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บทบรรณาธิการ 
 
สบืเนื่องจากการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสมาคมรฐัศาสตร์แห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และ
หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตร ์วทิยาลยับณัฑติศกึษาดา้นการจดัการ มหาวทิยาลยัศรปีทุม โดยทัง้สองหน่วยงานตกลง
ร่วมกนัเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมวชิาการบณัฑติศกึษาและการจดัท าวารสารทางวชิาการ เพื่อเป็นพืน้ทีใ่นการเผยแพร่
ผลงานวชิาการและผลงานวจิยัของคณาจารยแ์ละนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ดงันัน้ “วารสารสหวทิยาการวจิยั: ฉบบั
บณัฑติศกึษา” ปีที ่8 ฉบบัที ่1 ทีอ่ยู่ในมอืของทุกท่านฉบบันี้จงึเป็นการโหมโรงความร่วมมอืระหว่างสองหน่วยงาน  
บทความในวารสารฉบบันี้มดีว้ยกนั 14 เรื่อง เป็นบทความวชิาการ 1 เรื่อง และบทความวจิยั 13 เรื่อง จากหลากหลาย
มหาวิทยาลัย/หน่วยงานทัว่ประเทศ เช่น ส านักงานราชบัณฑิตยสภา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยรามค าแหง  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูม ิสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั วทิยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัดิ ์จงัหวดัชุมพร มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา และ โรงเรยีนนายรอ้ย
ต ารวจ  
นอกจากนัน้ วารสารฉบบันี้ยงัมเีน้ือหาสาระในหลากหลายประเดน็ ลว้นแลว้แต่เป็นประเดน็ปญัหาร่วมสมยัทีเ่กดิขึน้ใน
สงัคมไทย เปิดฉากดว้ยบทความวชิาการซึง่ไดร้บัเกยีรตจิาก รองศาสตราจารย ์ดร.โกวทิ วงศส์ุรวฒัน์ เรื่อง  ปจัจยัเชงิ
ปฏกิริยิาทีก่่อก าเนิดรฐับาลแบบคณะรฐัมนตรแีละต าแหน่งนายกรฐัมนตรี นอกนัน้เป็นบทความวจิยั ไดแ้ก่ เรื่อง กล
ยุทธก์ารสือ่สารทางการเมอืงของพลเอกประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีทีม่าจากการยดึอ านาจภายใต้วกิฤตความ
ขดัแยง้ทางการเมอืง, กลไกการขบัเคลื่อนศกัยภาพขดีความสามารถของผูส้งูอายุโดยบูรณาการหลกัพุทธธรรม, ปจัจยั
ทีส่่งผลต่อการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาคุณภาพชวีติและส่งเสรมิอาชพีผูสู้งอายุในประเทศไทย, การบรหิารจดัการ
ความขดัแย้งระหว่างวชิาชพีพยาบาลกบัวชิาชพีทางการแพทย์อื่นเกี่ยวกบัร่าง พ.ร.บ.ยาฉบบัใหม่ พ.ศ. 2561 ของ
ประเทศไทย, กรอบแนวคดิการวจิยัเชงิพฤตกิรรมศาสตร,์ การวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองคก์ารกบัมติิ
การจดัการความรูใ้นมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตบางเขน: จากมุมมองของบุคลากรสายสนับสนุน, การพฒันา
ทุนมนุษย์ของกองบญัชาการในสงักดัส านักงานผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ , ปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อการจดัการความรู้: 
กรณีศกึษา ส านักงานสหกรณ์ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา, ปจัจยัส่วนผสมการตลาดกบักระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารสนิเชื่อประเภทโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสนิ จงัหวดัชุมพร, สว่นผสมการตลาดทีม่ผีลต่อความ
พงึพอใจที่มต่ีอผู้โดยสารรถไฟ อ าเภอเมอืงชุมพร จงัหวดัชุมพร, คุณภาพการบรกิารขนส่งสนิคา้ทีส่่งผลต่อความพงึ
พอใจของลูกค้า: กรณีศึกษา บรษิัท เอกชยั สาลี่สุพรรณ จ ากดั , ความสมัพนัธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกบั
พฤตกิรรมการป้องกนัโรคอว้นของนกัศกึษาปรญิญาตรใีนเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล และการพฒันาระบบควิ
อารโ์คด้เพื่อป้องกนัอาชญากรรมส าหรบัผูโ้ดยสารรถยนตร์บัจา้ง (รถแทก็ซี)่  
ดฉินัขอเรยีนเชญินิสติ นกัศกึษา คณาจารย ์นกัวชิาการ และนกัวจิยัทีต่อ้งการเผยแพร่ผลงานวชิาการ ร่วมส่งบทความ
เพื่อขอรบัการพจิารณาตพีมิพใ์น วารสารสหวทิยาการวจิยั: ฉบบับณัฑติศกึษา เพราะนอกจากวารสารจะมสีถานะเป็น
วารสารระดบันานาชาติแล้ว เนื้อหาภายในวารสารยงัก่อให้เกดิประโยชน์ความรู้ขา้มศาสตร์ ซึ่งจ าเป็นต่อการสร้าง
นวตักรรมและองคค์วามรูใ้หม่ใหก้บัแวดวงวชิาการไทยต่อไป 
 
ปิยากร หวงัมหาพร 
บรรณาธกิาร 
 
 



รายละเอียดการส่งบทความ 
 
วารสารสหวทิยาการวจิยั: ฉบบับณัฑติศกึษา (ISSN: 2286-7252) เป็นวารสารระดบันานาชาต ิซึ่งจดัพมิพใ์นภาษาไทย 
โดยสมาคมรฐัศาสตรแ์ห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ร่วมกบั หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตร ์วทิยาลยับณัฑติศกึษาดา้น
การจดัการ มหาวทิยาลยัศรปีทุม เพื่อเป็นพืน้ที่ในการเผยแพร่ผลงานวชิาการและผลงานวจิยั รวมถงึแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ความคดิความเหน็ ตลอดจนเป็นแหล่งคน้ควา้ระดบับณัฑติศกึษาในระดบันานาชาต ิทีน่่าเชื่อถอืและมคีวามเป็นปจัจุบนั ใน
เชงิสหวทิยาการ ทัง้สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ซึ่งมีรูปแบบการกลัน่กรอง
บทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 ท่าน ก่อนลงตีพมิพ์ แบบผู้ทรงคุณวุฒไิม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อ
ผูท้รงคุณวุฒ ิมกี าหนดปีละ 2 ฉบบั ฉบบัที ่1 เดอืนมกราคม-มถุินายน ฉบบัที ่2 เดอืนกรกฎาคม- ธนัวาคม 
 
ข้อก าหนดของบทความ 
1. เป็นบทความวชิาการ บทความวจิยั บทวจิารณ์หนงัสอื หรอืบทวจิารณ์บทความ ในเชงิสหวทิยาการ ทัง้วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ที่ยงัไม่เคยตีพิมพ์ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณา ในวารสารหรือ
สิง่พมิพท์างวชิาการอื่นใด (ยกเวน้การรวบรวมผลงานทีน่ าเสนอในการประชุมทางวชิาการ) 
2. จดัพมิพอ์ยู่ในรปูแบบภาษาไทย ตลอดบทความ 
3. มคีวามยาวของตน้ฉบบัอยู่ระหว่าง 8 ถงึ 10 หน้ากระดาษ A4 
4. รูปแบบของบทความวิชาการ ประกอบด้วย ชื่อเรื่องภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ชื่อผู้แต่งภาษาไทย และ
ภาษาองักฤษ บทคดัย่อภาษาไทย และภาษาองักฤษ ค าส าคญัภาษาไทย และภาษาองักฤษ บทน า เนื้อหา บทสรุป 
กติตกิรรมประกาศ (ถา้ม)ี และ เอกสารและสิง่อา้งองิ 
5. รูปแบบของบทความวจิยั ชื่อเรื่องภาษาไทย และภาษาองักฤษ ชื่อผู้แต่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ บทคดัย่อ
ภาษาไทย และภาษาองักฤษ ค าส าคญัภาษาไทย และภาษาองักฤษ บทน า วตัถุประสงค์ วิธกีารวิจยั ผลการวิจยั 
อภปิรายผลการวจิยั ขอ้เสนอแนะ กติตกิรรมประกาศ (ถา้ม)ี และ เอกสารอา้งองิ 
6. การอา้งองิภายในบทความ ใชร้ะบบการอา้งองิแบบ นาม-ปี (Author-Date) 
7. การอา้งองิทา้ยบทความ ใชร้ะบบการอา้งองิแบบ สมาคมจติวทิยาอเมรกินั (American Psychological Association-
APA) พมิพค์รัง้ที ่6 
8. การจดัพมิพ ์ใชแ้บบอกัษร Browallia New โดยมรีายละเอยีด ดงัต่อไปนี้ 

 
รายการ ลกัษณะตวัอกัษร รปูแบบการพิมพ ์ ขนาดตวัอกัษร 
ชื่อบทความ เน้น ชดิซา้ย 20 
ชื่อผูแ้ต่ง เอน ชดิซา้ย 14 
หวัขอ้ใหญ่ เน้น ชดิซา้ย 16 
หวัขอ้ย่อย เน้น ชดิซา้ย 14 
เน้ือความ ปกต ิ ชดิซา้ย 14 
 
กระบวนการการส่งบทความ 
1. การส่งบทความ ผู้แต่งสามารถส่งบทความเพื่อรบัการพิจารณาลงตีพิมพ์ใน วารสารสหวิทยาการวิจยั : ฉบบั
บณัฑติศกึษา ได ้2 ช่องทาง ดงันี้ 



1.1 ส่งบทความฉบบัพมิพ์ พร้อมแผ่นบนัทกึขอ้มูล แบบเสนอบทความ และแบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒพิจิารณา
บทความ (ถ้าม)ี เพื่อตีพมิพใ์น วารสารสหวทิยาการวจิยั : ฉบบับณัฑติศกึษา ทีไ่ด้รบัการกรอกขอ้มูลครบถ้วนแล้ว 
จ านวน 1 ชุด ทางไปรษณีย ์ถงึ กองบรรณาธกิาร วารสารสหวทิยาการวจิยั: ฉบบับณัฑติศกึษา 
1.2 สง่ไฟลบ์ทความ พรอ้มแบบเสนอบทความ และแบบเสนอรายชื่อผูท้รงคุณวุฒพิจิารณาบทความ (ถ้าม)ี เพื่อตพีมิพ์
ใน วารสารสหวิทยาการวิจัย : ฉบับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับการกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วทางอีเมล ถึง 
jirgs.psaku@gmail.com 
2. ผู้แต่งจะต้องช าระค่าธรรมเนียม พร้อมกบัส่งบทความเพื่อรบัการพจิารณาลงตีพมิพ์ใน วารสารสหวทิยาการวจิยั : 
ฉบบับณัฑติศกึษา ใน 2 ช่องทาง ดงันี้ 
2.1 ช าระเงนิสด ณ ทีท่ าการ สมาคมรฐัศาสตรแ์ห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
2.2 โอนผ่านบญัชีธนาคาร ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ชื่อบญัชี สมาคมรฐัศาสตร์แห่ง
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์เลขทีบ่ญัช ี069-2-27246-1 
3. กระบวนการการพจิารณา นับตัง้แต่กองบรรณาธกิารไดร้บับทความ กระทัง่แจง้ผลการพจิารณา รวมถงึส่งหนังสอื
ตอบรบัการตพีมิพไ์ปยงัผูแ้ต่ง ใชร้ะยะเวลารวมไม่เกนิ 30 วนั โดยมรีายละเอยีด ดงัต่อไปนี้ 
 
กระบวนการการพิจารณา ระยะเวลา 
กองบรรณาธกิารพจิารณาบทความในเบือ้งต้น และแจง้ผลการพจิารณากลบัไปยงัผูแ้ต่ง พรอ้มกบั
สง่บทความไปยงัผูท้รงคุณวุฒ ิจ านวน 2 ท่าน 

4 วนั 

ผูท้รงคุณวุฒพิจิารณาบทความและสง่ผลการพจิารณากลบัมายงักองบรรณาธกิาร 15 วนั 
กองบรรณาธิการส่งผลการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิกลบัไปยงัผู้แต่งเพื่อด าเนินการแก้ไขครัง้
สดุทา้ย (ถา้ม)ี และสง่บทความ (ฉบบัแกไ้ข) กลบัมายงักองบรรณาธกิาร 

7 วนั 

กองบรรณาธกิารพจิารณาบทความขัน้สุดทา้ย และแจ้งผลการพจิารณา รวมส่งถงึหนังสอืตอบรบั
การตพีมิพไ์ปยงัผูแ้ต่ง 

4 วนั 

รวม 30 วนั 
 

4. ส าหรบับทความทีไ่ดร้บัการพจิารณาไม่ใหต้พีมิพ ์กองบรรณาธกิารขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่คนืค่าธรรมเนียม รวมถงึ
ต้นฉบับพิมพ์ และแผ่นบันทึกข้อมูล ตลอดจนเอกสารอื่นใด ที่ผู้แต่งได้แนบมาเพื่อรับการพิจารณา  ทัง้นี้ กอง
บรรณาธิการขอสงวนสิทธิใ์นการพิจารณาชี้ขาดปญัหาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น และให้ถือผลการพิจารณาของกอง
บรรณาธกิารเป็นทีส่ิน้สดุ 
5. ผูแ้ต่งบทความที่ได้รบัการพจิารณาให้ตีพมิพ์ จะได้รบั วารสารสหวทิยาการวจิยั : ฉบบับณัฑติศกึษา ฉบบัที่มี
บทความของผูแ้ต่ง จ านวน 1 เล่ม 

 
ค่าธรรมเนียม 
เน่ืองจาก สมาคมรฐัศาสตรแ์ห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์เป็นองคก์รทางวชิาการ/วชิาชพีทีไ่มไ่ดม้วีตัถุประสงคใ์นการ
จดัตัง้เพื่อแสวงหาก าไร และไม่ได้รบัการสนับสนุนทางด้านการเงนิ (เป็นประจ าและ /หรอือย่างเป็นทางการ) ทัง้จาก
องคก์รภาครฐัและภาคเอกชนใดๆ เพื่อใหก้ารด าเนินการจดัพมิพว์ารสารสหวทิยาการวจิยั: ฉบบับณัฑติศกึษา เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง โดยมมีาตรฐานเป็นทีย่อมรบั สามารถเผยแพร่และไดร้บัการดชันี ในฐานขอ้มูลระดบันานาชาต ิส าหรบั
บทความวชิาการและบทความวจิยั ผู้แต่งจงึต้องช าระค่าธรรมเนียมการลงตพีมิพ ์จ านวน 10,000 บาทต่อบทความ 
ขณะทีบ่ทวจิารณ์หนงัสอืและบทวจิารณ์บทความ ยงัไม่มกีารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการตพีมิพแ์ต่อย่างใด 

 



ดชันีและการเผยแพร่ 
วารสารสหวทิยาการวจิยั: ฉบบับณัฑติศกึษา ไดร้บัการดชันีอยู่ในฐานขอ้มูล Social Sciences Research Network 
(Elsevier-SSRN) ซึง่เป็น 1 ใน 19 ฐานขอ้มูลระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลกัเกณฑก์ารพจิารณา
วารสารทางวชิาการ ส าหรบัการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 
 

   
 

 
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียด 
สามารถตดิต่อสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่ 

กองบรรณาธกิาร วารสารสหวทิยาการวจิยั: ฉบบับณัฑติศกึษา  
สมาคมรฐัศาสตรแ์ห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
เลขที ่8/82 บา้นกลางเมอืง งามวงศว์าน ซอยงามวงศว์าน 47 แยก 6-11 ถนนงามวงศว์าน  
แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10210  
อเีมล jirgs.psaku@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบเสนอบทความ 
วารสารสหวิทยาการวิจยั: ฉบบับณัฑิตศึกษา 

 
ช่ือบทความ 
ภาษาไทย 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ภาษาองักฤษ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ช่ือ/นามสกลุผูเ้ขียน 
ภาษาไทย..............................................................................................………………………………………………… 
ภาษาองักฤษ..................................................................................……………………………………………………… 
หน่วยงาน...…………………………………………………………………………………………………………..……….. 
E-mail: ……….……….………….….………..……………………………………………………………………………… 
ช่ือ/นามสกลุผูเ้ขียนรว่ม คนท่ี 1 (ถ้ามี) 
ภาษาไทย..............................................................................................………………………………………………… 
ภาษาองักฤษ..................................................................................……………………………………………………… 
หน่วยงาน...…………………………………………………………………………………………………………..……….. 
E-mail: ……….……….………….….………..……………………………………………………………………………… 
ช่ือ/นามสกลุผูเ้ขียนรว่ม คนท่ี 2 (ถ้ามี) 
ภาษาไทย..............................................................................................………………………………………………… 
ภาษาองักฤษ..................................................................................……………………………………………………… 
หน่วยงาน...…………………………………………………………………………………………………………..……….. 
E-mail: ……….……….………….….………..……………………………………………………………………………… 
 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าบทความดงักล่าวเป็นของขา้พเจา้จริง โดยมไิดค้ดัลอก หรอืละเมดิลขิสทิธิข์องผูใ้ด ไม่เคยตพีมิพ ์
หรอือยู่ระหว่างการพจิารณาตพีมิพใ์นวารสารวชิาการอื่น รวมถงึ รบัทราบและยอมรบัเงื่อนไขต่างๆ ของวารสารฯ แลว้ 
 
 ลงชื่อ.............................................................................. 
                                               (.............................................................................) 
        ...................../.............................../........................ 
 
 
 
 
 
 



แบบเสนอรายช่ือผู้ทรงคณุวฒิุพิจารณาบทความ 
วารสารสหวิทยาการวิจยั: ฉบบับณัฑิตศึกษา 

 
ผูท้รงคณุวฒิุ ท่านท่ี 1 (สงักดัหน่วยงานเดียวกนั/คนละหน่วยงานกบัผูเ้ขียน) 
ช่ือ-นามสกลุ............................................................................................................................................................. 
ต าแหน่ง................................................................................................................................................................... 
หน่วยงาน................................................................................................................................................................. 
ท่ีอยู.่......................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
E-mail: ................................…….......................... โทรศพัทม์ือถือ……….……….………….……………………….. 
 
ผูท้รงคณุวฒิุ ท่านท่ี 2 (สงักดัคนละหน่วยงานกบัผูเ้ขียน เท่านัน้) 
ช่ือ-นามสกลุ............................................................................................................................................................. 
ต าแหน่ง................................................................................................................................................................... 
หน่วยงาน................................................................................................................................................................. 
ท่ีอยู.่......................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
E-mail: ................................…….......................... โทรศพัทม์ือถือ……….……….………….……………………….. 

