจจัยสําคัญท่ีมีผลต่อการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ ไว้ดังน้ี 
 1. ลักษณะงาน ในปัจจุบันการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ จะมักจํากัดขอบเขตเฉพาะกลุ่มอาชีพชํานาญ
ด้านวิชาชีพ ด้านเทคนิค หรือพนักงานระดับบริหาร เพราะงานบางประเภทมีข้อจํากัดในการเปลี่ยนสายงานและไม่ได้รับ
ความร่วมมือจากพนักงาน 
 2. ลักษณะและความสนใจของพนักงาน เป็นเรื่องท่ีต้องข้ึนอยู่กับความสมัครใจ ดังนั้นจึงยอมต้องข้ึนอยู่กับความ
สนใจ และกระตือรือร้นของตัวพนักงานเอง ถ้าหากพนักงานคนใดสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษแล้ว และหรือถ้าประจวบเหมาะกับ
หัวหน้างานสนใจทําให้และเก่งในเร่ืองนี้ด้วยแล้ว การพัฒนาความก้าวหน้าก็จะทําได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. นโยบายและเป้าหมายขององค์กร หากองค์กรมีนโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจนท่ีส่งเสริมและให้ความสําคัญต่อ
งาน มีทัศนคติท่ีให้ความสําคัญกับทรัพยากรบุคคล การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพก็จะง่ายและมีความสมบูรณ ์
 นฤมล นิราทร (2534: 35) กล่าวถึงการสร้างเส้นทางอาชีพ (Career Paths) การวางแผนอาชีพงานจะเป็นไปได้ก็
ต่อเม่ือบุคคลสามารถมองเห็นเส้นทางอาชีพของตนเองได้และแม้ว่าจะเป็นการยากท่ีจะกําหนดเส้นทางเชื่อมต่อระหว่าง
ตําแหน่งต่าง ๆ ภายในองค์กรแต่ก็สามารถท่ีจะกําหนดในระดับแผนกหรือระดับองค์กรได้ Dalton เป็นผู้หนึ่งท่ีเสนอว่า การ
ทํางานท่ีมีความหมายและสอดคล้องกับขั้นตอนของวงจรอาชีพ จะมีส่วนสําคัญต่อการพัฒนาหรือการเจริญเติบโตในอาชีพ
ของแต่ละบุคคลการจัดการอาชีพงาน การวางแผนอาชีพงาน และการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพงานเป็นเร่ืองท่ีต้อง
พิจารณาท้ังจากมุมขององค์กรและบุคคล โดยเฉพาะการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพซ่ึงมักจะเกี่ยวข้องกบการเลื่อนไปสู่
ระดับสูงขององค์กรนั้น ควรได้รับการพิจารณาในมุมมองท่ีกว้างข้ึนเพ่ือท่ีจะสามารถรวมเอาการเคล่ือนไหวทุกอย่างท่ี
เกี่ยวข้องกับอาชีพและก่อให้เกิดผลบวกสําหรับบุคคล 
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ประณต นันทิยะกุล (อ้างถึงในปานทิพย์ บุณยะสุต, 2540: 19) ได้นําเสนอถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาความก้าวหน้าใน
อาชีพ ไว้ดังน้ี 
 1. องค์กรหรือหน่วยงาน กําหนดความก้าวหน้าในอาชีพไว้ ดังน้ี 

- การเลื่อนเงินเดือน เป็นการสร้างแรงจูงใจอย่างหนึ่งของระบบราชการซ่ึงผู้ท่ีทํางานดีมีผลงานจะได้รับ
การเลื่อนข้ันเงินเดือนเป็นการตอบแทน โดยมีการให้ขั้น 1 ขั้น ในกรณี ความชอบปกติ และ 2 ขั้น ในกรณีมีความชอบพิเศษ  

- การเลื่อนตําแหน่ง มี 3 ลักษณะ คือ 
   1) การเลื่อนตําแหน่งท่ีกําหนดเป็นระดับควบ การเลื่อนในระดับควบนี้มีการ กําหนดเงินเดือน
ขั้นตํ่าหรือกําหนดจํานวนปี ในบางกรณีผู้บังคับบัญชาต้องประเมินความเหมาะสมด้วย 
   2) การเลื่อนตําแหน่งท่ีว่าง เป็นการเลื่อนตําแหน่งในระดับสูงกว่าท่ีว่างลงผู้ท่ีเหมาะสมจะ
ได้รับพิจารณาแต่งต้ัง 
   3) การเลื่อนตําแหน่งท่ีสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) กําหนด
ซ่ึงเป็นตําแหน่งทางวิชาการ โดยจะใช้ผลงานและการให้การรับรองความเชี่ยวชาญมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา 

- การส่งเสริมทางวิชาการ เป็นการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษา ฝึกอบรมและดูงาน เม่ือบุคคลได้รับการ
บรรจุเข้าทํางานแล้ว  

- การสับเปล่ียนโยกย้ายหน้าท่ี เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีการพัฒนาตนเอง ให้มีความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างกว้างขวางข้ึน  

- นโยบายองค์การท่ีส่งเสริมและความสําคัญต่อการพัฒนาความก้าวหน้า  
 2. ผู้ปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าเป็นเครื่องมือชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการทํางานของผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้น
ผู้ปฏิบัติงานจะประสบความสําเร็จในการทํางานได้จะต้องปฏิบัติงาน ดังน้ี  

- ด้านจิตใจ ต้องมีความต้ังใจและมีความคิดว่าต้องก้าวหน้าและทํางานอย่างสุด ความสามารถ 
- ความรู้ทางด้านวิชาการ 
- มีการใฝ่หาความรู้โดยการศึกษาต่อ หรือฝึกอบรม ดูงาน หรือหาตําราท่ีเกี่ยวข้อง กับงานมาศึกษาด้วย

ตนเอง 
- ความรู้ในการปฏิบัติงาน ต้องรู้ว่าในหน่วยงานท่ีสังกัดใน ภาพรวมเป้าหมายของหน่วยงาน 
- การทํางานอย่างมีคุณภาพ ต้องทํางานโดยมีแผนงาน ทํางานด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว และถูกต้อง

ตามเป้าหมายและหลักวิชาการ เม่ือทํางานเสร็จไม่สร้างปัญหาติดตามมาและ เป็นท่ียอมรับของผู้บังคับบัญชา 
- ความสามารถในการปรับความรู้และปรับตนให้เข้ากับงาน จะต้องมีทักษะในการนําความรู้มาปรับให้

เข้ากับการทํางาน รวมท้ังจะต้องรู้จักนิสัยใจคอและความถนัดของผู้ร่วมงาน 
- ผู้ปฏิบัติงานต้องมีทัศนคติท่ีดีในการรับราชการ กล่าวคือ ต้องมีสํานึกว่าข้าราชการ คือ ผู้รับสินบน 

และทํางานโดยอุทิศตนและมีความเสียสละ 
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดีในการปฏิบัติงานกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องด้วย ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน 

ลูกน้อง ลูกค้าผู้รับบริการ 
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี และต่อผลของงาน 
- เป็นผู้มีระเบียบวินัย 
- มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง 
- มีความกล้าในการแสดงความคิดเห็นของตัวเอง 
- มีความสามารถในการประสานงาน 

 3. คุณภาพการทํางานท่ีส่งผลถึงความก้าวหน้า ได้แก่ (บํารุง สุขพรรณ, 2535: 21) 
- การรักงาน พอใจในงานของตน เห็นคุณค่าของงาน ซ่ึงจะทําให้เกิดความรัก และผูกพันต่องาน 
- การเรียนรู้งาน ต้องศึกษากฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับงาน และต้องแสวงหาความรู้ คําแนะนําจากผู้มี

ประสบการณ์ เพ่ือนํามาปรับปรุงการทํางาน 
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- การเรียนรู้เพ่ือนร่วมงาน การเรียนรู้ท่ีจะทํางานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือความร่วมมือและ เพ่ือทําให้การ
ทํางานร่วมกันมีประสิทธิภาพ 