 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ผูท้รงคุณวุฒทิัง้ 2 ท่าน (ด ารงต าแหน่งทางวชิาการตัง้แต่ระดบั รองศาสตราจารย ์หรอืเทยีบเท่า 
(ระดบั 9) หรอืส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอก) มคีวามยนิดทีีจ่ะรบัเป็นผูท้รงคุณวุฒพิจิารณาบทความเรื่องนี้ของ
ขา้พเจา้ 

 
 ลงชื่อ.............................................................................. 
                                               (.............................................................................) 
        ...................../.............................../........................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบญั 
 

หน้า 
 

บทความวิชาการ 
ปจัจยัเชงิปฏกิริยิาทีก่่อก าเนิดรฐับาลแบบคณะรฐัมนตรแีละต าแหน่งนายกรฐัมนตร ี    1 

โกวทิ วงศส์รุวฒัน์ 
 
บทความวิจยั 
กลยุทธก์ารสือ่สารทางการเมอืงของ พลเอกประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีทีม่าจากการยดึอ านาจ  15 

ภายใตว้กิฤตความขดัแยง้ทางการเมอืง 
ภาคนิ โชตเิวศยศ์ลิป์ 

 
กลไกการขบัเคลื่อนศกัยภาพขดีความสามารถของผูส้งูอายุโดยบรูณาการหลกัพุทธธรรม   26 

บุญทนั ดอกไธสง, บุษกร วฒันบุตร, พระมหากฤษฎา กตฺิตโิสภโณ และ พระปลดัระพนิ พุทฺธสิาโร 
 
ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการด าเนินงานของศนูยพ์ฒันาคุณภาพชวีติและสง่เสรมิอาชพีผูส้งูอายุในประเทศไทย  33 

ปิยากร หวงัมหาพร, สากล พรหมสถติ, นงนาถ หวงัเทพอนุเคราะห,์ สจุนิตส์ะพดั ศริบิรูณ์,  
 ยศวฒัน์ กจิมานะวฒัน์ และ วรีวฒัน์ วะชุม 

 
การบรหิารจดัการความขดัแยง้ระหว่างวชิาชพีพยาบาลกบัวชิาชพีทางการแพทยอ์ื่นเกีย่วกบัร่าง พ.ร.บ.ยา  42 

ฉบบัใหม่ พ.ศ.2561 ของประเทศไทย 
บุบผชาต ิอุไรรกัษ์ 

 
กรอบแนวคดิการวจิยัเชงิพฤตกิรรมศาสตร ์         49 

บุรฉตัร จนัทรแ์ดง, เสาวลกัษณ์ โกศลกติตอิมัพร และ สญัญา เคณาภูม ิ
 
การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองคก์ารกบัมติกิารจดัการความรูใ้นมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 61 

วทิยาเขตบางเขน: จากมุมมองของบุคลากรสายสนบัสนุน  
ธญัญาเรศ พรกระจ่าง และ นิตยา เงนิประเสรฐิศร ี
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บทคดัย่อ 
ปจัจยัเชงิปฏกิรยิาทีก่่อใหเ้กดิรฐับาลแบบคณะรฐัมนตรแีละนายกรฐัมนตรขีึน้ในองักฤษนัน้สรุปไดเ้ป็น 4 ประการ ดงันี้ 
คอื 1) พฒันาการของการปกครองในองักฤษ 2) ปญัหาดา้นศาสนาในองักฤษ 3) กฎหมายเกีย่วกบัการสบืราชสนัตวิงศ ์
4) นายโรเบริต์ วอลโพล การก าเนิดขึน้ของรฐับาลแบบคณะรฐัมนตรแีละต าแหน่งนายกรฐัมนตรใีนองักฤษนัน้ มไิดเ้กดิ
ขึน้มาด้วยปจัจยัอย่างใดอย่างหน่ึงแบบปจัจุบนัทนัด่วน ทว่า เกดิจากปจัจยัหลากหลายประการที่สะสมกนัมาและส่ง
ผลกระทบต่อเนื่องกนัเป็นลูกโซ่หรอืเรยีกว่าเป็น “ปจัจยัเชงิปฏกิริยิา” ท าให้เกดิขึน้มาเริม่ตัง้แต่ “พฒันาการของการ
ปกครองในองักฤษ” ไดส้ัง่สมและก่อสรา้งรากฐานรปูแบบการปกครองทีม่รีฐัสภามกีารแบ่งอ านาจใหแ้ก่ขุนนาง เสานาบ
ด ีรวมถงึก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงราชวงศต่์างๆ กระทัง่มาถงึราชวงศท์วิดอร ์ซึง่ในช่วงนี้กเ็ป็นจุดก าเนิดของ “ปญัหา
ดา้นศาสนาในองักฤษ” สง่ผลใหม้กีารแยกนิกายของครสิตศ์าสนาออกมาเป็นนิกายองักฤษ ทีก่ลายเป็นความยดึถอืและ
ค่านิยมของชาวองักฤษว่าพระมหากษัตรยิแ์ห่งองักฤษจะต้องเป็นโปรเตสแตนทท์ี่นับถือนิกายองักฤษเท่านัน้ ปจัจยั
เช่นนี้เองทีก่ลายเป็นส่วนหนึ่งของพฒันาการทางการปกครองในองักฤษและก่อใหเ้กดิ “กฎหมายเกีย่วกบัการสบืราช
สนัตวิงศ”์ ทีก่ าหนดบงัคบัใหพ้ระมหากษตัรยิอ์งักฤษตอ้งเป็นโปรเตสแตนท ์และกดีกนัเชือ้สายทีม่สีทิธิใ์นราชบลัลงักแ์ต่
เป็นโรมนัคาทอลกิออกไป ส่งผลกระทบให้เกดิราชวงศ์ฮนัโนเวอร์ อนัเป็นเชื้อสายที่อยู่ในดนิแดนของเยอรมนัขึน้มา 
และภายใตส้ถานการณ์ยุคตน้ราชวงศฮ์นัโนเวอรน์ี้เอง “นายโรเบริต์ วอลโพล” กเ็ป็นผูท้ีส่ามารถยดึกุมโอกาสทีเ่กดิขึน้
เอาไวไ้ด ้สง่ใหต้วัเขามฐีานะเป็นนายกรฐัมนตรคีนแรกในประวตัศิาสตร์และเป็นรากฐานของรฐับาลแบบคณะรฐัมนตรี
มาถงึปจัจุบนั 
ค าส าคญั: รฐับาลแบบคณะรฐัมนตรแีละนายกรฐัมนตร,ี โรเบริต์ วอลโพล, การเมอืงองักฤษ 
 
Abstract 
Four conspicuous factors can be discerned in the history of the emergence of the executive branch of 
England’s government in the form of a Cabinet of Ministers and a Prime Minister. These factors can be 
summarized as: 1) The development of government in England 2) Problematic issues of religion in England 
3) English laws of royal succession 4) Mr. Robert Walpole. The creation in England of the executive arm of 
the government in the form of a cabinet of ministers with one prime minister did not come about as the result 
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of any single cause or action. There were, rather, myriad factors which, taken together, had continuing 
impact, like a chain reaction. England was governed, and this historical reality built up and formed a 
foundation for the eventual parliamentary government, including power sharing with the lords. Development 
occurred through various reigns. When the Tudor came to power, problematic religious issues came to the 
fore. Religious controversy contributed to divisions among Christian factions, resulting eventually in the 
dominance in England of Anglican Protestantism. The English Crown and the English people expressed their 
allegiance to Protestant values. The monarch, in addition to being born into the legitimate line of royal 
succession, would by law be the chief defender of the Anglican Church. These laws concerning religion were 
created to exclude the Catholic line of heirs to the succession. The new laws of succession through this 
religious line had particular impact at the beginning of the reign of England’s Hanoverian kings who originally 
came from Germany. In that historical situation, Mr. Robert Walpole was able to seize the opportunity and 
become England’s first Prime Minister. Thus, was laid the foundation of the distinctive executive form of 
government by Cabinet and Prime Minister in the United Kingdom. 
Keywords: Executive Branch of Parliamentary Government, Robert Walpole, Politics of England 
 
บทน า 
ในการศกึษาทางรฐัศาสตรน์ัน้ประเดน็ส าคญัทีผู่ศ้กึษาใหค้วามสนใจกม็กัจะวนเวยีนอยู่ในหวัขอ้หลกั 4 ประการ ซึง่กค็อื
องคป์ระกอบของรฐัสมยัใหม่อนัไดแ้ก่ ประชากร ดนิแดนทีแ่น่นอน อ านาจอธปิไตย และรฐับาล และในสว่นของรฐับาลนี้
เองทีเ่ป็นเรื่องส าคญัทีน่กัปรชัญาการเมอืงและนักทฤษฎกีารเมอืงทัง้หลายไดพ้ยายามเสนอแนวคดิ ทฤษฎต่ีางๆ เพื่อ
ประดษิฐ ์“รฐับาล” ทีม่ปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุใหเ้กดิขึน้ อย่างน้อยทีส่ดุกน็บัแต่สมยักรกีโบราณเป็นตน้มา อย่างไรกต็าม 
นอกจากการคดิคน้ผ่านการครุ่นคดิและการศกึษาคน้ควา้แลว้ รปูแบบของรฐับาล (Form of Government) ทีป่รากฏขึน้
ในโลกน้ีแทบทัง้หมดล้วนเป็นผลพวงจากพฒันาการ ววิฒันาการ และปจัจยัแวดล้อมทางสงัคมและการเมอืงของรฐั
ต่างๆ ทัง้นี้ หากนบัถงึวนัน้ีแลว้รปูแบบของรฐับาลทีเ่กดิขึน้มาในโลกมดีว้ยกนั 4 รปูแบบ ไดแ้ก่ 
1) รฐับาลแบบคณะรฐัมนตรี1 (Cabinet Government) 
2) รฐับาลแบบประธานาธบิด ี(Presidential Government) 
3) รฐับาลแบบกึง่ประธานาธบิด ี(Semi-Presidential Government) 
4) รฐับาลแบบเลอืกตัง้นายกรฐัมนตรโีดยตรง (Direct-election of premiership form of Government) 
รฐับาลรปูแบบคณะรฐัมนตรนีัน้ เป็นรูปแบบทีม่กัใชก้นัในประเทศทีม่พีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข ซึง่ดนิแดนทีถ่อื
กนัว่าเป็นต้นก าเนิดของ “รฐับาลแบบคณะรฐัมนตรี” และต าแหน่ง “นายกรฐัมนตร”ี นัน้กค็อืองักฤษ แต่ดงัทีไ่ดก้ล่าว
แลว้ว่ารปูแบบการปกครองหรอืรปูแบบของรฐับาลไม่ไดเ้กดิขึน้จากการคน้ควา้คดิคน้ทางทฤษฎเีท่านัน้ แต่เป็นผลจาก
ปจัจยัแวดล้อมทางสงัคมและการเมอืงดว้ย รฐับาลแบบคณะรฐัมนตรน้ีีกเ็ช่นเดยีวกนั บทความชิน้น้ีมุ่งศกึษาปจัจยัที่
ก่อใหเ้กดิรฐับาลแบบคณะรฐัมนตรแีละนายกรฐัมนตรขีึน้มาในแผ่นดนิองักฤษ 
ทัง้นี้  แม้ว่าการศึกษาในเบื้องต้นจะพบว่ารัฐบาลแบบคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีนั ้นเกิดขึ้นมาได้เพราะ
ลกัษณะเฉพาะพระองคข์องพระเจา้จอรจ์ที ่1 กษตัรยิแ์ห่งบรเิตนใหญ่และไอรแ์ลนด ์(George I of Great Britain and 
Ireland) ระหว่าง ค.ศ.1714-1727 ซึง่เป็นปฐมกษตัรยิแ์ห่งราชวงศฮ์นัโนเวอร ์(Hanover) แต่ทว่าเมื่อพจิารณาอย่างรอบ
ดา้นแล้ว ปจัจยัขอ้น้ีอาจเป็นเพยีงฟางเสน้สุดท้ายที่ท าให้หลงัอูฐหกัเท่านัน้ เพราะยงัมปีจัจยัแวดลอ้มและปจัจยัทาง
ประวตัิศาสตร์อีกหลายประการที่ส ัง่สมและสร้างเงื่อนไขให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ในรัชสมยัของพระเจ้าจอร์ชที่ 1 

                                                           
1 บางแห่งกเ็รยีกว่า รฐับาลแบบรฐัสภา (Parliamentary Government) 
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นอกจากสภาพแวดลอ้มทางสงัคมการเมอืงขององักฤษในช่วงครสิตศตวรรษที่ 18 แลว้ ปจัจยัเชงิปฏกิรยิาทีก่่อใหเ้กดิ
รฐับาลแบบคณะรฐัมนตรแีละนายกรฐัมนตรขีึน้ในองักฤษนัน้สรุปไดเ้ป็น 4 ประการ ดงันี้ 
1) พฒันาการของการปกครองในองักฤษ 
2) ปญัหาดา้นศาสนาในองักฤษ 
3) กฎหมายเกีย่วกบัการสบืราชสนัตวิงศ ์
4) นายโรเบริต์ วอลโพล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สภาพแวดลอ้มทางสงัคมการเมอืงขององักฤษในครสิตศตวรรษที ่18 
 
 
ภาพท่ี 1 แสดงปจัจยัส าคญัทีก่่อใหเ้กดิรฐับาลแบบคณะรฐัมนตรแีละนายกรฐัมนตรใีนองักฤษ 
 
พฒันาการของการปกครองในองักฤษ 
ปจัจยัประการแรกที่จะได้กล่าวถึงน้ีกค็อื “พฒันาการของการปกครองในองักฤษ” ซึ่งจะกล่าวถึงโดยแบ่งออกเป็น 3 
ระยะดว้ยกนั คอื 
ระยะที ่1 การปกครองยุคแองโกล-แซกซนั 
ระยะที ่2 ระบบฟิวดลั 
ระยะที ่3 หลงัการเกดิแมคนาคารต์า 
การปกครองยุคแองโกล-แซกซนั ในช่วงปลายครสิต์ศตวรรษที ่4 ชาวโรมนัทีเ่ขา้มาปกครองดนิแดนในเกาะบรเิตน
ไดถ้อนตวัออกไปจากเกาะบรเิตน เน่ืองจากกรุงโรมอนัเป็นศนูยก์ลางการปกครองของอาณาจกัรโรมนัไดถู้กขา้ศกึศตัรทูี่
เขม้แขง็เขา้รุกราน (Clayton & Bisson, 2013: 49) สถานการณ์นี้เปิดโอกาสใหช้นเผ่าชาวเยอรมนัเขา้รุกรานเกาะบริ
เตน โดยเฉพาะเผ่าแองโกล (Angles) เผ่าแซกซนั (Saxons) และเผ่าจตูส ์(Jutes) และในช่วงครสิตศ์ตวรรษที ่5 ชนเผ่า
เยอรมนัเหล่านี้ก็สามารถมีอ านาจครอบครองดนิแดนส่วนใหญ่ของเกาะบริเตนได้ในที่สุด ซึ่งชนชาวเยอรมนัต่าง ๆ 
เหล่านี้ ไดก้ระจายกนัไปสรา้งบ้านเมอืงและสร้างอาณาเขตของตนเอง โดยเผ่าแองโกลมอีาณาเขตในแถบแองเกลยี
ตะวนัออก (East Anglia) เมอรเ์ซยี (Mercia) และนอรท์ธมัเบรยี (Nortumbria) เผ่าแซกซนัมอีาณาเขตในแถบเอสเซกส ์
(Essex) และเวสเซกส ์(Wessex) เผ่าจตูสม์อีาณาเขตอยู่ในแถบเคนต์ (Kent) ส่วนกลุ่มชนพืน้เมอืงทีเ่รยีกว่าชาวเคลต ์
(Celts) หรอืทีต่่อมาเรยีกว่าชาวบรตินั (Britons) นัน้ค่อยๆ ถูกผลกัดนัใหอ้อกไปตัง้ถิน่ฐานในแถบเวลส ์(Wales) สก๊อต
แลนด ์(Scotland) คอรน์วอลล ์(Cornwall) และกาะไอรแ์ลนด ์(Ireland) จากนัน้ผูม้อี านาจกลุ่มต่างๆ ในองักฤษกไ็ดต้ัง้

พฒันาการของการปกครองในองักฤษ  ปญัหาดา้นศาสนาในองักฤษ 

 

 

กฎหมายเกีย่วกบัการสบืราชสนัตวิงศ ์

 

 

นายโรเบริต์ วอลโพล 

 

รฐับาลแบบคณะรฐัมนตรีและต าแหน่ง
นายกรฐัมนตรี 
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ตนเป็นกษตัรยิ ์(King) ปกครองดนิแดนในครอบครองของตนเรยีกว่าอาณาจกัร (Kingdom) ซึง่เมื่อถงึครสิต์ศตวรรษที ่
7 ในองักฤษกม็อีาณาจกัรต่างๆ รวมกนั 7 อาณาจกัร ดว้ยกนั ดงันี้ (Grant, 2013: 40) 
1) อาณาจกัรนอรท์ธมัเบรยี (Nortumbria) 
2) อาณาจกัรอสีต ์แองเกลยี (East Anglia)  
3) อาณาจกัรเมอรเ์ซยี (Mercia) 
4) อาณาจกัรเอสเซกส ์(Essex) 
5) อาณาจกัรเคนต ์(Kent) 
6) อาณาจกัรซสัเซกส ์(Sussex) 
7) อาณาจกัรเวสเซกส ์(Wessex) 
อย่างไรกต็าม ระบบการปกครององักฤษโดยพระมหากษตัรยิ์ได้ก าเนิดเป็นรูปร่างที่ชดัเจนในช่วงครสิต์ศตวรรษที่ 9 
โดยมเีหตุมาจากการทีก่ษตัรยิเ์อก็เบริต์แห่งอาณาจกัรเวสเซก็ส ์(Egbert of Wessex) ถูกขบัไล่โดยกษตัรยิอ์อฟฟา2แหง่
อาณาจกัรเมอรเ์ซยี (Offa of Mercia) ซึง่ในขณะนัน้เป็นอาณาจกัรทีม่คีวามเป็นปึกแผ่นมัน่คงมากทีสุ่ดในอาณาจกัรทัง้ 
7 แห่ง ท าให้กษัตริย์เอก็เบริ์ตต้องหนีไปอยู่กบัพระเจ้าชาร์เลอมาญ 3 (Charlemagne) กษัตรยิ์แห่งชาวแฟรงก์ หรือ 
อาณาจกัรฝรัง่เศส ซึ่งในช่วงเวลานี้เองที่กษัตริย์เอก็เบิร์ตได้เรยีนรู้แนวคดิทางด้านการทหารและการปกครองแบบ
จกัรวรรดิของราชส านักพระเจ้าชาร์เลอมาญ ก่อนที่จะกลบัมากู้อาณาจกัรเวสเซ็กสค์ืนมาได้ใน ค.ศ.802  แต่ความ
ปรารถนาของกษตัรยิ์เอก็เบริต์มไิด้หยุดเพยีงเท่านี้ เพราะพระองค์ต้องการแกแ้ค้นอาณาจกัรเมอร์เซยี แต่ดว้ยการที่
อาณาจกัรเมอร์เซียนัน้เป็นอาณาจกัรที่เขม้แขง็และมัน่คงมาก ทัง้ยงัสามารถมีอ านาจเหนืออาณาจกัรอื่น ๆ ได้แก่ 
อาณาจกัรเคนต ์อาณาจกัรซสัเซกส ์อาณาจกัรเอสเซกส ์และอาณาจกัรอสีต ์แองเกลยี อกีดว้ย กษตัรยิเ์อก็เบริต์จงึต้อง
เตรยีมการอย่างระมดัระวงั โดยในขัน้แรกพระองคด์ าเนินการขยายอ านาจของอาณาจกัรเวสเซก็สด์ว้ยการผนวกชาวบริ
ตนัในบรเิวณแควน้เวลสซ์ึง่เป็นดนิแดนทีอ่ยู่ทางดา้นตะวนัตกของอาณาจกัรเมอรเ์ซยีมาอยู่ในอาณตั ิเพื่อใหส้ามารถปิด
ลอ้มอาณาจกัรเมอรเ์ซยีไดง้่ายขึน้เนื่องจากอาณาจกัรเวสเซก็สน์ัน้อยู่ทางใต้ จากนัน้กษัตรยิเ์อก็เบริ์ตจงึน าทพับุกเขา้
ปราบอาณาจกัรเมอร์เซยีไดส้ าเรจ็ ตามต่อดว้ยการสยบอาณาจกัรเคนต์ อาณาจกัรซสัเซกส ์และอาณาจกัรเอสเซกส ์
เป็นผลส าเรจ็ในทีส่ดุ ทัง้นี้รวมถงึการผนวกแควน้คอรน์วอลล ์(Cornwall) และแควน้เซอรร์ยี ์(Surrey) ดว้ย 
การทีอ่าณาจกัรเมอรเ์ซยีถูกพชิติไปไดน้ี้เอง ท าใหช้าวอสีต์ แองเกลยี ซึง่ตกอยู่ภายใต้อทิธพิลของอาณาจกัรเมอรเ์ซยี
ได้ก่อกบฏขึน้และและขอความช่วยเหลอืจากกษตัรยิ์เอก็เบริ์ต ซึ่งในทีสุ่ดกม็ผีลใหอ้าณาจกัรเวสเซก็สม์อี านาจเหนือ
อาณาจกัรอีสต์ แองเกลยี แทนที่อาณาจกัรเมอร์เซยีได้ในที่สุด ดงันัน้ เมื่อ 6 ใน 7 อาณาจกัรอยู่ภายใต้อาณัติของ
กษัตริย์เอ็กเบิร์ตแล้ว พระองค์จึงประกาศตนเป็นกษัตริย์ผู้ปกครองดินแดนองักฤษทัง้หมดนับแต่แม่น ้าฮัมเบอร ์
(Humber River) ลงมา แมว้่าจะยงัไม่สามารถพชิติอาณาจกัรนอรท์ธมัเบรยีลงได ้แต่กน็ับว่า พระเจา้เอก็เบริต์ นัน้เป็น
กษตัรยิอ์งคท์ี ่1 แห่งองักฤษ และนบัเป็นการปกครององักฤษในสมยัของแองโกล-แซกซนั 
ในยุคแองโกล-แซกซนั นี้เองทีไ่ดก้ าเนิดการวางรากฐานการปกครองในรปูแบบพระมหากษตัรยิข์ององักฤษขึน้ โดยทีท่ี่
บรรดาอาณาจกัรและแคว้นต่างๆ นัน้ จะอยู่ภายใต้อาณัติของพระมหากษตัรยิเ์พยีงพระองคเ์ดยีว ส่วนในแคว้นหรอื
ทอ้งถิน่ต่างๆ พระองคแ์ต่งตัง้ใหม้ขีุนนาง ที่เรยีกว่า แธนส ์(Thanes) เป็นผู้ทีห่น้าที่ในการปกครอง หรอือาจเรยีกว่า
เป็นตวัแทนในการท าหน้าทีป่กครองสว่นภูมภิาคกไ็ด ้นอกจากนี้พระมหากษตัรยิก์ย็งัทรงแต่งตัง้คณะทีป่รกึษาเรยีกว่า 
ไวเตนาเกอมอต (Witenagemot) หรอื ไวตนั (Witon) ท าหน้าทีใ่หค้ าแนะน าในการบรหิารราชการแผ่นดนิแก่พระองค์
ดว้ย ซึง่ไวตนันัน้จะประกอบไปดว้ยขนุนาง (Thanes) ซึง่เป็นตวัแทนจากแควน้ต่างๆ และพระ (Churchman) ซึง่เป็นผู้
ทีม่อีทิธพิลต่อประชาชน ส าหรบัคณะทีป่รกึษานี้ไม่ไดม้วีาระในการประชุมหรอืในการใหค้ าปรกึษาทีแ่น่นอนแต่อย่างใด 
สดุแต่พระราชประสงคข์องพระมหากษตัรยิจ์ะทรงเรยีกมาใหค้ าปรกึษา รวมทัง้การเรยีกคณะทีป่รกึษานัน้กอ็าจจะเรยีก

                                                           
2 ครองราชยร์ะหว่าง ค.ศ.757-796 
3 ครองราชยร์ะหว่าง ค.ศ.800-828 
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เพยีงบางคนกไ็ด้หรอืจะเรยีกพร้อมกนัทัง้หมดกไ็ด้ ขึน้อยู่กบัสถานการณ์ที่ต้องการค าปรกึษาและความพอพระราช
หฤทยัของพระมหากษัตรยิ์ ซึ่งรูปแบบเช่นนี้ กม็ีความคล้ายคลึงกบัการประชุมคณะรฐัมนตรีของรฐับาลองักฤษใน
ปจัจุบนัดว้ย ทีน่ายกรฐัมนตรไีม่จ าเป็นตอ้งเรยีกประชุมรฐัมนตรทีุกคนเขา้ประชุมในการกระชุมคณะรฐัมนตร ีโดยมกัจะ
พจิารณาจากวาระการประชุมว่าต้องเกี่ยวขอ้งกบัรฐัมนตรใีนกระทรวงใดบ้างกจ็ะเรยีกเฉพาะรัฐมนตรทีี่เกี่ยวขอ้งให้
มาร่วมการประชุม นอกจากหน้าทีใ่นการใหค้ าปรกึษาแก่พระมหากษตัรยิแ์ลว้คณะทีป่รกึษานี้ยงัท าหน้าทีเ่ป็นศาลฎกีา 
(Supreme court) ขององักฤษอกีดว้ย อย่างไรกต็าม ดงัทีไ่ดก้ล่าวแลว้ว่า การเรยีกประชุมไวตนันัน้เป็นไปตามพระราช
หฤทยัของพระมหากษตัรยิ ์ดงันัน้ ในช่วงทีม่พีระมหากษตัรยิท์ีม่คีวามเขม้แขง็มากๆ กม็กัจะไม่ค่อยใหค้วามสนใจเรยีก
ประชุมคณะทีป่รกึษานี้มากนกั 
รูปแบบการปกครองขององักฤษในยุคสมยัของแองโกล-แซกซนั นี้ด าเนินมากระทัง่ถึงศตวรรษที่ 11 กม็พีฒันาการ
เปลีย่นแปลงไปอนัเป็นผลมาจากการรุกรานของชาวนอรม์นัส ์(Northmens)  
ระบบฟิวดลั โครงสรา้งการปกครองขององักฤษมพีฒันาการทีเ่ปลีย่นแปลงไปเมือ่เชือ้สายจากนบัรบไวกิง้ทีเ่รยีกว่าชาว
นอรม์นัส ์(Normans) ซึง่มฐีานทีม่ ัน่ส าคญัอยู่ทีแ่ควน้นอรม์งัด ี(Normandy) ทางตอนเหนือของประเทศฝรัง่เศส ไดเ้ขา้
รุกรานดนิแดนองักฤษที่กลุ่มแองโกล-แซกซนั ปกครองอยู่ และสามารถเอาชนะขัน้เดด็ขาดได้ที่สมรภูมเิมอืงเฮสติง 
(The Battle of Hastings) จนไดค้รอบครองดนิแดนองักฤษเมื่อ ค.ศ.1066 โดยมพีระเจา้ วลิเลีย่มที่ 1 (William I) 
สถาปนาตนขึน้เป็นกษตัรยิแ์ห่งองักฤษ เริม่ต้นยุคสมยัของราชวงศน์อรม์งัดแีละบลวัส ์(The Normandy & Blois) พระ
เจา้วลิเลีย่มที ่1 ไดน้ าเอาระบบการปกครองทีช่าวนอรม์นัสใ์ชใ้นภาคพืน้ทวปียุโรปมาใช ้คอืระบบฟิวดลั (Feudalism) 
(Rietbergen, 2015: 174) ซึ่งขุนนางทีเ่ป็นเจา้ทีด่นิจะท าการปกครองบรรดาทาสติดทีด่นิและประชาชนทีอ่ยู่ภายใน
ดนิแดนของตน ส่วนขุนนางเจ้าที่ดนิทัง้หลายนัน้กจ็ะใหค้วามสวามภิกัดิต่์อพระมหากษัตรยิ์ ซึ่งน่ีเป็นกระบวนการใน
การรวมศนูยอ์ านาจประการหนึ่ง นอกจากนี้แลว้พระเจา้วลิเลีย่มที ่1 กไ็ดก้ าหนดใหม้กีารประชุมคณะทีป่รกึษาเป็นการ
แน่นอนลงไปปีละ 3 ครัง้ และในช่วงทีอ่งักฤษถูกปกครองโดยกลุ่มนอรม์นัสน์ี้เองทีค่ณะทีป่รกึษาแต่เดมินี้พฒันาขึน้มา
เป็น “มหาสภา” (Great Council) อนัประกอบไปดว้ยสมาชกิทีม่าจากเชือ้พระวงศ ์ขุนนาง และพระ ซึง่มหาสภานี้เองที่
เป็นรากฐานในการพฒันาต่อไปเป็นคณะรฐัมนตร ี
หลงัการเกิดแมคนาคารต์า ในรชัสมยัของพระเจา้จอหน์ (ค.ศ.1199-1216) นัน้ แมว้่าพระเจา้จอหน์จะเป็นกษตัรยิท์ีม่ ี
ความสามารถแต่อกีทางหนึ่งกไ็ม่เป็นทีร่กัใคร่ของประชาชนนกั อนัเนื่องมาจากการทีพ่ระองคเ์ป็นผูท้ีม่พีระทยัโหดรา้ย 
เจา้เล่ห ์ชอบการใชจ้่ายทีฟุ่่มเฟือยโดยเฉพาะการก่อสรา้งและบรูณะปราสาทต่างๆ รวมถงึการขดูรดีภาษีอย่างมากมาย
จากประชาชนเพื่อการท าสงคราม ประกอบกบัในทางการเมอืงพระองคไ์ดด้ าเนินการผดิพลาดหลายอย่าง ทีส่ าคญัคอื
การท าสงครามกบัพระเจา้ฟิลปิที ่2 แห่งฝรัง่เศสจนกระทัง่พ่ายแพ ้และการแขง็ขอ้ต่อพระสนัตะปาปาอนิโนเซน็ต์ที ่3 
(Innocent III) ในการแต่งตัง้อารค์บชิอปแห่งแคนเทอเบอรี ่(Archbishop of Canterbury) อนัเป็นต าแหน่งผูน้ าแห่ง
ครสิตจกัรสงูสดุขององักฤษ โดยทีพ่ระสนัตะปาปาอนิโนเซน็ต์ที ่3 ไดแ้ต่งตัง้สตเีฟน แลงกต์นั (Stephen Langton) แต่
พระเจา้จอหน์กลบัปฏเิสธและพยายามใหก้ารสนับสนุนบชิอปแห่งนอรชิ (Bishop of Norwich) มาด ารงต าแหน่งแทน 
ทัง้ยงัท าการยดึทรพัยส์นิของทางศาสนจกัรไปอกีดว้ย ท าใหพ้ระเจา้จอหน์ถูกพระสนัตะปาปาอนิโนเซน็ต์ที ่3 ประกาศ
บพัพาชนียกรรม4เป็นการลงโทษต่อพระเจา้จอหน์ และไปไปถงึขัน้ทีพ่ระสนัตะปาปาทรงประกาศว่าพระเจา้จอหน์นัน้ไม่
มสีทิธิเ์ป็นกษัตรยิ์แห่งองักฤษอกีต่อไปใน ค.ศ.1212 ท าให้พระเจา้จอหน์ต้องยอมแพ้ต่อพระสนัตปาปาในที่สุด จาก
ความเสือ่มทรุดในหลายๆ ดา้นของพระเจา้จอหน์ท าใหก้ลุ่มผูม้อีทิธพิลทัง้หลายในองักฤษโดยเฉพาะพระ ขุนนาง และ
ชนชัน้สูงไม่พอใจในตวัพระองค์ และได้ร่วมมอืกนัสรา้งขอ้ตกลงบงัคบัใชก้บัพระเจ้าจอห์นขึน้มา และในที่ สุดสตีเฟน 
แลงกต์นั อารค์บชิอปแห่งแคนเทอเบอรี ่ไดแ้จง้พระเจา้จอหน์ว่าหากพระเจา้จอหน์ไม่ยอมรบัขอ้ตกลงของบรรดาขนุนาง
ทีไ่ดร้่างขึน้มานี้กจ็ะตอ้งเกดิสงครามกลางเมอืงขึน้ระหว่างพระเจา้จอหน์กบัขนุนางต่างๆ ในทีส่ดุพระเจา้จอหน์กย็นิยอม

                                                           
4 เป็นการประกาศงดการประกอบพธิกีรรมทางศาสนาต่างๆ ให้แก่ดนิแดนของกษัตรยิ์ที่ถูกประกาศนัน้ ในกรณีนี้ ยกเว้นให้เพยีงการ
ประกอบพธิศีลีลา้งบาป และพธิฝีงัศพไวใ้หเ้ท่านัน้  
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ลงพระนามในเอกสารขอ้ตกลงฉบบันัน้ซึง่เรยีกว่า แมคนาคารต์า (Magna Carta) หรอื มหาบตัร (Great Charter) ใน
วนัที ่15 มถุินายน ค.ศ.1215 
เอกสารทีเ่รยีกว่า “แมคนาคารต์า” นี้ถอืกนัว่าเป็นรากฐานส าคญัของรฐัธรรมนูญ รฐัสภา และระบอบการปกครองของ
องักฤษ มสีาระส าคญั ไดแ้ก่ 
1. จ ากดัอ านาจของพระมหากษัตริย์ในการเรียกเก็บภาษีอาการ โดยก าหนดให้พระมหากษัตริย์เรยีกเก็บภาษีได้
ภายหลงัไดร้บัความเหน็ชอบจากมหาสภา (Great Council)  
2. ให้การรบัรองสทิธขิองบุคคลโดยพระมหากษัตรยิ์จะไม่สามารถลงโทษบุคคลไม่ว่าจะเป็นการคุมขงั เนรเทศ ยึด
ทรพัย ์หรอืการลงโทษประการใดๆ จนกว่าจะมกีารตดัสนิจากศาลว่าบุคคลนัน้มคีวามผดิตามกฎหมาย 
3. ก าหนดขอบเขตอ านาจของพระมหากษตัรยิ ์โดยพระมหากษตัรยิจ์ะตอ้งอยู่ภายใตก้ฎหมาย 
ส าหรบัสว่นประกอบของมหาสภานัน้มโีครงสรา้งประกอบดว้ยขนุนางผูค้รองเมอืงหรอืเจา้ครองทีด่นิ ซึง่เป็นลกัษณะทีม่ี
พืน้ฐานมาจากคณะทีป่รกึษา หรอื ไวตนั ตัง้แต่ครัง้การปกครองในยคุแองโกล-แซกซนั แต่ในครัง้นี้ไดเ้พิม่เตมิใหข้นุนาง
ต าแหน่งอศัวนิจากแต่ละเมอืง อนันบัเป็นครัง้แรกทีข่นุนางระดบัล่างไดม้สีว่นเขา้ร่วมประชุมกบัพระมหากษตัรยิด์ว้ย 
ภายหลงัการเกดิขึ้นของแมคนาคาร์ตาแล้วต่อมาในรชัสมยัของพระเจ้าเฮนรี่ที่ 3 พระองค์มีพระราชประสงค์จะให้
พระมหากษัตริย์มีอ านาจที่เด็ดขาดไม่จ าเป็นต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเช่นที่ผ่านมา จึงเพิกเฉยต่อการปฏิบตัิตาม
บทบญัญตัขิองแมคนาคารต์า ท าใหเ้กดิปฏกิริยิาต่อตา้นทีรุ่นแรงขึน้จากเหล่าขุนนางฝ่ายหน่ึงทีน่ าโดยไซมอน เดอ มง
ฟอรด์ (Simon de Monfort) ซึง่เป็นน้องเขยของพระองคเ์อง ซึง่ เดอ มงฟอรด์ นี้ไดเ้ปิดสงครามกลางเมอืงกบัพระเจา้
เฮนรีท่ี ่3 และสามารถจบักุมตวัพระองคไ์ดใ้น ค.ศ.1264 และน าไปคุมขงัไว ้จากนัน้ในเดอืนมกราคม ค.ศ.1265 เดอ มง
ฟอรด์ กไ็ดเ้รยีกประชุมรฐัสภา (Parliament) ขึน้ ซึง่ครัง้นี้ผูท้ีม่ ีสทิธิเ์ขา้ร่วมประชุมมใิช่เพยีงขุนนางและพระอกีต่อไป 
แต่ เดอ มงฟอรด์ ยงัไดใ้หแ้ต่ละจงัหวดั หรอืทีเ่รยีกว่าแชร ์(Shire) คดัเลอืกอศัวนิมาร่วมประชุมจงัหวดัละ 2 คน และให้
แต่ละต าบล หรอืทีเ่รยีกว่าโบโร (Borough) เลอืกชาวบ้านมาร่วมประชุมอกีต าบลละ 2 คน ดว้ย จงึเป็นครัง้แรกที่มี
ตวัแทนของสามญัชนเขา้มาร่วมในการประชุมและเป็นจุดเริม่ต้นของระบบรฐับาลทีม่ผีูแ้ทน รฐัสภานี้มหีน้าทีส่ าคญัใน
การก าหนดนโยบาย การบญัญตักิฎหมายต่างๆ  
พฒันาการเกีย่วกบัการปกครองขององักฤษทีค่วรกล่าวถงึอกีหนึ่งประเดน็กค็อื ในช่วงของราชวงศส์จ๊วตรชัสมยัของพระ
เจา้ชารล์ที ่2 (Charles II) ค.ศ.1660-1685 ซึง่ในช่วงนี้เอง ทีพ่ระองคจ์ะท าการเรยีกเสนาบดทีีต่้องการปรกึษาหารอื
ดว้ยเป็นการสว่นพระองคใ์หเ้ขา้ไปปรกึษาขอ้ราชการในทีห่อ้งทีป่ระทบั (Private apartment) หรอืทีเ่รยีกว่า "คาบเินต” 
(Cabinet) ซึ่งค าค านี้มรีากศพัท์มาจากภาษาฝรัง่เศสอนัแปลได้ว่า “ตู้เสือ้ผ้า” ทัง้นี้ เพราะห้องส่วนพระองค์ที่มกัใช้
ประชุมกนักค็อืหอ้งส าหรบัแต่งพระองคข์องพระเจา้ชารล์ที ่2 นี้เอง เนื่องจากเป็นสถานทีท่ีม่ดิชดิและค่อนขา้งเกบ็เสยีง
ไดด้ ีแต่เมื่อถงึรสัมยัของพระเจา้วลิเลีย่มที ่3 และแมรีท่ี ่2 (William III and Mary II) ไม่นิยมเรยีกเสนาบดมีารประชุม
คาบเินตแบบทีพ่ระเจ้าชารล์ที ่2 จงึมกีารประชุมนี้เกดิขึน้ไม่บ่อยนัก แต่พอถึงรชัสมยัของพระนางเจ้าแอนน์ (Anne) 
ระหว่าง ค.ศ.1702-1714 บรรดาเสนาบดไีดต้กลงทีจ่ะประชุมคาบเินตนี้กนัทุกสปัดาห ์โดยใหพ้ระนางเจา้แอนน์ทรงท า
หน้าทีเ่ปิดการประชุม การปฏบิตัเิช่นน้ีเป็นรากฐานของการประชุมคณะรฐัมนตรขีองรฐับาลองักฤษในปจัจุบนั ซึง่ศพัท ์
Cabinet น้ีในปจัจุบนักห็มายถงึ “คณะรฐัมนตร”ี นัน่เอง 
ทัง้หมดทีก่ล่าวมานี้ จะเหน็ไดว้่าระบบการปกครองขององักฤษมพีฒันาการผ่านระยะเวลามาเกอืบพนัปีนับแต่การจาก
ไปของชาวโรมนักระทัง่การมรีฐัสภาเกดิขึน้เป็นครัง้แรก อ านาจเดด็ขาดของพระมหากษตัรยิ์ค่อยๆ ถูกจ ากดัลงเป็น
ล าดบั การทีข่นุนางมอี านาจเพิม่มากขึน้ การทีส่ามญัชนเริม่ไดม้สี่วนร่วมในการปกครองมากขึน้ สิง่ต่างๆ เหล่านี้ลว้น
ใชร้ะยะเวลาในการเปลีย่นแปลงทัง้สิน้ มใิช่สิง่ทีเ่กดิขึน้มาภายในชัว่ขา้มคนื และพลงัของพฒันาการทางการเมอืงของ
อังกฤษน้ี ก็ยังคงด ารงอยู่และเป็นปจัจัยผลักดันการเมืองของอังกฤษในยุคต่อๆ ไป รวมถึงการเกิดขึ้นของ
นายกรฐัมนตรคีนแรกดว้ย 
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ปัญหาด้านศาสนาในองักฤษ 
ปจัจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัปญัหาด้านศาสนาในองักฤษนี้ เกดิขึน้ในสมยัของราชวงศ์ทวิดอร์ (Tudors) ซึ่งเป็นราชวงศ์ที่
เกดิขึน้ภายหลงัความขดัแยง้ครัง้ใหญ่ระหว่างราชวงศแ์ลงคาสเตอร ์(Lancaster) และราชวงศย์อรก์ (York) ซึง่เกดิเป็น
สงครามดอกกุหลาบขึน้ระหว่าง ค.ศ.1455-1485 และภายหลงัการสิน้สุดสงครามครัง้นี้ ราชวงศท์ิวดอรก์เ็กดิขึน้โดยมี
พระเจา้เฮนรีท่ี ่7 (Henry VII) เป็นปฐมกษตัรยิซ์ึง่พระองคเ์ป็นเชือ้สายของราชวงศแ์ลงคาสเตอรแ์ละไดอ้ภเิษกสมรสกบั
พระนางเจา้อลซิาเบธแห่งยอรก์ (Elizabeth of York) ซึง่เป็นเชือ้สายของราชวงศย์อรก์ เพื่อใหเ้กดิความปรองดองและ
สรา้งเสถยีรภาพทางการเมอืงใหเ้กดิขึน้ กล่าวไดว้่าพระเจา้เฮนรีท่ี ่7 ไดท้รงสรา้งความเจรญิรุ่งเรอืงใหแ้ก่องักฤษเป็น
อย่างมาก นอกจากน้ีแลว้พระองคย์งัทรงมนีโยบายการสรา้งพนัธมติรทางการเมอืงระหว่างประเทศโดยใหพ้ระราชโอรส
และพระราชธดิาท าการอภเิษกสมรสกบัรชัทายาทของประเทศมหาอ านาจในยุโรปและประเทศเพื่อนบา้น ซึง่ทีส่ าคญัก็
คอืโปรดใหเ้จา้ชายอาเทอร ์(Arthur) พระราชโอรสพระองคใ์หญ่และเป็นมกุฎราชกุมารในขณะทีม่พีระชนมายุไดเ้พยีง 2 
ชนัษา อภเิษกสมรสกบัเจา้หญงิแคเธอรนีแห่งอารากอน (Catherine of Aragon) พระราชธดิาของพระเจา้เฟอรด์นิานที ่
2 แห่งอารากอน (Ferdinand II of Aragon) และสมเดจ็พระราชนิีนาถอซิาเบลลาที่ 1 แห่งคาสตีล (Isabella I of 
Castile) ซึง่มพีระชนมายุได ้3 ชนัษา แต่ทว่าเจา้ชายอาเทอรก์ส็ิน้พระชนมเ์มื่ออายุไดเ้พยีง 16 พรรษาเท่านัน้ ดว้ย
ความเสยีดายในสนิสมรสและความสมัพนัธ์ระหว่างราชวงศอ์งักฤษและราชวงศข์องสเปนพระเจา้เฮนรี่ที ่7 จงึตดัสนิ
พระทยัทีจ่ะใหเ้จา้ชายเฮนรีพ่ระราชโอรสพระองคร์องซึง่ขึน้เป็นมกุฎราชกุมารแทนเจา้ชายอาเทอรม์าอภเิษกสมรสกบั
เจา้หญงิแคเธอรนีแห่งอารากอนจงึไดข้อใหพ้ระสนัตะปาปาจูเลยีสที ่2 (Julius II) ประกาศใหก้ารสมรสระหว่างเจา้ชาย
อาเทอร์และเจา้หญงิแคเธอรนีแห่งอารากอนเป็นโมฆะโดยอา้งเหตุว่าทัง้สองพระองค์นัน้ยงัไม่เคยอยู่กนิดว้ยกนัฉีนท์
สามภีรรยาจรงิๆ ซึง่สมเดจ็พระสนัตะปาปาจูเลยีสที ่2 กท็รงประทานอนุญาตก่อนที่จะให้เจา้ชายเฮนรีท่ าการอภเิษก
สมรสกบัเจา้หญงิแคเธอรนีแห่งอารากอน ใน ค.ศ.1501 และเมื่อ ค.ศ.1509 เจา้ชายเฮนรีก่ไ็ดข้ึน้ครองราชยเ์ป็นพระเจา้
เฮนรีท่ี ่8 แห่งองักฤษ 
พระเจา้เฮนรีท่ี ่8 ครองคู่มากบัพระนางแคเธอรนีแห่งอารากอนเป็นเวลายาวนาน แต่พระนางแคเธอรนีแห่งอารากอนก็
ไม่สามารถมพีระราชโอรสใหก้บัพระเจา้เฮนรีท่ี ่8 ได ้มเีพยีงพระราชธดิาคอืเจา้ฟ้าหญงิแมรี ่(Mary) เพยีงพระองคเ์ดยีว
เท่านัน้ ส่วนพระราชบุตรองค์อื่นๆ กส็ิน้พระชนมเ์สยีในครรภ์บา้ง ขณะคลอดบา้ง หรอืมพีระชนัษาเพยีง 2 เดอืนบา้ง 
ท าใหพ้ระเจ้าเฮนรี่ที ่8 วติกกงัวลเกีย่วกบัการสบืทอดราชบลัลงักใ์นอนาคตว่าอาจเกดิสงครามกลางเมอืงเหมอืนเมื่อ
ครัง้สงครามดอกกุหลาบได ้ประกอบกบัพระองคเ์กดิพอพระทยัในตวัของนางแอนน์ โบลนี (Anne Boleyn) นางก านัล
ในพระนางเจ้าแคเธอรีนแห่งอารากอน พระเจ้าเฮนรี่ที่ 8 จึงได้ขอให้สมเด็จพระสนัตะปาปาเคลเมนต์ที่ 7 (Pope 
Clement VII) ท าการประกาศใหก้ารอภเิษกสมรสระหว่างพระองคก์บัพระนางแคเธอรนีแห่งอารากอนเป็นโมฆะเสยีโดย
ให้อ้างเหตุแห่งการที่พระนางแคเธอลนีนัน้เป็นพระชายาหม้ายของเจ้าชายอาเทอร์ซึ่งเป็นพี่ชายของพระองค์ ซึ่งใน
คมัภรีไ์บเบิล้ภาคพนัธสญัญาเดมิในเลวนิิต ิ20: 21 (Leviticus 20: 21) ระบุว่า “ถ้าชายใดเอาภรรยาของพีช่ายหรอื
น้องชายไปเป็นเรื่องมลทนิ... เขาจะตอ้งไม่มบีุตร” หรอืแมแ้ต่ในกฎหมายโรมนัทีเ่กีย่วกบัศาสนาหรอืกฎหมายวดักย็งัมี
ขอ้หา้มไม่ใหน้้องชายสามสีมรสกบัพีส่ะใภห้มา้ย ดงันัน้ การทีพ่ระองคท์รงไรพ้ระราชโอรสจงึเป็นเสมอืนการถูกลงโทษ
จากพระเป็นเจา้ทีท่รงฝา่ฝืนขอ้หา้มในเรื่องความสมัพนัธท์างเพศในครอบครวัทีร่ะบุไวใ้นพระคมัภรี ์(อนันต์ชยั เลาหะ
พนัธุ, 2560: 104) ทว่าพระราชประสงคใ์นการหย่ารา้งของพระเจา้เฮนรีท่ี ่8 นี้ถูกปฏเิสธจากสมเดจ็พระสนัตะปาปาเคล
เมนต์ที่ 7 เนื่องจากใน ค.ศ.1527 กรุงโรมถูกกองทพัของจกัรพรรดชิาลสท์ี ่5 5 (Charles V) แห่งจกัรวรรดโิรมนัอนั
ศกัดิส์ทิธิ ์ยดึครองเอาไว ้ดงันัน้ สมเดจ็พระสนัตะปาปาจงึไม่กลา้ทีจ่ะท าสิง่ใดอนัจะท าใหจ้กัรพรรดชิาลสท์ี ่5 ทรงขุ่น
เคอืงพระทยัได ้เพราะจกัรพรรดชิาลสท์ี ่5 น้ีมศีกัดิเ์ป็นหลานน้าของพระนางแคเธอรนีแห่งอารากอน  
เรื่องนี้ท าใหพ้ระเจา้เฮนรีท่ี ่8 ทรงหนัไปหาเสยีงสนบัสนุนจากกลุ่มนิกายโปรเตสแตนส ์เพื่อสรา้งความชอบธรรมใหแ้ก่
พระองคใ์นการกล่าวหาว่าสมเดจ็พระสนัตะปาปานัน้กระท าผดิพลาดในการประทานการอภเิษกสมรสใหแ้ก่พระองคแ์ละ
                                                           