- การเร่งรัดงาน งานท่ีได้รับมอบหมายจะต้องรีบทําให้เสร็จสิ้นโดยเร็วเพ่ือพร้อมท่ีจะทํางานชิ้นต่อไป 
- การริเริ่มงาน ผู้ปฏิบัติงานต้องสนใจใฝ่หาความรู้ท่ีช่วยให้เกิดความริเริ่ม สร้างสรรค์ เพ่ือนํามาใช้

ปรับปรุงงานให้มีความเจริญก้าวหน้า มีประสิทธิภาพ มีผลงานเพิ่มข้ึน 
- การมีระเบียบวินัย การปฏิบัติตามกฎระเบียบและวินัยของหน่วยงาน 

 
3. เครื่องมือที่ช่วยเหลือในการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ 
ธงชัย สันติวษ์ (2540: 40 - 42) ได้กล่าวถึงเคร่ืองมือท่ีช่วยเหลือในการพัฒนาความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ ได้แก่ 

1. Job Ladders เป็นแผนผังท่ีแสดงให้เห็นถึงโอกาสท่ีจะก้าวหน้าจากงานหนึ่งไปยัง งานอ่ืน ๆ ได้ท้ังโดยใน
แนวนอนและการเลื่อนไปยังตําแหน่งท่ีสูงข้ึน โดยจะมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่นอัตราเงินเดือน ประสบการณ์ การอบรมท่ี
ต้องการต่าง ๆ เป็นต้น 

2. Job Posting เป็นวิธีการง่าย ๆ ท่ีใช้เพ่ือเปิดโอกาสให้คนงานหาความก้าวหน้าโดย การเลื่อนชั้นหรือการ
โยกย้ายไปทํางานท่ีชอบ ตามระบบนี้เม่ือมีตําแหน่งใหม่เกิดข้ึนจะมีการแจ้งให้ ทราบในข่าวสารหรือการติดประกาศ ซ่ึงจะ
ระบุถึงความสามารถ ประสบการณ์ และอายุงานท่ีจําเป็น เพ่ือให้พนักงานมีสิทธิสมัครในตําแหน่งใหม่ท่ีเปิดได้ 
ปานทิพย์ บุณยสุต (2540: 33) ได้กล่าวถึงเกณฑ์หรือมาตรวัดความก้าวหน้าในอาชีพ เกณฑ์หรือมาตรวัดความก้าวหน้าว่า 
ได้แก่ 

1. ความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าท่ี การท่ีได้เลื่อนข้ึนดํารงตําแหน่งท่ีสูงข้ึน หน้าท่ีและ ความรับผิดชอบสูงข้ึน 
ความก้าวหน้าในตําแหน่งวัดได้จากการเปรียบเทียบกับตําแหน่งท่ีได้ดํารง อยู่กับระยะเวลาในการรับราชการ หรือ
เปรียบเทียบกับอายุตัวของบุคลากรนั้น ๆ หรืออาจ เปรียบเทียบกับเพ่ือนร่วมรุ่น  

2. ความก้าวหน้าในเงินเดือน การได้รับเงินเดือนในอัตราท่ีสูง ความก้าวหน้าในอัตรา เงินเดือนมีส่วนสัมพันธ์ 
ส่งเสริม และสนับสนุนกับความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าท่ี ผู้ก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าท่ีย่อมมีโอกาสท่ีจะได้รับเงินเดือนสูง 
หรือมีความก้าวหน้าในเงินเดือนทําให้มีโอก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าท่ีด้วย  

3. ความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง ความก้าวหน้าในด้านความรู้ ความสามารถทักษะ และประสบการณ์ในการ
ทํางาน รวมถึงการพัฒนาตนเองในด้านจิตใจ ทัศนคติ ตลอดจนนิสัยในการปฏิบัติงาน อันจะทําให้งานที่ปฏิบัตินั้นสําเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองมีความสําคัญมากท่ีสุดท่ีจะก้าวหน้าใน
ชีวิตการทํางานผู้ปฏิบัติงาน ท่ีพัฒนาตนเองได้อย่างรวดเร็ว ย่อมมีความก้าวหน้าท้ังตําแหน่งหน้าท่ีและเงินเดือนเพราะการ
ได้ เลื่อนตําแหน่งหรือได้เลื่อนข้ันเงินเดือนโดยปกติหรือพิเศษนั้น ผู้บังคับบัญชามีอํานาจพิจารณา ความรู้ความสามารถ 
ความประพฤติ ตลอดจนผลงานของผู้ปฏิบัติงานเป็นสําคัญ 