5 พระองคท์รงเป็นกษตัรยิแ์ห่งสเปนในนามพระเจา้ชารล์ที ่1 แห่งสเปน ดว้ย 
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พระนางแคเธอรนีแห่งอารากอน กระทัง่ในที่สุดเมื่อ ค.ศ.1533 พระเจ้าเฮนรี่ที่ 8 กไ็ด้ประกาศแตกหกักบัครสิตจกัร
รวมถงึการตดัสมัพนัธก์บักรุงโรมและใหท้อมสั แครมเมอร ์(Thomas Crammer) ซึง่ด ารงต าแหน่งเป็นอารค์บชิอปแห่ง
แคนเทอเบอรี ่(Archbishop of Canterbury) ประกาศว่าการสมรสระหว่างพระองคแ์ละพระนางแคเธอรนีแห่งอารากอน
เป็นโมฆะทัง้ในทางกฎหมายและทางศาสนา รวมถงึประกอบพธิอีภเิษกสมรสใหก้บัพระองคแ์ละพระนางแอนน์ โบลนี 
ด้วย เมื่อเป็นเช่นน้ีสมเด็จพระสันตะปาปาจึงประกาศปพัพาชนียกรรมต่อพระเจ้าเฮนรี่ที่ 8 แต่การประกาศ
บพัพาชนียกรรมครัง้นี้ไม่ท าใหพ้ระเจา้เฮนรีท่ี ่8 เกรงกลวัแต่อย่างใด เพราะพระองคม์พีระราชประสงคท์ีจ่ะด าเนินการ
ปฏริปูศาสนาในองักฤษอยู่แลว้  
ค.ศ.1534 รฐัสภาขององักฤษไดต้ราพระราชบญัญตัสิงูสุดทางศาสนา (Act of Supremacy) สถาปนาพระเจา้เฮนรีท่ี ่8 
ขึน้เป็น “องค์อคัรศาสนูปถมัภก” (Supreme Head) ของนิกายใหม่หรอืนิกายแองกลคินั โดยไม่ยอมรบัอ านาจของ
สนัตะปาปาในฐานะประมุขสูงสุดของคริสตจกัร แต่ยกย่องให้กษัตริย์องักฤษมพีระราชอ านาจทางศาสนาสูงสุดใน
องักฤษเพยีงพระองคเ์ดยีว และเป็น “องคอ์คัรศาสนูปถมัภกบนผนืแผ่นดนิของนิกายองักฤษ” (supreme head in earth 
of the Church of England) ต่อมารฐัสภายงัออกกฎหมายว่าดว้ยการทรยศ (Act of Treasons) ลงโทษผูท้ีต่่อต้านพระ
เจา้เฮนรีท่ี ่8 ในทุกกรณี รวมทัง้การเรยีกหรอืกล่าวหาว่าพระองคเ์ป็นพวกนอกรตี เผดจ็การ และอื่นๆ ส่วนนักบวชและ
ประชาชนที่ต่อต้านการแยกตวัของครสิตจกัรองักฤษจากกรุงโรมกจ็ะถูกลงโทษสถานหนักเช่นเดยีวกนั ได้แก่ โทษ
ประหารชวีติ (อนนัตช์ยั เลาหะพนัธุ, 2560: 107-108) 
การที่พระเจ้าเฮนรี่ที่ 8 สถาปนาคริสตศาสนานิกายอังกฤษขึ้นมาน้ีเป็นปจัจัยส าคัญที่จะสร้างเงื่อนไขในการ
สบืราชสมบตัต่ิอไปในอนาคตขา้งหน้า 
ภายหลงัรชัสมยัของพระเจา้เฮนรีท่ี ่8 และเจา้หญงิแมรีพ่ระราชธดิาของพระเจา้เฮนรีท่ี ่8 และพระนางแคเธอรนีแห่งอา
รากอน สามารถกา้วขึน้ครองบลัลงักข์ององักฤษไดใ้น ค.ศ.1553 นัน้ สมเดจ็พระราชนิีนาถแมรีซ่ึง่นับถอืครสิตศาสนา
นิกายโรมนัคาทอลกิตามพระราชมารดา จงึไดพ้ยายามเปลีย่นศาสนาในองักฤษใหก้ลบัไปเป็นโรมนัคาทอลกิอกีครัง้ 
รวมถงึจะน าเอาศาสนาในองักฤษกลบัไปขึน้กบักรุงโรมเช่นเดมิ ซึง่เรื่องนี้สรา้งความไม่พอใจใหก้บัรฐัสภาและประชาชน
จ านวนมาก นอกจากนี้ พระนางยงัทรงประสงคจ์ะอภเิษกสมรสกบัเจ้าชายฟิลปิที ่2 แห่งสเปน (Prince Philip II of 
Spain) ซึง่เป็นพระราชโอรสของจกัรพรรดชิาลสท์ี ่5 แห่งจกัรวรรดโิรมนัอนัศกัดิส์ทิธิ ์และกม็ศีกัดิเ์ป็นลูกพีลู่กน้องกบั
พระนางอีกด้วย การกระท านี้ ท าให้ชาวองักฤษรู้สกึว่าสมเดจ็พระราชนิีนาถแมรี่ก าลงัจะน าองักฤษให้ไปอยู่ภายใต้
อาณตัขิองสเปน ท าใหเ้กดิการต่อตา้นถงึขัน้จลาจลกลางเมอืงถงึ 3 ครัง้ แมว้่าพระนางจะสามารถปราบปราบฝ่ายกบฏ
ลงไดแ้ต่กไ็ม่สามารถท าใหป้ระชาชนยอมรบัในตวัพระนางได ้และดว้ยความมุ่งมัน่ในการเปลีย่นศาสนาในองักฤษกลบั
ไปสู่นิกายโรมนัคาทอลกิ สมเดจ็พระราชนิีนาถแมรีก่ไ็ดบ้บีบงัคบัใหร้ฐัสภายกเลกิพระราชบญัญตัสิงูสุดทางศาสนา ที่
ตราขึ้นในรัชสมยัของพระเจ้าเฮนรี่ที่ 8 ได้ใน ค.ศ.1554 รวมถึงกฎหมายต่างๆ ที่ต่อต้านอ านาจของสมเด็จพระ
สนัตะปาปาด้วย นอกจากนี้ พระนางยงัปราบปรามกลุ่มผู้ที่นับถือนิกายองักฤษด้วยการเผาทัง้เป็นเกือบ 300 คน 
ระหว่าง ค.ศ.1555-1558 ซึง่หนึ่งในนัน้กค็อื ทอมสั แครมเมอร ์อารค์บชิอปแห่งแคนเทอเบอรี่ 
เมื่อสมเดจ็พระราชนิีนาถแมรีส่ ิน้พระชนมใ์น ค.ศ.1558 สมเดจ็พระราชนิีนาถอลซิาเบธที ่1 (Elizabeth I) พระราชธดิา
ของพระเจา้เฮนรีท่ี่ 8 และพระนางแอนน์ โบลนี กข็ึน้ครองราชย์ รชัสมยัของพระนางตัง้แต่ ค.ศ.1558 -1603 นับเป็น
ช่วงเวลาทีอ่งักฤษมคีวามรุ่งโรจน์อย่างมาก ทัง้นี้ ในสว่นของการศาสนาพระนางไดด้ าเนินการอย่างละมุนละม่อมในการ
น าองักฤษกลบัไปสู่การเป็นโปรเตสแตนท์นิกายองักฤษอกีครัง้ พระนางทยอยยกเลกิกฎหมายต่างๆ ทีต่ราขึน้เพื่อให้
องักฤษเป็นโรมนัคาทอลกิในรชัสมยัของสมเดจ็พระราชนิีนาถแมรี ่รวมถงึประกาศใชพ้ระราชบญัญตัสิงูสุดทางศาสนา 
ค.ศ.1559 อย่างไรกด็ ีเพื่อไม่ใหเ้ป็นการหกัหาญจติใจของผูท้ีเ่ป็นโรมนัคาทอลกินักพรางอลซิาเบธที ่1 จงึไดป้รบัปรุง
นิกายองักฤษใหม้คีวามคลา้ยคลงึนิกายโรมนัคาทอลกิมากขึน้ (Simmons, 2016: 191) และดว้ยรชัสมยัอนัยาวนานของ
สมเดจ็พระราชนิีนาถอลซิาเบธที ่1 ท าใหน้ิกายองักฤษหยัง่รากลกึลงในวฒันธรรมของชาวองักฤษ แมว้่าในสมยัต่อมา
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จะมพีระมหากษตัรยิท์ีน่ิยมนบัถอืในนิกายโรมนัคาทอลกิกต็าม แต่กไ็ม่อาจลบนิกายองักฤษออกจากวฒันธรรมของชาว
องักฤษได ้
 