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังและโยกย้ายข้าราชการตํารวจระดับ สารวัตร ถึง จเรตํารวจแห่งชาติและรองผู้
บัญชาการตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2549 (ราชกิจจานุเบกษา. กฎ ก.ตร., 2549: 11 - 28) หลักเกณฑ์ท่ัวไป  

ข้อ 1 กฎ ก.ตร. นี้ให้มีผลใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา 
ข้อ 2 กฎ ก.ตร. นี้ ให้ใช้บังคับในการคัดเลือก การทําความตกลง การให้ความเห็นชอบ และการแต่งต้ังข้าราชการ

ตํารวจให้ดํารงตําแหน่งต้ังแต่ระดับสารวัตร ถึงจเรตํารวจแห่งชาติและ รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ และพนักงาน
สอบสวนผู้ชํานาญการ ถึงพนักงานสอบสวน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 

ข้อ 3 ใน กฎ ก.ตร. นี้ 
“หน่วย” หมายความว่า สํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ และกองบัญชาการ หรือเทียบเท่าท่ีมิได้สังกัด

สํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 
“หน่วยงาน” หมายความว่า กองบังคับการหรือเทียบเท่า และส่วนราชการหรือกลุ่ม งานหรือกลุ่มตําแหน่งท่ีอยู่ใน

สังกัดของหน่วยลงมา 
“การแต่งต้ังเลื่อนระดับชั้นของตําแหน่ง” หมายความว่า การแต่งต้ังสับเปล่ียน หมุนเวียนให้ดํารงตําแหน่งเท่าเดิม 

แต่มีหน้าท่ีความรับผิดชอบสูงข้ึน เช่น การแต่งต้ังผู้ปฏิบัติงาน ไปดํารงตําแหน่งหัวหน้างาน เป็นต้น  
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“ตําแหน่งรองสารวัตรถึงจเรตํารวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ” หมายความรวมถึงตําแหน่ง
พนักงานสอบสวนถึงพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และตําแหน่ง เทียบเท่าท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนตามท่ีกําหนดไว้ในกฎ 
ก.ตร. 

ข้อ 4 ให้มีการคัดเลือกหรือการแต่งต้ังข้าราชการตํารวจปีละหนึ่งครั้ง เรียกว่า “วาระ ประจําปี” โดยการคัดเลือก
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งระดับผู้บังคับการถึงจเรตํารวจแห่งชาติและรอง ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ให้ดําเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน 31 สิงหาคม ของทุกปี สําหรับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งระดับสารวัตรถึงรองผู้บังคับการ ให้ผู้บัญชาการ
ตํารวจแห่งชาติกําหนด ห่วงระยะเวลาดําเนินการแต่ละระดับ โดยให้แล้วเสร็จภายใน 30 พฤศจิกายน ของทุกปี 

การคัดเลือกหรือการแต่งต้ังนอกวาระประจําปีตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได้ เว้นแต่เป็นกรณีท่ีมีความจําเป็นต้อง
คัดเลือกหรือแต่งต้ังอย่างแท้จริงและไม่อาจรอวาระประจําปีได้ โดย ได้รับความเห็นชอบจากผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
ก่อน  

การคัดเลือกหรือการแต่งต้ังท่ีได้เริ่มดําเนินการแต่ไม่แล้วเสร็จภายในเวลาตาม วรรคหนึ่งให้ผู้บัญชาการตํารวจ
แห่งชาติเสนอ ก.ตร. เพ่ือขอรับความเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการ ดําเนินการและไม่ให้ถือว่าการดําเนินการท่ีทํามาแล้ว
ต้องเสียไป  

ข้อ 5 การนับระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง ให้นับดังนี้ 
(1) ข้าราชการตํารวจท่ีได้รับการแต่งต้ังในวาระประจําปี ให้นับวาระการแต่งต้ังใน ปีถัดไปเป็นหนึ่งปี ไม่

ว่าการแต่งต้ังจะมีผลเม่ือใด สําหรับข้าราชการตํารวจระดับรองสารวัตรท่ี ได้รับการแต่งต้ังในวาระประจําปีตามหลักเกณฑ์
การแต่งต้ังอ่ืน หากจะต้องมีการนับระยะเวลาเพ่ือการแต่งต้ังเลื่อนตําแหน่งสูงข้ึนตามกฎนี้ ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับการแต่งต้ังใน
วาระประจําปีตามกฎนี้ด้วย 

(2) ข้าราชการตํารวจท่ีได้รับการแต่งต้ังนอกวาระประจําปี ให้นับแบบวันชนวัน 
(3) ข้าราชการตํารวจท่ีได้รับการบรรจุแต่งตั้งหรือแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นชั้นสัญญาบัตร ครั้งแรก หากนับ

ระยะเวลาต้ังแต่วันท่ีเร่ิมเป็นข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร ถึงวันท่ี 30 กันยายน มีระยะเวลารวมแล้วไม่น้อยกว่าแปด
เดือน ให้นับเป็นหนึ่งปี 

(4) ข้าราชการตํารวจท่ีสํานักงานตํารวจแห่งชาติรับโอนมา ให้นับระยะเวลาการ ดํารงตําแหน่ง
ข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรต้ังแต่วันท่ีผู้นั้นเป็นข้าราชการชั้นตรี หรือระดับสาม หรือข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร 
หรือตามท่ี ก.ตร. เห็นสมควร 

(5) ข้าราชการตํารวจท่ีได้รับการแต่งต้ังเนื่องจากตําแหน่งเดิมถูกยกเลิก หรือถูกตัด โอนไปให้หน่วยหรือ
หน่วยงานอื่น การนับระยะเวลาดํารงตําแหน่งในหน่วยสําหรับการแต่งต้ัง เลื่อนตําแหน่งสูงข้ึน ตามข้อ 12 และการนับ
ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งสําหรับการแต่งต้ัง สับเปลี่ยนหมุนเวียนในตําแหน่งเท่าเดิม ตามข้อ 14 ให้นับต้ังแต่ผู้นั้นได้รับ
การแต่งต้ังให้ดํารง ตําแหน่งเดิมท่ีถูกยกเลิกหรือถูกตัดโอนไปให้หน่วยหรือหน่วยงานอ่ืน 

ข้อ 6 เม่ือผู้มีอํานาจมีคําสั่งแต่งต้ังแล้ว ให้ส่งสําเนาคําสั่งไปยังสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ผ่านกองกําลังพล) 
ภายในเจด็วันทําการนับแต่วันลงนามในคําสั่งแต่งต้ัง  

ข้อ 7 ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติสามารถกําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกหรือแต่งต้ังได้เท่าท่ีไม่ขัด
หรือแย้งกับกฎนี้  

ข้อ 8 การคัดเลือกหรือแต่งต้ังท่ีมิได้เป็นไปตามกฎนี้จะกระทํามิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก ก.ตร. เป็น
กรณีพิเศษเฉพาะราย  

ข้อ 9 ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ หรือการดําเนินการใดท่ีขัดหรือแย้งกับกฎนี้ ให้ถือปฏิบัติตาม
กฎนี้  

ข้อ 10 ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาการตีความตามกฎนี้ ให้เสนอ ก.ตร.พิจารณาวินิจฉัยคําวินิจฉัยของ ก.ตร.ให้
เป็นท่ีสุด 

ข้อ 11 การคัดเลือกหรือแต่งต้ังข้าราชการตํารวจเลื่อนตําแหน่งสูงข้ึน ตั้งแต่ระดับ สารวัตรถึงจเรตํารวจแห่งชาติ
และรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาจากผู้ท่ีมี คุณสมบัติท่ัวไปครบถ้วนและมียศกับระยะเวลาการ
ดํารงตําแหน่งตามตาราง 2.1 ดังต่อไปนี้ 
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ตาราง 2.1 การคัดเลือกหรือแต่งต้ังข้าราชการตํารวจเลื่อนตําแหน่งข้ึน 
 