กฎหมายเก่ียวกบัการสืบราชสนัติวงศ ์
กฎหมายเกีย่วกบัการสบืราชสนัตวิงศท์ีส่ าคญัในทีน่ี้ ไดแ้ก่ พระราชบญัญตัปิระกาศสทิธแิละเสรภีาพของพสกนิกรและ
การสบืราชสนัตตวิงศ ์ค.ศ.1689 (An Act Declaring the Rights and Liberties of the Subject and Settling the 
Succession of the Crown 1689) และ พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการสบืราชสนัตตวิงศ ์ค.ศ.1701 (Act of Settlement 
1701) ซึง่เหตุทีจ่ะก่อนใหเ้กดิกฎหมายทัง้สองฉบบัน้ี กเ็น่ืองมาจากปญัหาทางดา้นศาสนาในองักฤษทีท่ าใหช้าวองักฤษ
มวีฒันธรรมทางศาสนาทีห่ยัง่รากลกึในรูปของนิกายองักฤษ (Church of England) นัน่เอง โดยจุดเริม่ต้นเกดิขึน้ในรชั
สมยัของพระเจ้าเจมสท์ี่ 2 (James II) ระหว่าง ค.ศ.1685-1688 พระองค์ได้มนีโยบายที่จะน าองักฤษกลบัไปเป็น
โรมนัคาทอลกิอกีครัง้ ซึง่เป็นสิง่ทีส่รา้งความไม่พอใจใหแ้ก่ชาวองักฤษเป็นอนัมาก รวมถงึรฐัสภากต่็อต้านพระองคอ์กี
ดว้ย ซึ่งจุดแตกหกัเกดิขึน้ใน ค.ศ.1688 เมื่อพระนางแมรี่แห่งโมดนีา (Mary of Modena) มเหสอีงค์ที่ 2 ซึ่งเป็น
โรมันคาทอลิก ได้ประสูติพระราชโอรส ก่อให้เกิดความหวัน่วิตกไปทัว่ว่า อังกฤษจะตกไปอยู่กับกษัตริย์ที่เป็น
โรมนัคาทอลกิอกีครัง้ รฐัสภาจงึตดัสนิใจเชญิพระเจา้วลิเลีย่มกษตัรยิแ์ห่งเนเธอรแ์ลนด ์ซึง่มศีกัดิเ์ป็นลกูเขยของพระเจา้
เจมสท์ี่ 2 เนื่องจากไดอ้ภิเษกสมรสกบัเจา้หญงิแมรี่ พระราชธดิาในพระเจ้าเจมสท์ี่ 2 กบัพระนางแอนน์ ไฮด์ (Anne 
Hyde) มเหสพีระองคแ์รกของพระเจา้เจมสท์ี ่2 ซึง่พระนางแอนน์ ไฮด์ นี้ทรงเป็นโปรเตสแตนท ์และพระเจา้วลิเลีย่มก็
ตอบรบัค าเชญิของรฐัสภาองักฤษ 
เมื่อพระเจา้วลิเลีย่มน ากองทพัเขา้สู่องักฤษเมื่อวนัที ่5 พฤศจกิายน ค.ศ.1688 กส็ามารถเอาชนะพระเจา้เจมสท์ี ่2 ได ้
ในการนี้พระเจา้เจมสท์ี ่2 ไดเ้สดจ็หนีไปพ านักอยู่กบัพระเจา้หลุสยท์ี ่14 แห่งฝรัง่เศส และไม่เสดจ็กลบัองักฤษอกีเลย 
(Coward, 2013: 344) ในเดอืนมกราคม ค.ศ.1689 รฐัสภาองักฤษไดต้ราพระราชบญัญตัปิระกาศสทิธแิละเสรภีาพของ
พสกนิกรและการสบืราชสนัตตวิงศ์ ค.ศ.1689 ขึน้ ซึง่สาระส าคญัเกีย่วกบัการสบืราชสตัตวิงศ์ก าหนดว่าการเสดจ็หนี
ของพระเจา้เจมสท์ี ่2 นัน้ใหถ้อืเป็นการสละราชสมบตัแิละใหเ้จา้หญงิแมรีพ่ระราชธดิาของพระเจา้เจมสท์ี ่2 ครองราช
บลัลงัก์แห่งองักฤษร่วมกนักบัพระราชสวามคีอืพระเจ้าวลิเลี่ยม เป็นรชัสมยัของพระเจา้วลิเลี่ยมที ่3 และสมเดจ็พระ
ราชนิีนาถแมรีท่ี ่2 (William III and Mary II) 
 แต่แลว้ปญัหาในการสบืราชสมบตักิเ็กดิขึน้ในทีส่ดุ เพราะล าดบัของผูท้ีม่สีทิธิใ์นราชบลัลงักต่์อจากพระเจา้วลิเลีย่มที ่3 
และสมเดจ็พระราชนิีนาถแมรีท่ี ่2 ตอ้งเป็นดงัต่อไปนี้ 
ล าดบัที ่1 พระราชโอรสหรอืพระราชธดิาของพระเจา้วลิเลีย่มที ่3 และสมเดจ็พระราชนิีนาถแมรีท่ี ่2 
ล าดบัที ่2 เจา้หญงิแอนน์ น้องสาวของสมเดจ็พระราชนิีนาถแมรีท่ี ่2 
ล าดบัที ่3 พระราชโอรสหรอืพระราชธดิาของพระเจา้วลิเลีย่มที ่3 หากพระเจา้วลิเลีย่มที ่3 กระท าการอภเิษกสมรสใหม่ 
ทว่า ปญัหาทีเ่กดิขึน้กค็อื สมเดจ็พระราชนิีนาถแมรีท่ี ่2 สิน้พระชนมใ์น ค.ศ.1694 โดยไม่มพีระราชบุตรและพระเจา้วิ
ลเลี่ยมที ่3 กค็รองราชยต่์อมาเพยีงพระองคเ์ดยีวโดยทีไ่ม่อภเิษกสมรสใหม่จนกระทัง่สิน้พระชนม์ใน ค.ศ.1702 ทาง
ฝา่ยของเจา้หญงิแอนน์นัน้ พระโอรสองคส์ดุทา้ยกส็ิน้พระชนมใ์น ค.ศ.1700 ซึง่เป็นการยากยิง่ทีพ่ระองคจ์ะมพีระโอรส
หรอืพระธดิาอกีเน่ืองจากมพีระชนมายุ 35 ชนัษา แลว้ใน ค.ศ.1700 ดงันัน้ รฐัสภาองักฤษจงึเกดิความกงัวลต่อประเดน็
การสบืราชสมบตัต่ิอจากเจา้หญงิแอนน์ ท าใหใ้น ค.ศ.1701 รฐัสภาไดต้ราพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการสบืราชสนัตตวิงศ ์
ค.ศ.1701 (Roessler & Miklos, 2013: 43) ซึง่สาระส าคญัเฉพาะในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการครองราชย ์คอื 
1. ก าหนดใหเ้จา้หญงิแอนน์ซึง่ไดร้บัการเลีย้งดมูาใหเ้ป็นผูน้บัถอืนิกายองักฤษเป็นผูส้บืทอดราชบลัลงักต่์อจากพระนาง
แมรีท่ี ่2 และพระเจา้วลิเลีย่มที ่3  
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2. ก าหนดใหผู้ส้บืสนัตติวงศต่์อจากพระนางเจา้แอนน์ ต้องมาจากสายของเจ้าหญงิโซฟีแห่งฮนัโนเวอร ์(Sophia of 
Hanover) เท่านัน้ ทัง้นี้เน่ืองมาจากเจา้หญงิโซฟีพระองคน์ี้เป็นหลานของพระเจา้เจมสท์ี ่16แห่งองักฤษ และทรงเป็นโป
รเตสแตนทท์ีม่ไิดส้มรสกบัผูท้ีเ่ป็นโรมนัคาทอลกิดว้ย 
3. ก าหนดให้ผูม้สีทิธิใ์นราชบลัลงัก์จะต้องเป็นผู้ทีน่ับถอืนิกายองักฤษเท่านัน้ ผู้ทีเ่ป็นโรมนัคาทอลกิหรอืสมรสกบัผู้ที่
เป็นโรมนัคาทอลกิไม่มสีทิธิใ์นราชบลัลงักแ์ห่งองักฤษ 
4. ก าหนดว่าหากผูท้ี่ข ึน้ครองราชยเ์ป็นกษัตรยิ์แห่งองักฤษมใิช่ชาวองักฤษโดยก าเนิดแลว้ การจะท าสงครามเพื่อยดึ
ครองรฐัทีม่ใิช่ดนิแดนขององักฤษจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากรฐัสภาเสยีก่อน  
จากผลของพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการสบืราชสนัตตวิงศ ์ค.ศ.1701 นี้เองเมื่อสมเดจ็พระราชนิีนาถแอนน์สิน้พระชนมใ์น
วนัที่ 1 สงิหาคม ค.ศ.1714 รฐัสภาองักฤษจงึไดด้ าเนินการเชญิเจ้าหญงิโซฟีแห่งฮนัโนเวอร์มาครองราชบลัลงัก์แห่ง
องักฤษ ทว่า เจา้หญงิโซฟีแห่งฮนัโนเวอรไ์ดส้ิน้พระชนมไ์ปก่อนแลว้เมื่อวนัที ่8 มถุินายน ค.ศ.1714 ท าใหโ้อรสของเจา้
หญิงโซฟีแห่งฮนัโนเวอร์ คือ เจ้าชายจอร์จแห่งฮนัโนเวอร์ ได้รบัเลือกให้ขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าจอร์จที่ 1 แห่ง
องักฤษ (George I) และเป็นปฐมกษตัรยิแ์ห่งราชวงศฮ์นัโนเวอรข์ององักฤษอกีดว้ย พระองคท์รงครองราชยอ์ยู่ 13 ปี 
ระหว่าง ค.ศ.1714-1727 กล่าวไดว้่า ก าเนิดของราชวงศ์ ฮนัโนเวอรน์ี้เป็นผลมาจากพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการสบืราช
สนัตตวิงศ ์ค.ศ.1701 โดยแท ้เพราะมเิช่นนัน้ ราชบลัลงักข์ององักฤษอาจจะตกไปอยู่ในมอืของผูอ้า้งสทิธิค์นอื่นๆ เช่น 
เจมส ์ฟรานซสิ เอด็เวริด์ สจ๊วต (James Francis Edward Stuart) แลว้กเ็ป็นได ้
 
นายโรเบิรต์ วอลโพล 
พระเจา้จอรจ์ที ่1 แห่งราชวงศฮ์นัโนเวอรน์ัน้ แม้ว่าจะได้ขึน้ครองราชย์เป็นกษตัรยิ์แห่งองักฤษ แต่พระองคก์ลบัตรสั
ภาษาองักฤษไม่ไดเ้ลยเนื่องจากพระองคน์ัน้เกดิและเตบิโตทีแ่ควน้ฮนัโนเวอรใ์นเยอรมนั และในตอนทีไ่ดค้รองราชยน์ัน้
กม็พีระชนมายุมากถงึ 54 พรรษา แลว้ ท าใหก้ารสื่อสารกบัเหล่าเสนาบด ีขุนนาง ขา้ราชการชาวองักฤษในราชส านัก
เป็นไปดว้ยความยากล าบาก เพราะบรรดาเสนาบดแีละขนุนางต่างๆ เองกไ็ม่มใีครสนัทดัในการสื่อสารกบัพระเจา้จอรจ์
ที ่1 ด้วยภาษาเยอรมนัเช่นเดยีวกนั การที่พระมหากษัตรยิ์ไม่สามารถสื่อสารกบัขา้ราชการได้ย่อมก่อให้เกดิปญัหา
ทางการปกครองอย่างมหาศาลเพราะ “แลว้จะปกครองกนัไดอ้ย่างไร” ในเมื่อพดูจากนัไม่รูเ้รื่อง นอกจากนี้ พระเจา้จอรจ์
ที ่1 ยงัค่อนขา้งทีจ่ะละเลยต่อการปฏบิตัพิระราชกรณียกจิดา้นการปกครอง เนื่องจากความทีไ่ม่ทรงคุน้เคยกบัประเทศ
องักฤษจึงท าให้มีพระราชประสงค์ที่จะไปประทบัที่แคว้นฮนัเวอร์อนัเป็นบ้านเกิดมากกว่า และพระองค์ก็ประทบัที่
แคว้นฮนัโนเวอร์ถึงปี 6 เดือนเลยทีเดียว เมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้ การบริหารราชการแผ่นดินและการตัดสนิใจ
เกี่ยวกบันโยบายส่วนใหญ่จงึตกอยู่ในมอืของเสนาบดใีนรฐับาล แต่ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมทางการปกครองที่มา
พรอ้มกบัพระเจ้าจอรจ์ที ่1 แห่งราชวงศ์ฮนัโนเวอร์นี้ กม็ีบุคคลทีใ่ชส้ามารถของตนเองควา้โอกาสทางการเมอืงที่เกดิ
ขึน้มาได ้เขาผูน้ัน้กค็อื โรเบริต์ วอลโพ (Robert Walpole) 
โรเบริต์ วอลโพ นัน้ มใิช่ว่าจะเป็นนกัการเมอืงทีโ่ดดเด่นขึน้มาในรชัสมยัของพระเจา้จอรจ์ที ่1 อย่างไม่มป่ีีไม่มขีลุ่ย แต่
ตวัเขาไดส้ัง่สมประสบการณ์ทางการเมอืงและเป็นผูท้ีม่บีทบาทส าคญัในรฐับาลมาแลว้ตัง้แต่สมยัของสมเดจ็พระราชนิี
นาถแอนน์ โดยเสน้ทางการเมอืงของวอลโพนัน้ มรีากฐานมาจากบดิาของเขาทีเ่ป็นสมาชกิของพรรควกิ (Whig Party) 
ท าใหต้วัเขาเองตดัสนิใจเขา้ร่วมกบัพรรควกิดว้ยในเวลาต่อมา วอลโพเป็นนักการเมอืงทีม่คีวามสามารถโดยเฉพาะใน
การอภปิรายต่างๆ ความโดดเด่นของเขาท าใหส้มเดจ็พระราชนิีนาถแอนน์แต่งตัง้ใหเ้ขาเป็นหนึ่งในคณะทีป่รกึษาส่วน
พระองคข์องเจา้ชายจอรจ์แห่งเดนมารค์ (Prince George of Denmark) พระราชสวามขีองพระองค ์ใน ค.ศ.1705 

                                                           
6 พระเจา้เจมสท์ี ่1 ครองราชยเ์ป็นกษตัรยิแ์ห่งองักฤษ ระหว่าง ค.ศ.1603-1625 สบืต่อจากพระนางเจา้อลซิาเบธที ่1 ทัง้นี้ ก่อนทีพ่ระองค์
จะครองราชยเ์ป็นกษตัรยิแ์ห่งองักฤษนัน้พระองคด์ ารงต าแหน่งกษตัรยิแ์ห่งสก๊อตแลนด์ในพระนามพระเจา้เจมส์ที ่6 ตัง้แต่ ค.ศ.1567 เมือ่
พระองคข์ึน้เป็นกษตัรยิแ์ห่งองักฤษจงึเป็นการรวมมงกุฎขององักฤษและสก๊อตแลนด์เขา้ดว้ยกนั และเป็นจุดเริม่ต้นของราชวงศ์สจ๊วต โดย
พระเจา้เจมสท์ี ่1 เป็นเหลนของพระนางมารก์าเรต็ซึง่เป็นพีส่าวของพระเจา้เฮนรีท่ี ่8 แห่งราชวงศท์วิดอร์ 
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ต่อมาเขายงัไดร้บัต าแหน่งเสนาบดกีระทรวงกลาโหม (Secretary of War) ใน ค.ศ.1708 เมื่อพรรควกิเป็นแกนน าใน
คณะรฐับาล แต่เมื่อพรรคทอร ี(Tory Party) ชนะการเลอืกตัง้ในปี ค.ศ.1710 และไดเ้ป็นแกนน าของคณะรฐับาล วอลโพ
กต็้องพ้นจากต าแหน่งเสนาบดกีระทรวงกลาโหม อย่างไรก็ตาม เขาได้ช่วยท าหน้าที่เป็นเหรญัญิกของกองทพัเรือ 
(Treasurer of the Navy) ระยะหนึ่งใน ค.ศ.1710 ในช่วงนี้ โรเบริต์ ฮาเลย ์(Robert Harley) หวัหน้าพรรคทอร ีได้
พยายามชกัชวนแบบทัง้ขู่ทัง้ปลอบใหว้อลโพยา้ยมาสงักดัพรรคทอร ีแต่เขากป็ฏเิสธขอ้เสนอนัน้อย่างไม่ใยดพีรอ้มทัง้
ท าหน้าที่ฝ่ายค้านในสภาอย่างแขง็ขนัจนกลายเป็นดาวสภาที่โดดเด่นของพรรควกิและเป็นที่กล่าวขวญัของบรรดา
สือ่มวลชนในองักฤษ 
ชวีติของวอลโพ เขา้สูว่กิฤต ิใน ค.ศ.1712 เมื่อเขาถูกกล่าวหาว่าท าการทุจรติในการท าสญัญาสองฉบบัเกีย่วกบัการส่ง
มอบอาหารใหแ้ก่สก๊อตแลนด ์แมจ้ะมกีารพสิจูน์แลว้ว่าตวัเขาไม่ไดร้บัเงนิอะไรจากการนี้เลย แต่เขากย็งัถูกประกาศว่า
เป็นผูท้ีไ่ม่น่าไว้วางใจและมพีฤตกิรรมส่อไปในทางฉ้อราษฎรบ์งัหลวงอยู่ด ีจากเรื่องนี้ท าใหต้้องถูกถอดถอนจากสภา
ผูแ้ทนราษฎร (House of Commons) รวมทัง้ถูกตดัสนิว่ามคีวามผดิจากสภาขุนนาง (House of Lords) และถูกคุมขงั
ในหอคอยลอนดอนอยู่เป็นเวลา 6 เดอืน ซึง่ในช่วงนี้กม็แีกนน าพรรควกิคอยมาเยีย่มเยยีนพรอ้มใหก้ าลงัใจเขาอยู่เป็น
ระยะ ภายหลงัพ้นโทษวอลโพได้ตีพมิพ์หนังสอืโจมตีคณะรฐับาลของโรเบริ์ต ฮาเลย์และช่วยเซอร์รชิาร์ด สตีล (Sir 
Richard Steele) รณรงคห์าเสยีง และในปีถดัมา คอื ค.ศ.1713 เขากไ็ดร้บัเลอืกตัง้เป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรอกีครัง้
ในเขตคงิสล์นิน์ (Kings’Lynn) 
ใน ค.ศ.1714 ซึง่เป็นปีแรกทีพ่ระเจา้จอรจ์ที ่1 แห่งราชวงศฮ์นัโนเวอรเ์สดจ็ขึน้ครองราชย์ พรรควกิซึง่มโีรเบริต์ วอลโพ 
และ ชาลส ์ทาวน์เซนด ์(Charles Townshed) พีเ่ขยของเขาเป็นผูน้ าสามารถชนะการเลอืกตัง้เหนือพรรคทอร ีท าให้
วอลโพไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นองคมนตรรีวมถงึยงัไดเ้ป็นสมุหบ์ญัชขีองกองทพัอกีดว้ย ในช่วงเวลานี้  แมว้่าผูน้ ารฐับาลจะ
เป็น ลอรด์ฮาลแิฟกซ ์(Lord Halifax) แต่กเ็ป็นทีร่บัรูก้นัโดยทัว่ไปว่าผูท้ีม่อีทิธพิลอย่างแทจ้รงิในคณะรฐับาลกค็อื ชาลส ์
ทาวน์เซนด์ และเจมส์ สแตนโฮป (James Stanhope) และในค.ศ.1715 วอลโพ กไ็ด้รบัแต่งตัง้ให้เป็นประธาน
คณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการท างานของรฐับาลพรรคทอรีอีกด้วย  แต่ในปีเดียวกันนัน้เอง ลอร์ดฮาลิแฟกซ์ ก็
เสยีชวีติท าใหว้อลโพไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งเสนาบดกีระทรวงการคลงั เพื่อแกไ้ขปญัหาหน้ีสนิภาครฐั (National 
Debt) ทีม่อียู่มหาศาล ซึง่เขากไ็ดด้ าเนินการโดยใชก้องทุนส ารองเขา้มาบรหิารกระทัง่สามารถลดภาระหนี้สนิภาครฐัไป
ไดจ้ านวนมาก (Fry, 2014: 134) อย่างไรกต็าม ต่อมาไม่นานพรรควกิกเ็กดิการแตกแยกขึน้ โดยมสีาเหตุมาจากการที่ 
เจมส ์สแตนโฮป เสนาบดกีระทรวงการต่างประเทศ ไดใ้หส้ทิธใินการผูกขาดทางการคา้ในเขตอเมรกิาใต้และหมู่เกาะ
แปซฟิิก แก่บรษิทัทะเลใต้ (South Sea Company) ทีก่่อตัง้ขึน้ใน ค.ศ.1711 โดยโรเบริต์ ฮาเลย ์ผูน้ าของพรรคทอร ี
ทัง้นี้ โดยมเีงื่อนไขว่าบรษิทัตอ้งท าสญัญาว่าจะเป็นผูช้ าระหนี้สนิภาครฐัใหแ้ก่รฐับาลองักฤษ ซึง่บรษิทัทะเลใต้กร็บัว่าจะ
เป็นผูช้ าระหนี้สนิภาครฐัใหเ้ป็นจ านวน 55 ลา้นปอนด ์ 
นโยบายของสแตนโฮปต่อบริษัททะเลใต้นี้ได้รบัการคดัค้านอย่างหนักจากวอลโฟและทาวน์เซนด์ ซึ่งขณะนัน้ด ารง
ต าแหน่งเสนาบดกีระทรวงมหาดไทย (Northern Secretary) ให้สมาชกิพรรควกิแบ่งฝ่ายกนัโดยสมาชกิส่วนหน่ึง
สนบัสนุนวอลโพและทาวน์เซนด ์สว่นอกีฝา่ยหน่ึงสนบัสนุน สแตนโฮปและลอรด์ซนัเดอรแ์ลนด ์(Lord Sunderland) แต่
พระเจา้จอรจ์ที ่1 ทรงใหก้ารสนบัสนุนฝา่ยของสแตนโฮปและลอรด์ซนัเดอรแ์ลนด ์ท าใหท้ีส่ดุชาลส ์ทาวน์เซนด ์ต้องถูก
ปรบัออกจากคณะรฐับาล ใน ค.ศ.1717 และท าใหโ้รเบริต์ วอลโพ ตดัสนิใจลาออกจากการด ารงต าแหน่งในรฐับาลดว้ย
เช่นเดยีวกนั นับเป็นอกีช่วงหนึ่งทีว่อลโพถูกลดบทบาททางการเมอืง อย่างไรกต็าม ช่วงเวลาตกต ่าของเขานัน้กด็ ารง
อยู่ไม่นาน เพราะใน ค.ศ.1720 กไ็ดเ้กดิเหตุการณ์ทีเ่รยีกว่า “ฟองสบู่ทะเลใต”้ (The South Sea Bubble) ขึน้ 
เหตุการณ์ฟองสบู่ทะเลใตน้ี้ เป็นวกิฤตการท์างเศรษฐกจิครัง้หนึ่งขององักฤษ สาเหตุส าคญักม็าจากการทีร่ฐับาลภายใต้
การน าของเจมส ์สแตนโฮป เสนาบดกีระทรวงการต่างประเทศตอ้งการเร่งจดัการเรื่องภาระหนี้สนิภาครฐัใหไ้ดเ้รว็ยิง่ขึน้ 
จงึไดเ้สนอแนวทางใหเ้จา้หนี้ของรฐัรบัช าระหนี้ในรปูของหุน้บรษิทัทะเลใตแ้ทนเงนิสด ซึง่กส็ าเรจ็ไปดว้ยด ีแต่เพื่อจูงใจ
เจา้หนี้ใหต้้องการรบัหุน้แทนเงนิมากขึน้รฐับาลจงึแอบรูเ้หน็เป็นใจใหก้บัคณะกรรมการบรษิทัทะเลใต้ด าเนินการ “ป ัน่
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หุน้” ดว้ยการปล่อยข่าวว่ากจิการของบรษิทัมผีลประกอบการดมีากและจะท าก าไรไดอ้ย่างมหาศาล ซึง่กน็ับว่าไดผ้ล
เป็นอย่างมากเพราะใครต่อใครกพ็ากนัแห่ไปรุมซือ้หุน้ของบรษิทัทะเลใต้ไม่เวน้แมก้ระทัง่พระเจา้จอรจ์ที ่1 ดว้ย ส่งผล
ใหหุ้น้ของบรษิัทเพิม่มูลค่าจากหุน้ละ 100 ปอนด ์เป็น 1,050 ปอนด ์ในช่วงกลางปี ค.ศ.1720 ท าใหพ้ระองคไ์ดก้ าไร
มากมาย แต่โรเบริต์ วอลโพ ทีเ่คยซือ้หุน้ของบรษิทัน้ีเอาไวต้ัง้แรกเหน็สถานการณ์การป ัน่หุน้เช่นน้ีกร็บีขายหุน้ทีม่อียู่
ทิง้ไปเสยีแต่เน่ินๆ (ท าใหเ้ขาไดก้ าไรไปมหาศาลเช่นเดยีวกนั) ทว่า เมื่อความจรงิปรากฏขึน้มาว่าบรษิทันี้ไม่ไดม้กี าไร
มากมายอะไรตามทีเ่ป็นข่าวลอืกนักร็บีแย่งกนัขายทิ้งหุน้ของบรษิทัทะเลใต้ คนทีข่ายหุน้ทนักข็าดทุนไปมากบา้งน้อย
บา้ง สว่นคนทีข่ายหุน้ไม่ทนักส็ญูเสยีเงนิลงทุนหมดเนื้อหมดตวัไปจ านวนนบัพนัๆ ราย จากทุกชนชัน้ในสงัคม 
นอกจาก ความผิดพลาดในการบริหารของรัฐบาลกรณีบริษัททะเลใต้แล้ว ในสภาผู้แทนราษฎรกลุ่มของวอลโพก็
สามารถคว ่ากฎหมายทีร่ฐับาลเสนอไปไดห้ลายฉบบั สง่ผลใหฝ้า่ยของสแตนโฮปและลอรด์ซนัเดอรแ์ลนด ์จ าต้องเขา้มา
เจรจาขอไกล่เกลีย่กบักลุ่มของวอลโพและเปิดทางใหเ้ขาเขา้สู่ต าแหน่งในรฐับาลอกีครัง้ เพื่อใหม้าจดัการปญัหาวกิฤติ
ทางเศรษฐกจิที่เกดิขึน้ ดงันัน้ ใน ค.ศ.1721 โดยพระเจา้จอร์จที่ 1 จงึทรงแต่งตัง้ให้โรเบริต์ วอลโพ กลบัเขา้มาเป็น
เสนาบดกีระทรวงการคลงัอกีครัง้ ทว่าในครัง้นี้ ไดท้รงพระราชทานต าแหน่งใหเ้ขาเป็น “First Lord of The Treasury” 
ซึง่หมายความว่านอกจากจะให้เป็นเสนาบดกีระทรวงการคลงัแลว้ยงัให้เป็นเสนาบดอีนัดบัที่หนึ่งในบรรดาเสนาบดี
ทัง้หมดอีกด้วย ก็คือ หัวหน้าของคณะเสนาบดีทัง้หมดนัน่เอง และจากจุดนี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของต าแหน่ง 
“นายกรฐัมนตร”ี (Prime Minister) ต่อมา เนื่องจาก “First Lord” นี้เป็นผูท้ีท่ าหน้าทีห่วัหน้ารฐับาลอย่างเป็นทางการ  
การกลับมามีอ านาจในรัฐบาลครัง้นี้วอลโพค่อนข้างที่จะกุมอ านาจในรัฐบาลได้อย่างเด็ดขาดจึงไม่ยากที่เขาจะ
ด าเนินการแกไ้ขปญัหาหน้ีสนิภาครฐัโดยกลบัไปใชก้องทุนส ารองอกีครัง้ ภายใต้ค าขวญัทางการเมอืงทีป่ระกาศว่า “ไม่
ฟ้ืนฝอยหาตะเขบ็” (Let sleeping dogs lie) (Jenkins, 2012: 212) การบรหิารกองทุนส ารองเพื่อจดัการภาระหนี้สนิใน
ครัง้นี้นบัไดว้่ามปีระสทิธภิาพยิง่กว่าในครัง้ก่อนเสยีอกี นอกจากเรื่องนี้แลว้ วอลโพยงัปฏริูประบบการจดัเกบ็ภาษี และ
การก าหนดอตัราดอกเบีย้เงนิกูไ้ม่ใหสู้งเกนิไป รวมถงึวางนโยบายไม่ใหอ้งักฤษต้องเขา้ไปพวัพนักบัปญัหาการเมอืง
ระหว่างประเทศอนัเสีย่งต่อการน าองักฤษเขจา้ไปสูส่งครามซึง่จะยิง่เป็นการซ ้าเตมิสถานการณ์ทางการเงนิของประเทศ
ทีย่ ่าแย่ จากฝีมอืการบรหิารงานของเขาช่วยให้องักฤษผ่านพ้นวกิฤติทางเศรษฐกจิมาได้ เมื่อสิน้รชัสมยัของพระเจ้า
จอรจ์ที ่1 เขา้สูร่ชัสมยัของพระเจา้จอรจ์ที ่2 ใน ค.ศ.1727 โรเบริต์ วอลโพ กย็งัคงท าหน้าทีเ่ป็นเสนาบดอีนัดบัหนึ่งของ
รฐับาลต่อไป และพระเจา้จอรจ์ที ่2 กไ็ด่พระราชทานบา้นเลขที ่10 ถนนดาวน์นิ่ง (Downing Street) ใหว้อลโพไดใ้ช้
เป็นทีท่ าการของรฐับาลและบา้นพกัของเขาดว้ย ซึ่งบา้นเลขที ่10 นี้กย็งัคงใชเ้ป็นบา้นพกัของนายกรฐัมนตรปีระเทศ
องักฤษมาถงึปจัจุบนั รวมถงึเป็นสญัลกัษณ์ของรฐับาลองักฤษอกีดว้ย 
จากการทีโ่รเบริต์ วอลโพ ไดเ้ป็น First Lord of The Treasury จงึไดน้ับว่าเขาเป็นนายกรฐัมนตรคีนแรก (The Frist 
Prime Minister) ขององักฤษ รวมถงึเป็นต้นแบบของการมนีายกรฐัมนตรใีนรฐับาลแบบคณะรฐัมนตรอีกีดว้ย ตวัของ
เขาและพฤตกิรรมของเขาไดร้บัการถอืเป็นแบบแผนปฏบิตัใินองักฤษมาอย่างยาวนาน เช่น การทีน่ายกรฐัมนตรจีะต้อง
ควบต าแหน่งรฐัมนตรกีระทรวงการคลงัแบบเดยีวกบัโรเบริต์ วอลโพ กเ็ป็นธรรมเนียมปฏบิตัต่ิอมาอกีนับรอ้ยปี หรอื 
การทีพ่ระมหากษตัรยิไ์ดม้อบหมายใหค้ณะเสนาบดใีชอ้ านาจในการบรหิารราชการแผ่นดนิแทนพระองคก์่อนจะกลาย
มาเป็นการปกครองในระบอบประชาธปิไตยเช่นในปจัจุบนั กม็แีบบธรรมเนียมจากการบรหิารราชการในยุคสมยัของ
วอลโพนี้เอง 
โรเบริต์ วอลโพด ารงต าแหน่ง First Lord of The Treasury นี้มาถงึ ค.ศ.1742 กไ็ดก้ราบบงัคมทูลลาออก และไดร้ับ
แต่งตัง้ใหเ้ป็น “เอริล์แห่งอ๊อกซฟ์อรด์” (Earl of Oxford) กระทัง่ถงึแก่อสญักรรมใน ค.ศ.1745 
 