ระดับตําแหน่ง ยศ 

ระดับเวลาการดํารงตําแหน่ง 

ในแต่ละระดับไม่น้อยยกว่า 
รวมต้ังแต่ระดับรอง
สารวัตรไม่น้อยกว่า

ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  
เลื่อนเป็น จเรตํารวจแห่งชาติ และรองผู้
บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 

พลตํารวจโท 1 ปี - 

ผู้บัญชาการ เลื่อนเป็น  
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 

พลตํารวจโท 1 ปี - 

รองผู้บัญชาการ เลื่อนเป็นผู้บัญชาการ พลตํารวจตรี 2 ปี 28 ปี 

ผู้บังคับการ เลื่อนเป็น รองผู้บัญชาการ พลตํารวจตรี 3 ปี 26 ปี 
รองผู้บังคับการ เลื่อนเป็น ผู้บังคับการ พันตํารวจเอกซ่ึง

ได้รับอัตรา 
เงินเดือน  

พันตํารวจเอก 
(พิเศษ) 

4 ปี และมีคุณสมบัติ 
ครบถ้วนตามหลัก –  
เกณฑ์การเลื่อนยศ  
เป็นพลตํารวจตรี 

23 ปี 

ผู้กํากับการ เลื่อนเป็น รองผู้บังคับการ พันตํารวจเอก 4 ปี 19 ปี 

รองผู้กํากับการ เลื่อนเป็น ผู้กํากับการ พันตํารวจโท 3 ปี 15 ปี 

สารวัตร เลื่อนเป็น รองผู้กํากับการ พันตํารวจโท 5 ปี 12 ปี 

รองสารวัตร เลื่อนเป็น สารวัตร ร้อยตํารวจเอก 7 ปี - 
ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา. กฎ ก.ตร., 2549: 11 – 28 
 

ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งรวมต้ังแต่ระดับรองสารวัตรตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับ เฉพาะการคัดเลือกหรือแต่งต้ัง
ผู้ท่ีเคยได้รับการแต่งต้ังเลื่อนตําแหน่งสูงข้ึนในตําแหน่งควรปรับ ระดับเพ่ิม - ลดได้ในตัวเองมาก่อนแล้วเท่านั้น  

การแต่งต้ังข้าราชการตํารวจเลื่อนตําแหน่งสูงข้ึนในตําแหน่งควบปรับระดับเพ่ิม-ลดได้ ในตัวเองทุกกรณีให้
ดําเนินการในวาระประจําปี และให้เป็นไปตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ว่าด้วย การนั้น  

ข้อ 12 การแต่งต้ังข้าราชการตํารวจเลื่อนตําแหน่งสูงข้ึนต้ังแต่ระดับรองผู้บังคับการลงมา ต้องแต่งต้ังจากผู้ดํารง
ตําแหน่งในหน่วยท่ีจะได้รับการแต่งต้ังมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีเว้นแต่เป็นการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งนายเวร 
ผู้ช่วยนายเวร หรือนายตํารวจราชสํานักประจํา หรือเป็นการแต่งต้ังนายเวร ผู้ช่วยนายเวร ระดับสารวัตรข้ึนไป หรือ
นายตํารวจราชสํานักประจําไป ดํารงตําแหน่งอ่ืน ท้ังนี้ การแต่งต้ังนายเวร ผู้ช่วยนายเวร ระดับสารวัตรข้ึนไป ไปดํารง
ตําแหนง่อ่ืน ให้พิจารณาดังนี้  
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(1) ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้ดํารงตําแหน่งนายเวร ผู้ช่วยนาย เวรท่ีครองอยู่ในปัจจุบัน 
จะพิจารณาแต่งต้ังเลื่อนตําแหน่งสูงข้ึนในหน่วยอ่ืนก็ได้  

(2) ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังเลื่อนตําแหน่งสูงข้ึนในตําแหน่งนายเวร ผู้ช่วยนายเวรท่ี ครองอยู่ในปัจจุบัน ให้
พิจารณาแต่งต้ังสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปดํารงตําแหน่งเท่าเดิมเท่านั้น เว้นแต่ เป็นการแต่งต้ังเลื่อนตําแหน่งสูงข้ึนในตําแหน่ง
นายเวร ผู้ช่วยนายเวร หรือนายตํารวจราชสํานักประจํา  