บทสรปุ 
จากที่ได้กล่าวมาทัง้หมดนี้ จะเหน็ได้ว่าการก าเนิดขึน้ของรฐับาลแบบคณะรฐัมนตรแีละต าแหน่งนายกรฐัมนตรใีน
องักฤษนัน้ มไิดเ้กดิขึน้มาดว้ยปจัจยัอย่างใดอย่างหน่ึงแบบปจัจุบนัทนัด่วน ทว่า เกดิจากปจัจยัหลากหลายประการที่
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สะสมกนัมาและส่งผลกระทบต่อเนื่องกนัเป็นลูกโซ่หรือเรียกว่าเป็น “ปจัจยัเชิงปฏิกริยิา” ท าให้เกดิขึน้มาเริม่ตัง้แต่ 
“พฒันาการของการปกครองในองักฤษ” ไดส้ัง่สมและก่อสรา้งรากฐานรูปแบบการปกครองทีม่รีฐัสภามกีารแบ่งอ านาจ
ใหแ้ก่ขนุนาง เสานาบด ีรวมถงึก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงราชวงศต่์างๆ กระทัง่มาถงึราชวงศท์วิดอร ์ซึง่ในช่วงนี้กเ็ป็น
จุดก าเนิดของ “ปญัหาด้านศาสนาในองักฤษ” ส่งผลใหม้กีารแยกนิกายของครสิต์ศาสนาออกมาเป็นนิกายองักฤษ ที่
กลายเป็นความยดึถอืและค่านิยมของชาวองักฤษว่าพระมหากษตัรยิแ์หง่องักฤษจะตอ้งเป็นโปรเตสแตนทท์ีน่บัถอืนิกาย
องักฤษเท่านัน้ ปจัจยัเช่นน้ีเองทีก่ลายเป็นสว่นหน่ึงของพฒันาการทางการปกครองในองักฤษและก่อใหเ้กดิ “กฎหมาย
เกีย่วกบัการสบืราชสนัตวิงศ”์ ทีก่ าหนดบงัคบัใหพ้ระมหากษตัรยิอ์งักฤษต้องเป็นโปรเตสแตนท ์และกดีกนัเชื้อสายทีม่ี
สทิธิใ์นราชบลัลงักแ์ต่เป็นโรมนัคาทอลกิออกไป สง่ผลกระทบใหเ้กดิราชวงศฮ์นัโนเวอร ์อนัเป็นเชือ้สายทีอ่ยู่ในดนิแดน
ของเยอรมนัขึน้มา และภายใตส้ถานการณ์ยุคตน้ราชวงศฮ์นัโนเวอรน์ี้เอง “นายโรเบริต์ วอลโพล” กเ็ป็นผูท้ีส่ามารถยดึ
กุมโอกาสทีเ่กดิขึน้เอาไวไ้ด ้สง่ใหต้วัเขามฐีานะเป็นนายกรฐัมนตรคีนแรกในประวตัศิาสตร์และเป็นรากฐานของรฐับาล
แบบคณะรฐัมนตรมีาถงึปจัจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 ความสมัพนัธ์ของปจัจยัเชงิปฏิกริิยาที่ก่อก าเนิดรฐับาลแบบคณะรฐัมนตรแีละต าแหน่งนายกรฐัมนตรีใน
องักฤษ 
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ปัจจยัด้าน 

พฒันาการของการปกครองในองักฤษ 

ส่งผลใหเ้กดิการพฒันาระบบการเมอืงการ
ปกครองจากสมบูรณาญาสทิธริาชย์ มาสู่
การทีขุ่นนางขยายอ านาจในการปกครอง
บา้นเมอืงมากขึน้ การเกดิขึน้ของรฐัสภาที่
สามัญชนมีส่วนร่วม และการประชุม
เสนาบดีแบบคาบิเนต อันเป็นรากฐาน
ของคณะรฐัมนตรีในปจัจุบนั รวมไปถึง
พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง 
ก่อใหเ้กดิการเปลีย่นผ่านจากราชวงศห์นึ่ง
ไปสู่อกีราชวงศห์นึ่ง รวมถงึเกดิวฒันธรรม
และธรรมเนียมปฏบิตัทิางการเมอืงต่างๆ 
ขึน้ 

ปัญหาด้านศาสนาในองักฤษ 

เกดินิกายองักฤษขึ้น และวฒันธรรมทาง
การเมอืงทีเ่กีย่วขอ้งกบัศาสนา โดยเฉพาะ
ความผูกพนัของประชาชนที่มีต่อนิกาย
องักฤษ 

กฎหมายเก่ียวกบั 
การสืบราชสนัติวงศ ์

เกดิราชวงศ์ฮนัโนเวอร์ และพระเจา้จอร์จ
ที ่1 ไดข้ ึน้ครองราชย์ สรา้งใหเ้กดิโอกาส
ทางการเมอืงขึน้ 

นายโรเบิรต์ วอลโพ 
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ประวติับทความ 
ได้รบับทความ 31 ธนัวาคม 2561 แก้ไข 31 มกราคม 2562 ตอบรบั 1 กุมภาพนัธ ์2562 
 
บทคดัย่อ 
การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาภาพลกัษณ์ความเป็นตวัตน และกลยุทธ์การสื่อสารทางการเมอืงของพลเอก
ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา โดยการสงัเคราะหว์ทิยานิพนธใ์นระดบัปรญิญาโท ปรญิญาเอก และบทความทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
สื่อสารทางการเมอืงของพลเอกประยุทธ ์จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีในช่วงปี 2557-2559 จ านวน 5 เล่ม โดยใชก้าร
วิเคราะห์เนื้อหา ที่ประกอบไปด้วย ภาพลกัษณ์ทางการเมือง และกลยุทธ์การสื่อสารทางการเมือง ผลวิจยัพบว่า 
ภาพลกัษณ์และความเป็นตวัตนของพลเอกประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีประกอบดว้ย 1) ความมัน่ใจและมุ่งมัน่
ในการแกป้ญัหาประเทศ 2) ความรกัชาตแิละความซื่อสตัย ์3) ความเป็นเผดจ็การ 4) ไม่เกรงกลวัสือ่มวลชน 5) อารมณ์
ขนั สว่นกลยุทธก์ารสือ่สารทางดา้นเนื้อหาสาร ไดแ้ก่ 1) พฒันาค่านิยมไทยทีพ่งึประสงค ์2) ความปรองดองสมานฉันท ์
3) การจดัระเบยีบทางสงัคม และ 4) ความรกัชาต ิและกลยุทธด์า้นรปูแบบการสือ่สาร ไดแ้ก่ รปูแบบทีเ่ป็นแบบทางการ 
(แถลงนโยบาย สนุทรพจน์ แถลงขา่ว) รูปแบบบนัเทงิ เช่น เพลง ละคร รูปแบบแพลตฟอรม์ และมรีายการประจ าของ
รฐับาล รายการเดนิหน้าประเทศไทย หรอื คนืความสุขประเทศไทย เป็นต้น โดยใชช้่องทางการสื่อสารทีห่ลากหลาย
เขา้ถงึผูร้บัสารทีเ่ป็นประชาชนคนไทยไดอ้ย่างทัว่ถงึเพราะมรีปูแบบการสือ่สารทีห่ลากหลาย  
ค าส าคญั: การสือ่สารทางการเมอืง, กลยุทธก์ารสือ่สาร, ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา 
 
Abstract 
The objective of this study was to examine the image, identity, and political communication strategies of Gen. 
Prayuth Chan-o-cha via the synthesis of five master’s and doctoral theses, as well as articles relevant to the 
political communication strategies of Gen. Prayuth Chan-o-cha while holding the position as Prime Minister 
(PM) between 2014 and 2016. The content analysis was applied to analyze the political image and the 
political communication strategies. The results were summarized as follows: The image and identity of PM 
Gen. Prayuth Chan-o-cha comprised five aspects; namely, 1) confidence and determination to solve national 
problems, 2) patriotism and honesty, 3) authoritarian, 4) fearlessness in the face of mass media, and 5) 
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humor. In terms of the communication strategies on content, four aspects were found prominent: 1) 
development of desirable Thai values, 2) harmony and reconciliation, 3) social organization, and 4) 
patriotism. In addition, the strategies on communication styles consisted of both official pattern (statement of 
policies, speeches, and press conferences) and the entertainment one, e.g. music, series on television, and 
such governmental television programs as Doen-na Prathet Thai (Thailand Moves Forward) and Kuen 
Kwamsook Prathet Thai (Return of Happiness to Thailand) delivered through various communication 
channels which could widely reach a large number of audience, i.e. the Thai people, owing to a variety of 
communication styles.  
Keywords: Political Communication, Communication Strategies, Prayuth Chan-o-cha 
 
บทน า 
การสือ่สารมคีวามส าคญัมากในการด าเนินชวีติของผูค้นในสงัคม การสือ่สารมอีทิธพิลต่อความเชื่อและภาพลกัษณ์ของ
บุคคล ตลอดจนสนิคา้หรอืผลติภณัฑ ์ส าหรบัทางการเมอืงมคีวามเกีย่วพนักบัอ านาจ นโยบายการพฒันาประเทศ และ
ผลประโยชน์ กย็ิง่มคีวามส าคญัมากยิง่ขึน้เพราะการเมอืงกระทบต่อวถิชีวีติของผูค้นในสงัคม ทีผู่น้ าทางการเมอืงเป็น
ผู้บริหารประเทศ และการเมืองในแต่ละเส้นทางของอุดมการณ์ทางการเมืองก็จะมีวิถีการสื่อสารที่แตกต่างกัน 
องคป์ระกอบของการสื่อสาร Harold D. Lasswell (1966: 178) กล่าวว่าประกอบดว้ย แหล่งสาร (Source หรอื Who) 
สาร (Message หรอื What) และผลทีเ่กดิขึน้ (What Effects) การสื่อสารทางการเมอืงเป็นการสื่อสารทีเ่ป็นสาธารณะ 
(public discussion) เกีย่วกบัการจดัสรรทรพัยากรสาธารณะ อ านาจทีเ่ป็นทางการทีไ่ดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูต้ดัสนิใจ
ในทางนิติบญัญัตแิละทางการบรหิาร ตลอดจนการอนุมตัิหรอืการลงโทษทีเ่ป็นทางการ และยงัรวมถึงวาทกรรมทาง
การเมอืงที่เป็นภาษาพูดและภาษาเขยีน นับเป็นการสื่อสารที่ผู้ส่งสารมเีจตนาที่จะมีอทิธิพลต่อสภาพแวดล้อมทาง
การเมือง เพราะปจัจยัส าคญัที่ท าให้การสื่อสารมลีกัษณะทางการเมอืงไม่ได้อยู่ที่แหล่งของสารแต่อยู่ที่เนื้อหาและ
วตัถุประสงคข์องการสื่อสาร (เสถยีร เชยประทบั, 2540: 6-8) กาญจนา แกว้เทพ (2551: 11) มองว่าการสื่อสารทาง
การเมอืงเป็นกระบวนการสง่ขอ้มลูขา่วสารจากภาครฐัไปยงัประชาชนดว้ยเหตุผล เพื่อการกล่อมเกลาทางการเมอืง การ
สร้างความรูค้วามเขา้ใจทางการเมอืง การรบัทราบการตดัสนิใจนโยบาย การชี้แจงขอ้เทจ็จรงิให้กบัประชาชนทราบ 
ตลอดจนการสรา้งภาพลกัษณ์ใหเ้กดิขึน้กบัประชาชน จะเหน็ไดว้่ากระบวนการสื่อสารทางการเมอืงเกีย่วกบักลุ่มคนที่
เป็นภาครฐัและภาคประชาชน ประเทศไทยพบกบัปญัหาการเมอืงในช่วงปี 2549-2557 นบัเป็นเวลาทีย่าวนานกบัความ
ขดัแยง้ทางการเมอืง เปลีย่นผูน้ าทางการเมอืงหลายคน สว่นหนึ่งมาจากการสือ่สารทีจ่ะแต่ละกลุ่มกจ็ะสรา้งสถานการณ์
โดยการสื่อสารแนวทางของตนเอง กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขบัไล่เผด็จการแห่งชาติ (นปช.) กลุ่มพนัธมติรเพื่อ
ประชาธปิไตยทีม่แีกนน าเป็นคนในวงการสือ่มวลชนยิง่ท าใหส้งัคมไทยเกดิความโกลาหลวุ่นวายน าไปสูค่วามรุนแรง จงึ
เป็นปญัหาทีน่ าไปสูก่ารเขา้ยดึอ านาจในวนัที ่22 พฤษภาคม 2557 และต่อมาไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นนายกรฐัมนตร ีคนที ่29 
ของไทย ภายใตก้ารบรหิารประเทศของพลเอกประยุทธ ์จนัทรโ์อชา จงึต้องมกีลยุทธก์ารสื่อสารทางการเมอืง จงึจะท า
ใหส้ภาพสงัคมไทยกบัคนืสูส่ภาพปกตไิด ้
กลยุทธก์ารสือ่สาร คอื วธิกีารสือ่สารเพื่อใหบ้รรลุประโยชน์ทางการเมอืง ซึง่กลยุทธก์ารสื่อสารต้องค านึงถงึขัน้ตอนกล
ยุทธ ์การวเิคราะหผ์ูร้บัสาร การก าหนดช่องทางวธิกีารสง่สารทีเ่หมาะสมและดทีีส่ดุ (ธงชยั สนัตวิงษ์ และ ชนาธปิ สนัติ
วงษ์, 2542: 110-115) ซึง่มแีผนการทีค่ดิวเิคราะหอ์ย่างรอบคอบมลีกัษณะเป็นขัน้ตอนทีม่คีวามยดืหยุ่นและพลกิแพลง
ได้ตามสถานการณ์โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตัง้ไว้ (เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศ์ศกัดิ,์2546: 2-3) จงึสนใจ
สงัเคราะหง์านวจิยัเพื่อคน้หากลยุทธก์ารสื่อสารทางการเมอืงของพลเอกประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรทีีม่าจาก
การยึดอ านาจภายใต้วิกฤตความขดัแย้งทางการเมือง เป็นองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการสื่อสารทางการเมืองที่
น่าสนใจต่อไป 
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วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
1) เพื่อศกึษาภาพลกัษณ์และความเป็นตวัตนของพลเอกประยุทธ ์จนัทรโ์อชา  
2) เพื่อศกึษากลยุทธก์ารสือ่สารทางการเมอืงของพลเอกประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรทีีม่าจากการยดึอ านาจ 
 

กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิการวจิยั 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดการส่ือสารทางการเมือง การสื่อสาร (Communication) เป็นกระบวนการทีเ่กดิจากกระบวนการคดิ การใช้
ภาษา การสง่สารและการรบัสาร รวมถงึการแลกเปลีย่นขา่วสารเพื่อความเขา้ใจตรงกนั David Berlo (1960) ไดอ้ธบิาย
กระบวนการสือ่สาร คอื ความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัขององคป์ระกอบการสือ่สาร ประกอบดว้ย แหล่งสาร (Source) สาร 
(Massage) ช่องทาง (Channel) และผูร้บัสาร (Receiver) ซึง่เรยีกว่า SMCR Model ซึง่แต่ละองคป์ระกอบมปีจัจยั 5 
ดา้น ดงันัน้การสือ่สารจะประสบความส าเรจ็ไดข้ึน้อยู่กบัปจัจยัของการสื่อสารแต่ละขัน้ตอน โดยเฉพาะความสามารถผู้
สง่สาร และผูร้บัสาร ทีม่ทีกัษะการสือ่สาร ทศันคต ิความรู ้สงัคมและวฒันธรรม และปจัจยัของช่องทางการสื่อสาร ทีจ่ะ
สง่ผลต่อประสทิธภิาพของการสือ่สาร ดงันี้ 
 
Source Massage Channel Receiver 
Communication Skills Element Seeing Communication Skills 
Attitudes Contents Hearing Attitudes 
Knowledge Treatment Touching Knowledge 
Social system Structure Smelling Social system 
Culture Code Tasting Culture 
ภาพท่ี 2 SMCR Model รปูแบบการสือ่สารของเบอรโ์ล  
 
Brian McNair (2011) ไดใ้หค้วามหมายการสือ่สารทางการเมอืงว่าเป็นกระบวนการแลกเปลีย่นขอ้เทจ็จรงิ ทศันะ ความ
คดิเหน็ ตลอดจนประสบการณ์ทางการเมอืง ซึ่งเป็นการผสมผสานการโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) กบัเนื้อหา
ทางการเมอืง และการสือ่สาร (communication) เขา้ดว้ยกนัเพื่อใหเ้กดิผลสมัฤทธิท์างการเมอืงโดยอาศยักลยุทธต่์างๆ 
เช่น ภาษาทางการเมอืง วาทศลิป์ทางการเมอืง การรณรงค ์ช่องทางการสือ่สาร กฎระเบยีบในการควบคุม เป็นตน้ และ
ไดอ้ธบิายถงึการสือ่สารทางการเมอืงว่ามอีงคป์ระกอบส าคญั 3 สว่น คอื องคก์รทางการเมอืง สือ่ และประชาชน  
 
 
 

ภาพลกัษณ์ทางการเมอืงของผูน้ า 

บรบิททางการเมอืง 

กลยุทธก์ารส่ือสารทางการเมอืง 
- เน้ือหาสาร 
- รปูแบบการสือ่สาร 
- ช่องทางการสือ่สาร 
- ผูร้บัสาร 



Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies l Vol. 8 No. 1 (January-June 2019) 

[18] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 รปูแบบการสือ่สารทางการเมอืงของ Brian McNair 
 
องคก์รทางการเมอืง (Political Organization) หมายถงึ กลุ่มทางการเมอืง พรรคการเมอืง รฐับาล กลุ่มผลประโยชน์  
ทีส่รา้งจากบุคคลทีม่แีนวคดิอุดมการณ์เหมอืนกนัรวมตวักนัท าใหเ้กดิวตัถุประสงคเ์ดยีวกนัแลว้จะสื่อสารแนวทางของ
ตนไปยังประชาชนเพื่อให้เกิดความเชื่อและสนับสนุนพรรคการเมืองของตน จึงต้องใช้กระบวนการสื่อสารที่ มี
ประสทิธภิาพ เป็นตน้ สือ่ (Media) ท าหน้าทีส่ือ่สารทางการเมอืงไปยงัองคก์ารทางการเมอืงและประชาชนในรูปแบบที่
หลากหลาย ประชาชน (Citizens) หรอืผู้รบัสาร เป็นเป้าหมายหลกัของพรรคการเมอืงที่จะส่งสารให้มปีระสทิธภิาพ 
ประชาชนรบัรูแ้ละเขา้ใจขอ้มูลทีส่ ื่อออกไปและใหไ้ดร้บัการยอมรบัและสนับสนุนจากผูร้บัสาร ขณะเดยีวกนัประชาชน
หรอืผู้รบัสารกส็ามารถสะท้อนกลบัขอ้มูลผ่านสื่อไปในรูปแบบความคดิเหน็ หรอืจดหมายไปยงัพรรคการเมอืง หรอื
องคก์ารทางการเมอืงเพื่อทีจ่ะไดร้บัขอ้มลูสะทอ้นกลบัของผูร้บัสารดว้ยเช่นกนั  
ภาพลกัษณ์ทางการเมือง ความหมายภาพลกัษณ์ ราชบณัฑติยสถาน (2556) ระบุความหมายของ “ภาพลกัษณ์” 
[พาบลกั] ว่าเป็นภาพทีเ่กดิจากความนึกคดิหรอืทีค่ดิว่าควรจะเป็นเช่นนัน้หรอืใชค้ าว่าจนิตภาพกไ็ดเ้ช่นกนั นอกจากนี้
ไดส้งัเคราะหค์วามหมายจากนกัวชิาการไดก้ล่าวไว ้วริชั อภริตันกุล (2553), อภชิจั พุกสวสัดิ ์(2556) และวจิติร อาวะ
กุล (2541) สรุปภาพลกัษณ์คือภาพที่เกิดจากความรู้สกึความนึกคิด การรบัรู้อาจเป็นภาพของสถาบนั หน่วยงาน 
บรษิัท หา้งร้านหรอืบุคคลที่เกดิขึน้ในจติใจ ภาพลกัษณ์มทีัง้ดแีละไม่ดขีึน้อยู่กบัประสบการณ์ทางตรง เช่น ไดพ้บได้
สมัผสัเอง หรอืทางอ้อมเช่นได้ฟงัจากค าบอกเล่าของผู้อื่น ภาพลกัษณ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์และ
เหตุการณ์ต่างๆ มทีัง้ภาพลกัษณ์ทีเ่ป็นรูปธรรมและนามธรรม โดยปจัจยัทีท่ าใหเ้กดิภาพลกัษณ์ ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการ
แสดงออก การกระท าทีส่รา้งสรรค ์การมสีว่นร่วมกบัสงัคม พสิจูน์ความจรงิต่อสงัคม และการประชาสมัพนัธ ์เป็นตน้ 
สว่นภาพลกัษณ์ทางการเมอืง ภาพลกัษณ์บุคคลทีเ่ป็นผูน้ า หรอืผูบ้รหิารจะแยกออกจากภาพลกัษณ์องคก์รหรอืสถาบนั
ไดค้่อนขา้งยาก เพราะจะมคีวามเกีย่วขอ้งและสมัพนัธก์นัเป็นอย่างมาก ยิง่หากบุคคลนัน้เป็นนักการเมอืงหรอืผูน้ าทาง
การเมอืง กจ็ะเกีย่วขอ้งกบัภาพลกัษณ์นกัการเมอืงอย่างหลกีเลีย่งไม่ไดเ้ช่นกนั ซึง่เสร ีวงษ์มณฑา (2550) ไดก้ล่าวไว้
ว่าภาพลกัษณ์นักการเมืองเป็นภาพลกัษณ์ของนักการเมอืงคนนัน้ในความคิดค านึงของประชาชนซึ่งเกิดจากการที่
ประชาชนได้รับรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกบันักการเมืองและการประเมินนักการ เมือง ซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์ที่
ประชาชนมแีละมาตรการทีป่ระชาชนใชใ้นการประเมนินกัการเมอืง ซึง่การสรา้งภาพลกัษณ์ใหน้กัการเมอืงหมายถงึการ
ใหข้อ้มลูขา่วสารอนัเป็นขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบันกัการเมอืงและการจดัการแนวทางการท างานของนกัการเมอืงและบุคลากร
ทีอ่ยู่ในกลุ่มการเมอืง เพื่อใหป้ระชาชนไดส้มัผสันกัการเมอืงจะไดเ้กดิภาพลกัษณ์ทีจ่ดจ าได้ นอกจากนี้ Enmast (2015 
อา้งถงึใน ภวนารนิทร ์ประภาวชิา, 2559: 13) ไดก้ล่าวถงึภาพลกัษณ์ของผูน้ าทีด่ ี8 ประการดงันี้  
1) มคีวามซื่อสตัย ์(Integrity) เป็นคุณสมบตัแิรกทีผู่น้ าทุกคนตอ้งม ีเรยีกว่าพดูอะไรกท็ าตามสิง่ทีพ่ดู สญัญาอะไรกเ็ป็น
สญัญา จะสรา้งความไวว้างใจตอ้งมคีวามซื่อสตัย์ 

สือ่ 
(Media) 

องคก์ารทางการเมอืง 
(Political Organization) 

(Political Organization) 

ประชาชน 
(Citizens) 
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2) มวีสิยัทศัน์ (Vision) ผูน้ าที่ดมีองเหน็ภาพอนาคตชดัเจน สามารถก าหนดภาพอนาคตที่ดขีององค์กรว่าจะเป็น
อย่างไร  
3) มทีศันคตทิีด่ ี(Positive Attitude) ผูน้ าทีด่จีะมองโลกแง่บวกและมองทุกอย่างในลกัษณะน ้าครึง่แกว้ทีส่ามารถเตมิสิง่
ทีด่เีขา้มาไดเ้สมอ  
4) มอีารมณ์ขนั (Sense of Humor) ผูน้ าทีด่จีะตอ้งเป็นคนทีส่ามารถสรา้งอารมณ์ขนั ท าใหส้ถานการณ์ทีต่งึเครยีดดขีึน้
ได ้ซึง่ทุกอย่างไม่มอีะไรสมบรูณ์แบบ ในบางสถานการณ์อารมณ์ขนัจะช่วยใหผ้่านไปได ้ 
5) มคีวามมัน่ใจ (Confidence) ผูน้ าทีด่จีะตอ้งมคีวามมัน่ใจในตนเอง มัน่ใจในสิง่ทีต่นเองคดิและท า แต่กต็อ้งเชื่อมัน่และ
มัน่ใจในสิง่ทีถู่กตอ้งดว้ยเช่นกนั ถา้ผูน้ ามคีวามเชื่อมัน่ว่าจะน าผูต้ามไปสูท่ศิทางใด ผูต้ามกจ็ะทราบทศิทางทีจ่ะเดนิ  
6) สามารถสรา้งแรงบนัดาลใจ (Inspiring) ดว้ยความมัน่ใจ วสิยัทศัน์ทีช่ดัเจน แรงบนัดาลใจของผูน้ าจะท าใหผู้ต้ามกา้วเดนิ  
7) มคีวามสามารถในการสื่อความ (Solid Communicator) ซึง่กค็อืการฟงัพูดอ่านเขยีนและการทีจ่ะสื่อความไดด้ตี้อง
เขา้ใจคนอื่น ผูน้ าทีด่จีะฟงัมากกว่าพดูเพื่อเขา้ใจมุมมองของคนอื่น นอกจากนัน้ผูน้ าจะตอ้งเป็นคนทีพ่ดูเรื่องยากใหเ้ป็น
เรื่องง่ายได ้เพราะผูน้ าจ าเป็นจะตอ้งสือ่ความคดิออกมาใหผู้อ้ื่นรบัรู ้ 
8) มคีวามมุ่งมัน่ (Determine) ผูน้ าทีด่จีะตอ้งมคีวามมุ่งมัน่ ยดึมัน่ในเป้าหมายและทางเดนิทีถู่กต้อง จะต้องไม่แสดงออก
อาการทอ้แทห้รอืหมดแรง เพราะเมื่อผูต้ามเลอืกทีจ่ะกา้วเดนิตามผูน้ าเขาจ าเป็นตอ้งมัน่ใจว่าจะไม่มวีนัถอยหลงักลบั 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเอกสาร (Documents Research) ในลกัษณะการสงัเคราะห์
งานวจิยั วทิยานิพนธใ์นระดบัปรญิญาโท ปริญญาเอก ทีเ่กีย่วกบัการสื่อสารทางการเมอืงของพลเอกประยุทธ ์จนัทร์
โอชา นายกรฐัมนตร ีในช่วงปี พ.ศ.2557-2559 จ านวน 5 เล่ม โดยแยกตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัดงันี้ 
1) งานวจิยัทีศ่กึษาดา้นภาพลกัษณ์ ไดแ้ก่ 1.1) การสือ่สารทางการเมอืงของนายกรฐัมนตรทีีม่าจากทหาร (กรกนก นิลด า
, 2558) 1.2) บทบาทหน้าทีแ่ละความเป็นผูน้ าของพลเอกประยุทธ ์จนัทรโ์อชา ทีป่รากฏในขา่วหน้า 1 ของหนงัสอืพมิพ์
รายวนั (กฤตยา เชื่อมวราศาสตร์, 2559) และ 1.3) ความคิดเหน็ของประชาชนต่อภาพลกัษณ์ทางการเมอืงและ
ภาพลกัษณ์อารมณ์ขนัของพลเอกประยุทธ ์จนัทรโ์อชา (ภวนารนิทร ์ประภาวชิา, 2559) 
2) งานวจิยัดา้นกลยุทธก์ารสื่อสาร ไดแ้ก่ 2.1) นวตักรรมการสื่อสารแนวคดิค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการของ
รฐับาลพลเอกประยุทธ ์จนัทรโ์อชา (ศุภกจิ แดงขาว, 2557) 2.2) วาทกรรมความรกัชาตผิ่านบทเพลงของคณะรกัษา
ความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) (สนัต ิทพินา,2559) และ 2.3) บทบาทหน้าทีแ่ละความเป็นผูน้ าของพลเอกประยุทธ ์จนัทร์
โอชา ทีป่รากฏในขา่วหน้า 1 ของหนงัสอืพมิพร์ายวนั (กฤตยา เชื่อมวราศาสตร,์ 2559) 
การรวบรวมข้อมูล การรวบรวมขอ้มูลโดยวเิคราะหข์อ้มูลจากงานวจิยั 5 เล่ม โดยการวเิคราะหข์อ้เหมอืนและขอ้ต่าง 
(Common & Different Analysis) ของงานวจิยัในรูปแบบของตารางในประเดน็ภาพลกัษณ์และความเป็นตวัตน เนื้อหา
สาร รปูแบบการสือ่สาร ช่องทางการสือ่สาร และผูร้บัสาร 
การวิเคราะห์ข้อมูล การวเิคราะห์ขอ้มูลการวจิยัโดยการวเิคราะหเ์นื้อหา (content analysis) ที่มกีรอบประเดน็การ
วเิคราะหต์ามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงันี้ 
1) ภาพลักษณ์และความเป็นตัวตนของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกอบด้วย ภูมิหลัง บุคลิกภาพ แนวคิด
อุดมการณ์ทางการเมอืง เป็นตน้  
2) กลยุทธก์ารสือ่สารทางการเมอืง ประกอบดว้ย กลยุทธก์ารก าหนดเน้ือหาสาร การวางรปูแบบและช่องทางการสือ่สาร 
กลไกการควบคุมการสือ่สาร เป็นตน้ 
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ผลการวิจยั 
ผลจากการวเิคราะหข์อ้มูลจากงานวจิยั 5 เล่ม ทีเ่กีย่วขอ้งการสื่อสารทางการเมอืงของพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ีในช่วงปี พ.ศ.2557-2559 โดยใชต้ารางวเิคราะหค์วามเหมอืนและความต่างของขอ้มูล (Common & 
Different Analysis) ที่มีตวัแปรในการวิเคราะห์ประกอบด้วย ภาพลกัษณ์และความเป็นตัวตนของพลเอกประยุทธ ์
จนัทรโ์อชา เนื้อหาสาร รปูแบบการสือ่สาร ช่องทางการสือ่สาร และผูร้บัสาร ดงัตารางที ่1  
 
ตารางท่ี 1 ขอ้มลูวเิคราะหห์ากลยุทธก์ารสือ่สารทางการเมอืงของพลเอกประยุทธ ์จนัทรโ์อชา 
งานวิจยั/ผูวิ้จยั ตวัแปรท่ีใช้ในการวิเคราะหก์ลยทุธ์การส่ือสาร 

ภาพลกัษณ์และ
ความเป็นตวัตน 

เน้ือหาสาร รู ป แ บ บ ก า ร
ส่ือสาร 

ช่ อ ง ท า ง ก า ร
ส่ือสาร 

ผูร้บัสาร 

นวัต ก ร รมกา ร
สื่ อ ส าร แนวคิด
ค่านิยมหลักของ
ค น ไ ท ย  12 
ป ร ะ ก า ร ข อ ง
รั ฐ บ า ลพ ล เ อ ก
ประยุทธ์ จันทร์
โอชา 
ศุภกิจ  แดงขาว 
(2557) 

- ค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 
1) มีความรักชาติ  ศาสนา
พระมหากษตัรยิ ์
2) ซื่อสตัยเ์สยีสละอดทน 
3) กตญัญตู่อพ่อแม ่ผูป้กครอง  
ครบูาอาจารย ์
4) ใฝห่าความรู ้
5) รกัษาวฒันธรรมไทย ประเพณไีทย 
6) มศีลีธรรม 
7) เขา้ใจเรยีนรูก้ารเป็นประชาธปิไตย 
8) มรีะเบยีบวนิยั 
9) มสีตริูต้วั รูค้ดิ รูท้ า รูป้ฏบิตั ิ
10) ด ารงตนโดยหลักปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง 
11) มคีวามแขง็แกร่งทัง้ร่างกายและ
จติใจ 
12) ค านึงถงึประโยชน์ส่วนรวม 

- ใช้ม ัล ติ
แพลตฟอรม์ 
- สาระบนัเทงิ 
- การปรบัเปลี่ยน
ข้อความค่านิยม
ต า ม ค ว า ม
เหมาะสม 

- สือ่อนิเทอรเ์น็ต 
- สื่อบุคคล เช่น 
ดารา ศลิปิน 

ประชาชน
คนไทย 

การสื่อสารทาง
ก า ร เ มื อ ง ข อ ง
นายกรัฐมนต รี
ทีม่าจากทหาร 
กรกนก  นิ ล ด า 
(2558) 
 