ข้อ 13 ข้าราชการตํารวจท่ีสํานักงานตํารวจแห่งชาติรับโอนมา จะต้องดํารงตําแหน่งใน ระดับเดียวกับตําแหน่งท่ี
รับโอนมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี จึงจะมีสิทธิได้รับการ พิจารณาคัดเลือกหรือแต่งตั้งเลื่อนตําแหน่งสูงข้ึนได้ 
หลักเกณฑ์การแต่งต้ังสับเปลี่ยนหมุนเวียนในตําแหน่งเท่าเดิม  

ข้อ 14 การแต่งต้ังข้าราชการตํารวจสับเปลี่ยนหมุนเวียนในระดับตําแหน่งเท่าเดิมต้ังแต่ ระดับสารวัตร ถึง รองผู้
บังคับการ ให้กระทําเท่าท่ีจําเป็น เพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง โดยให้แสดงเหตุผลความจําเป็นในการแต่งตั้งเป็น
ลายลักษณ์อักษรและผู้นั้นจะต้องดํารงตําแหน่งท่ีได้รับการแต่งต้ังครั้งสุดท้ายมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี เว้นแต่  

(1) เป็นการแต่งต้ังเลื่อนระดับชั้นของตําแหน่ง  
(2) เป็นกรณีมีเหตุผลความจําเป็น เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ หรือ ข้าราชการตํารวจท่ีจะ

แต่งต้ังถูกลงโทษทางวินัย หรือถูกต้ังกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงหรือมีเหตุผลความจําเป็น เพ่ือประโยชน์ของ
ทางราชการ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บัญชาการ ตํารวจแห่งชาติก่อน 

(3) เป็นการแต่งต้ังให้พ้นจากตําแหน่งเดิมท่ีถูกยกเลิก หรือถูกตัดโอนไปให้ส่วนราชการอ่ืน ๆ  
(4) เป็นการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งนายเวร ผู้ช่วยนายเวร นายตํารวจราชสํานัก ประจํา หรือเป็นการ

แต่งต้ังนายเวร ผู้ช่วยนายเวร อันเนื่องมาจากผู้บังคับบัญชาได้เปลี่ยนแปลง สถานภาพ หรือนายตํารวจราชสํานักประจํา ไป
ดํารงตําแหนง่อ่ืน  

ข้อ 15 ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสถานีตํารวจ ระดับผู้กํากับการ เม่ือดํารงตําแหน่งเดียวติดต่อกันครบสี่ปี ให้แต่งต้ัง
สับเปล่ียน หมุนเวียนไปดํารงตําแหน่งอ่ืนทุกราย เว้นแต่ผู้บัญชาการ ตํารวจแห่งชาติจะขยายระยะเวลาให้เป็นคราว ๆ ไป 
คราวละไม่เกินหนึ่งปี และไม่เกินสองคราว สําหรับข้าราชการตํารวจตามวรรคหนึ่งท่ีจะครบกําหนดระยะเวลาการดํารง
ตําแหน่งนอกวาระ ประจําปี ให้ดําเนินการในวาระประจําปีถัดไป โดยอนุโลม  

ข้อ 16 การคัดเลือกหรือแต่งต้ังข้าราชการตํารวจท่ีหมดความจําเป็นในการประจํา หรือหมดเหตุในการสํารอง
ราชการ ให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือปลดออกจากราชการ หรือไล่ออก ท่ีไม่ต้องตามมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติ
ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ให้ดําเนินการ ดังน้ี  

(1) ให้หน่วยต้นสังกัดเดิมของข้าราชการตํารวจผู้นั้นเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ เว้นแต่ในกรณีท่ี
ผู้บังคับบัญชาหัวหน้าหน่วยอ่ืนประสงค์รับตัวผู้นั้นไปดํารงตําแหน่งในหน่วยของตนก็ให้ทําความตกลงกัน 

(2) ให้ดําเนินการในโอกาสแรกท่ีมีตําแหน่งในระดับเดียวกันกับตําแหน่งเดิมว่าง หากตําแหน่งท่ีว่างอยู่
ไม่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งท่ีจะแต่งต้ังหรือไม่มีความ เหมาะสมให้แต่งผู้ท่ีมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัต ิ
เฉพาะสําหรับตําแหน่ง และหรือมีความเหมาะสมไปดํารงตําแหน่งท่ีว่างแล้วจึงแต่งต้ังผู้ท่ีรอการแต่งต้ังไปดํารงตําแหน่งแทน 

(3) หากหน่วยต้นสังกัดเดิมของข้าราชการตํารวจผู้นั้นไม่มีตําแหน่งว่างรองรับ และไม่มีหน่วยงานอ่ืน
ประสงค์จะรับตัวผู้นั้นไปดํารงตําแหน่งในสังกัด ให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ พิจารณาตําแหน่งว่างในหน่วยอ่ืนเพ่ือใช้
รองรับการแต่งต้ังได้ตามความเหมาะสม และให้หัวหน้าหน่วยท่ีเกี่ยวของดําเนินการให้เป็นไปตามนั้น 

ข้อ 17 การแต่งต้ังข้าราชการตํารวจท่ีได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้ลาศึกษาตามโครงการ หากไม่มีกรณีท่ีต้อง
ดําเนินการตาม กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตํารวจประจําสํานักงาน ตํารวจแห่งชาติหรือส่วนราชการใด หรือ
สํารองราชการในส่วนราชการใด ให้ดําเนินการแต่งตั้ง ข้าราชการตํารวจผู้นั้นไปดํารงตําแหน่งตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ
หรืออนุญาตให้ลาศึกษาทันทีท่ีสามารถดําเนินการได้ ท้ังนี้ หากตําแหน่งตามโครงการมีผู้ครองอยู่ ให้แต่งต้ังหรือเสนอขอ
แต่งต้ังผู้ ครองตําแหน่งไปดํารงตําแหน่งอ่ืนเพ่ือจะได้แต่งต้ังผู้ท่ีได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้ลาศึกษาไปดํารงตําแหน่งแทน 
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5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 อายุตัว อายุราชการ ระยะเวลาครองยศชั้นสัญญาบัตร และการมีการศึกษาท่ีสูงข้ึนส่งผลต่อการพิจารณาความดี
ความชอบ หรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหน่งซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด แต่การท่ีจะได้รับ
การพิจารณาความดีความชอบ หรือการพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหน่งได้ในระดับใดนั้น ยังมีปัจจัยท่ีมีส่วนในการ
สนับสนุนการพิจารณาความดีความชอบ ซ่ึงพบว่า ภูมิหลังของครอบครัว ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ และการสําเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนนายร้อยตํารวจส่งผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร ซ่ึงอาจแปลได้ว่าเงินยังเป็น
ปัจจัยสําคัญสําหรับการว่ิงเต้นโยกย้ายเลื่อนตําแหน่งในวงการตํารวจ ตามข่าวสารที่ออกมาเผยแพร่ทางสื่อมวลชนก็ว่าได้ 
 และปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชามีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร
กล่าวได้ว่า ข้าราชการตํารวจท่ีมีความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาในระดับดีมากจะมีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของ
ข้าราชการตํารวจ ซ่ึงอาจจะเรียกได้ว่าเป็นความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ ตามแนวคิดของอุดม รุ่งเรืองศรี (2531) ท่ีกล่าวไว้ว่า 
ลักษณะหนึ่งของความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการผู้ใหญ่และข้าราชการผู้น้อยภายในระบบ
ราชการไทย ท่ีข้าราชการผู้น้อยยังยึดม่ันในการได้รับการอุปถัมภ์ค้ําชูจากข้าราชการผู้ใหญ่ จนกลายเป็นความผูกพันกันใน
เชิงส่วนตัว และการยึดม่ันในตัวบุคคล และยังคงมีอิทธิพลอยู่มากในสังคมไทยดังจะเห็นได้ว่า บุคคลใดแม้จะมีความสามารถ
เพียงไหนหากไม่ได้รับการอุปถัมภ์ค้ําชูจากผู้ใหญ่ท่ีมีอํานาจแล้ว ก็มีโอกาสน้อยมากท่ีจะเจริญก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าท่ีการ
งานอย่างเต็มท่ี 
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