- ความเขม้แข็ง
มัน่ใจ  
- พูดจา เสียงดัง
กงัวานชดัเจนและ
ดุ 
- การแสดงออก
ต่ อ สื่ อ ม ว ล ช น
ตรงไปตรงมาไม่
กลวัสือ่ 
( ค ว าม เข้มแข็ ง
มัน่ใจ, ไมก่ลวัสือ่) 

- ภมูหิลงัพลเอกประยุทธ ์
- การลดความขัดแย้ง สร้างความ
ปรองดอง 
- จดัระเบยีบสงัคม 
 

- แถลงนโยบาย 
- สุนทรพจน์ 
- แถลงการณ์ 

- รูปแบบของคลปิ
วดีโีอ 

ประชาชน
คนไทย 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
งานวิจยั/ผูวิ้จยั ตวัแปรท่ีใช้ในการวิเคราะหก์ลยทุธ์การส่ือสาร 

ภาพลกัษณ์และ
ความเป็นตวัตน 

เน้ือหาสาร รู ป แ บ บ ก า ร
ส่ือสาร 

ช่ อ ง ท า ง ก า ร
ส่ือสาร 

ผูร้บัสาร 

บทบ าทห น้ า ที่
แ ล ะ ค ว าม เ ป็ น
ผู้น าของพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์
โอชา ทีป่รากฏใน
ข่าวหน้า 1 ของ
ห นั ง สื อ พิ ม พ์
รายวนั กฤตยา 
เชื่อมวราศาสตร์ 
(2559) 

- มคีวามเป็นผู้น า
แบบอตัตาธปิไตย 
(Authoritarian) 
 
( เผด็ จการ ,  ไ ม่
กลวัสือ่มวลชน) 
 

- การชี้น าชวนเชื่อและยอมรบัการ
บรหิารของรฐับาล 
- การควบคุมและจดัระเบยีบในสงัคม 

- หัวข้อข่าวหน้า
หนึ่ง 
- วาทกรรมทาง
การเมอืง 

- ห นั ง สื อ พิ ม พ์
รายวนั 
- หนังสือพิมพ์
ออนไลน์ 

ประชาชน
คนไทย 

วาทกรรมความ
รักชาติผ่ านบท
เพล งขอ งคณะ
รักษาความสงบ
แห่งชาต ิ(คสช.) 
สั น ติ  ทิ พ น า 
(2559) 

ความรกัชาต ิ
ค ว า ม ซื่ อ สั ต ย์
สุจรติ 
 
(ความรกัชาต)ิ 

วาทกรรมการเมอืง ประกอบดว้ย  
1) ผูส้รา้งชาตแิละพฒันาชาต ิ 
2) ความรกัชาต ิ
3) สามคัคสีมานฉนัทป์รองดอง  
4) เชดิชคูุณค่าและจติวญิญาณความ 
เป็นไทย  
5) ความมัน่คงของประเทศ  
6) ลดความตรงึเครยีด 

- บท เพ ล ง ข อ ง
คณะรักษาความ
ส ง บ แ ห่ ง ช า ต ิ
(คสช.) 
- วาทกรรม 

- สือ่วทิยุ 
- โทรทศัน์ 
- YouTube 

ประชาชน
คนไทย 

ความคดิเห็นของ
ป ร ะ ช า ช น ต่ อ
ภาพลักษณ์ทาง
ก า ร เ มื อ ง แ ล ะ
ภ า พ ลั ก ษ ณ์
อารมณ์ขันของ
พลเอกประยุทธ ์
จนัทรโ์อชา 
ภ ว น า ริ น ท ร ์
ป ร ะ ภ า วิ ช า 
(2559) 

- มคีวามมัน่ใจ 
- มคีวามมุง่ม ัน่ 
- มอีารมณ์ขนั 
- มคีวามซื่อสตัย ์
- มทีศันคตทิีด่ ี 
- มวีสิยัทศัน์ 
 
( ค ว าม รัก ช าติ , 
ความมัน่ใจ) 

ขา่วสารเกีย่วกบั 
พลเอกประยุทธ ์จนัทรโ์อชา 
 

รายการคนืความ 
สุขใหค้นในชาต ิ

- สือ่วทิยุโทรทศัน์ 
- สือ่ออนไลน์ 

ประชาชน
คนไทย 

 
จากตารางที ่1 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูงานวจิยัทัง้ 5 เรื่อง น าเสนอตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงันี้ 
1) ภาพลกัษณ์และความเป็นตวัตนของพลเอกประยุทธ ์จนัทรโ์อชา พบว่า ภาพลกัษณ์ของพลเอกประยุทธ ์จนัทร์
โอชา จดักลุ่มภาพลกัษณ์ไดจ้ากการวจิยั 5 ลกัษณะภาพลกัษณ์ ประกอบดว้ย 1.1) ความเขม้แขง็มัน่ใจและมุ่งมัน่ใน
การแกไ้ขปญัหาของประเทศ จากปญัหาความขดัแยง้ทางการเมอืงทีส่ะสมมาเป็นเวลานานเปลีย่นผูน้ าหลายคนกย็งัไม่
สามารถแกป้ญัหาได้ เมื่อพลเอกประยุทธ ์จนัทร์โอชา มาด ารงต าแหน่งนายกรฐัมนตรจีงึเกดิภาพลกัษณ์ดา้นความมี
พลงัทีเ่ขม้แขง็มัน่ใจและมุ่งมัน่ทีจ่ะท าใหป้ระเทศไทยกลบัสู่สภาพปกต ิ1.2) ความรกัชาตจิรงิใจและซื่อสตัย ์ประชาชน
สมัผสัไดจ้ากการไดร้บัขอ้มูลจากสื่อประกอบกบัสถานการณ์ปญัหาทางการเมอืงในขณะนัน้ท าใหบ้า้นเมอืงวุ่นวาย พล
เอกประยุทธ ์จนัทรโ์อชา ไดส้รา้งภาพลกัษณ์ดา้นความรกัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์สถาบนัหลกัของชาตทิีเ่ป็นจุด
รวมจติใจของคนไทย การยดึอ านาจท าใหบ้า้นเมอืงมีความสงบลงได ้1.3) เผดจ็การหรอือตัตาธปิไตย ในภาวะบรบิท
ทางการเมอืงทีเ่ป็นปญัหา การใหข้อ้มลูสือ่จงึเป็นการออกมาจากบนลงล่าง กล่าวคอืพลเอกประยุทธ ์จนัทรโ์อชา จะเป็น
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ผูใ้ห้ขอ้เทจ็จรงิเพยีงผู้เดยีว มกีารจ ากดัสทิธเิสรภีาพของสื่อมวลชน 1.4) ไม่เกรงกลวัสื่อมวลชน เป็นภาพลกัษณ์ที่
ประชาชนไดเ้หน็บ่อยครัง้ การใหส้มัภาษณ์แบบตรงไปตรงมา พูดเสยีงดงัฟงัชดั กลา้ทีจ่ะต่อว่าสื่อมวลชนทีม่คี าถามที่
ไม่เหมาะสมและ 1.5) อารมณ์ขนั อกีภาพลกัษณ์หนึ่งของพลเอกประยุทธ ์จนัทรโ์อชา คอืการเป็นคนอารมณ์ขนัเกดิ
จากการใชภ้าษา การเสยีดส ีและการท ากจิกรรมทีไ่ม่เคยเหน็มาก่อน อาท ิขบัสามลอ้รอบท าเนียบ เป็นตน้ 
นอกจากนี้ความเป็นตวัตนของพลเอก พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีมภีูมหิลงัทัง้ดา้นครอบครวัทหาร 
เป็นคนมรีะเบยีบวนิัยสูง มกีารสื่อสารแบบตรงไปตรงมา พูดเสยีงดงั จรงิใจ เนื่องมาจากมภีูมหิลงัมาจากครอบครัว
ทหารและมีแม่เป็นครู พ่อคือ พนัเอกประพฒัน์ จนัทร์โอชา เป็นนายทหารที่มีระเบียบวินัยมาก จึงท าให้ พลเอก
ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา เป็นคนเจา้ระเบยีบและอยู่ในกรอบ โดยเฉพาะการแต่งเครื่องแบบทหาร (วาสนา นาน่วม, 2558: 
35-36) และมคีวามฝนัเป็นทหารบกดว้ยแรงบนัดาลใจจากผูเ้ป็นพ่อ บุคลกิลกัษณะของพลเอกประยุทธ ์จนัทรโ์อชา เป็น
คนมคีวามรบัผดิชอบ เพราะเป็นพีช่ายคนโตตอ้งช่วยมารดาดูแลน้องๆ จงึท าใหก้ลายเป็นคนสุขุม มนี ้าใจ ซื่อสตัย ์พูด
น้อย เดด็เดีย่วและเดด็ขาด ใชช้วีติเรยีบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ ขยนัเรยีนหนังสอื มกีารวางแผนอย่างเป็นขัน้เป็นตอน ในชวีติ
ความเป็นนายทหารกม็อีุปนิสยัรกัดูแลลูกน้องหรอืคดิถงึคนอื่นก่อนเสมอ มคีวามเสมอต้นเสมอปลายตัง้แต่ครัง้เป็นผู้
บงัคบักองพนั ผู้บงัคบัการกรมจนกระทัง่เป็นผู้บญัชาการทหารบก พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา เป็นคนดุ ตักเตือน
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทีแ่ฝงดว้ยความจรงิใจ ไม่มเีล่หเ์หลีย่มซ่อนเรน้ ตรงไปตรงมา คุณสมบตัทิีโ่ดดเด่น คอื จ าลูกน้องแม่น
ซึง่สรา้งความประทบัใจแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (กรกนก นิลด า, 2558) สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความใส่ใจคนรอบขา้งของพลเอก
ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา 
2) กลยุทธก์ารส่ือสารทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ จนัทรโ์อชา การสื่อสารทางการเมอืงของพลเอกประยุทธ ์
จนัทรโ์อชา มกีารวางกลยุทธท์ีน่่าสนใจทีเ่นื้อหาสารเพื่อสื่อใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ทางการเมอืงในขณะนัน้ ทีเ่กดิ
จากปญัหาความขดัแยง้ของขัว้การเมอืงใหญ่ค่อนขา้งรุนแรงภายใตก้ระแสสือ่ออนไลน์ มดีงัน้ี 
2.1) กลยุทธ์ด้านเนื้อหาสาร พบว่า มีเนื้อหาสาร ที่พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา มกีารวางกลยุทธ์ด้านเนื้อหาสาร 
ประกอบดว้ย 2.1.1) พฒันาคนไทยใหม้ค่ีานิยมทีพ่งึประสงค ์การทีป่ระเทศไทยไดร้บัความบอบช ้าจากปญัหาการเมอืง
ส่งผลให้ประชาชนคนไทยแบ่งฝ่าย มคีวามขดัแย้ง แต่ละฝ่ายมุ่งแต่จะเอาชนะโดยไม่ได้ตระหนักถึงประเทศชาติจะ
เสยีหาย การพฒันาคนในชาตใิหม้คีุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์ใหค้นไทยมคีวามจงรกัภกัด ีประกอบดว้ย ค่านิยมหลกัของ
คนไทย 12 ประการ 2.1.2) ความปรองดองสมานฉันท ์เป็นเน้ือสารทีร่ฐับาลต้องการจะสื่อใหค้นไทย นักการเมอืงฝ่าย
ต่างๆ หนัมาใหอ้ภยัและสมานฉนัทส์รา้งความปรองดอง จะสง่ใหถ้งึคนในชาตทิีม่แีต่ความแตกต่างทางความคดิ 2.1.3) 
การจดัระเบียบทางสงัคม เนื่องจากสงัคมไทยไร้ระเบยีบจึงมกีารจดัระเบียบสงัคม เช่น การจดัระเบยีบสื่อ การใช้
กฎหมายมาตรา 44 เพื่อใชใ้นการบรหิารประเทศ หา้มชุมนุม และ 4) ความรกัชาต ิ 
2.2) กลยุทธด์า้นรูปแบบการสื่อสาร พบว่า พลเอกประยุทธ ์จนัทรโ์อชา ไดใ้ชรู้ปแบบการสื่อสารทีห่ลากหลายเพื่อให้
เหมาะสมกบัผู้รบัสาร ได้แก่ 2.2.1) รูปแบบทีเ่ป็นทางการ เช่น การแถลงนโยบาย สุนทรพจน์ การแถลงข่าว 2.2.2) 
รูปแบบบนัเทงิ เช่น เพลง ละครโทรทศัน์ เช่น การใชเ้พลงและละคร และ 2.2.3) รูปแบบมลัติแพลตฟอรม์ เช่น ป้าย
รณรงคป์ระชาสมัพนัธ ์คู่มอื หนังสอืนิทาน เป็นต้น 2.2.4) มรีูปแบบรายการวทิยุโทรทศัน์ประจ าของรฐับาล เช่น คนื
ความสขุประเทศไทย รายการเดนิหน้าประเทศไทย  
2.3) ช่องทางการสื่อสารทางการเมอืงของพลเอกประยุทธ ์จนัทรโ์อชา มรีูปแบบการสื่อสารทีห่ลากหลาย ทัง้บทเพลง
ประกอบรายการโทรทศัน์ ซึ่งบทเพลงที่เกี่ยวกบัความรกัชาติ การคืนความสุข ซึ่งเพลงจะแต่งโดยพลเอกประยุทธ ์
จนัทรโ์อชา ละครโทรทศัน์ทีส่ ื่อค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ มรีายการประจ าของรฐับาล คอื รายการเดนิหน้า
ประเทศไทย ออกอากาศทุกวนัทุกช่อง เวลา 18.00 น. และ รายการคนืความสุขประเทศไทย ทุกวนัศุกร ์เวลา 20.10 น. 
ซึง่พลเอกประยุทธ ์จนัทรโ์อชา เป็นผูร้ายงาน เป็นการรายงานกจิกรรมโครงการของรฐับาลและขา่วสารของรฐับาล จาก
ขอ้มลูชีใ้หเ้หน็ถงึการใชส้ือ่โทรทศัน์เป็นหลกัในการเป็นช่องทางการสือ่สารทางการเมอืง 
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2.4) ผูร้บัสาร เป็นประชาชนคนไทย ดงันัน้ การจดัท าสือ่จงึมคีวามหลากหลาย เพราะกลุ่มเป้าหมายกม็หีลากหลายตาม
ระดบั เดก็เยาวชน วยัแรงงาน ผูส้งูอายุ เพื่อใหส้ามารถรบัสารไดอ้ย่างตรงกนั เนื้อหาของสารส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของ
ปลกูฝงัค่านิยมใหก้บัคนไทยไดย้ดึมัน่ในสถาบนัหลกัของชาต ิสรา้งความรกัสามคัคขีองคนในชาต ิสมานฉันทป์รองดอง 
เป็นตน้  
 
อภิปรายผลการวิจยั 
การวเิคราะหก์ลยุทธก์ารสื่อสารทางการเมอืงของพลเอกประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรจีากการยดึอ านาจ มปีระเดน็
การน ามาอภปิรายผลดงันี้ 
ภาพลกัษณ์ทางการเมอืงและความเป็นตัวตนของพลเอกประยุทธ ์จนัทรโ์อชา พบว่า ม ี5 ดา้นคอื 1) ความเขม้แขง็
มัน่ใจและมุ่งมัน่ในการแกไ้ขปญัหาของประเทศ เน่ืองดว้ยความเป็นคนจดัระบบระเบยีบในการท างานและมคีวามกลา้
หาญ สือ่สารตรงไปตรงมา พูดเสยีงดงัฟงัชดั เพราะพลเอกประยุทธ ์จนัทรโ์อชา มภีูมหิลงัมาจากครอบครวันายทหาร 
และมแีม่เป็นคร ูจงึถูกหล่อหลอมจากครอบครวัและวฒันธรรมของหน่วยงานทหารทีส่อนใหเ้สยีสละ มรีะเบยีบวนิัย การ
ใหเ้กยีรตแิละเคารพซึง่กนัและกนั ทีส่ าคญัทหารมคีวามจงรกัภกัดต่ีอชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิเ์พราะมบีทบาทใน
ป้องกนัประเทศชาติ ภาพลกัษณ์เหล่าน้ีท าใหป้ระชาชนเกดิความไว้วางใจและเป็นความหวงัในการแก้ไขปญัหาของ
ประเทศภายใต้วกิฤตความขดัแยง้ทางการเมอืง ยิง่ตอกย ้าภาพลกัษณ์ใหม้คีวามโดดเด่นเพิม่ขึน้อกี 2) ความรกัชาต ิ
จรงิใจและซื่อสตัย ์พลเอกประยุทธ ์จนัทรโ์อชา ไดส้รา้งภาพลกัษณ์ดว้ยการน าเรื่องของความรกัชาตมิาเป็นจุดดึงความ
สนใจในกระแสของความวิกฤต เพื่อให้ประชาชนเห็นความส าคญัของชาติมากกว่าเรื่องส่วนตัว จึงเกิดวาทกรรม
สมานฉันทป์รองดอง ค่านิยมหลกั 12 ประการ และคนืความสุขใหป้ระชาชน เป็นต้น จงึเป็นเนื้อหาทีน่่าสนใจส าหรบั
ประชาชนภายใต้สถานการณ์ปญัหาทางการเมอืงที่สะสมมานาน เบื่อหน่ายนักการเมอืง เมื่อทหารเขา้มายดึอ านาจ
แก้ปญัหานับเป็นจุดเด่นของผู้น าใช้วกิฤตใหเ้ป็นโอกาสในการสร้างภาพลกัษณ์ของความรกัชาต ิ3) เผดจ็การหรอื
อตัตาธปิไตย เป็นภาพลกัษณ์ของพลเอกประยุทธ ์จนัทรโ์อชา ดว้ยทีม่าของเสน้ทางการเมอืงมาจากยดึอ านาจ และการ
ออกกฎหมาย กล่าวคอื การใชม้าตรา 44 เพื่อคุมสถานการณ์บา้นเมอืง และการจ ากดัสทิธเิสรภีาพสื่อมวลชนในการ
ควบคุมขา่วสาร และการใหข้า่วสารจากตวัเองเป็นหลกั อย่างไรกต็ามการใชอ้ านาจในทางเผดจ็การในสถานการณ์ทีไ่ม่
ปกตกิม็คีวามจ าเป็นเพื่อใหเ้กดิการควบคมุพฤตกิรรมกลุ่มอทิธพิลไม่ใหม้าก่อกวนวุน่วาย ซึง่เป็นการปราบความวุ่นวาย
ทางการเมอืงสอดคลอ้งกบั Yukl (1986: 7-8) ทีไ่ดเ้สนอไวว้่า ภาพลกัษณ์ของผูน้ าเกีย่วขอ้งกบัอ านาจและอทิธพิล 
พฤตกิรรม มคีวามสมัพนัธก์นักบักระบวนการสื่อสารทางการเมอืง 4) ไม่เกรงกลวัสื่อมวลชน พลเอกประยุทธ ์จนัทร์
โอชา มบีุคลกิตอบโต้กบัสื่อมวลชนแบบตรงไปตรงมาซึง่ๆ หน้า ไม่ห่วงภาพลกัษณ์ของผูน้ าอย่างเช่นนายกรฐัมนตรี
ทัว่ไป ไม่กลวัสือ่มวลชน ดงัจะเหน็ไดจ้ากการมขีา่ว และในบางครัง้มกีารทะเลาะกบันักข่าว มกีารจดัระเบยีบสื่อใหข้่าว
ในจุดเดยีวกนัเพื่อใหส้ามารถควบคุมขา่วสารไปดว้ย ขณะเดยีวกนัผลของการกระท ากท็ าใหเ้ป็นทีส่นใจของสื่อมวลชน
และสรา้งภาพลกัษณ์สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วเิชยีร ช่วยหนู (2559) ไดศ้กึษาการสื่อสารทางการเมอืง ยุทธศาสตร์
และกลยุทธข์อง ชูวทิย ์กมลวศิษิฎ์ ที่พบว่าปจัจยัส าคญัทีส่่งผลต่อการก าหนดยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธก์ารสื่อสาร คอื
การรูส้กึไม่ไดร้บัความเป็นธรรมจากเจา้หน้าทีร่ฐั และการป้องกนัตวัเองจากผูไ้ม่หวงัด ีมยีุทธศาสตรค์อื การสื่อสารเพื่อ
ความอยู่รอด โดยใชก้ลยุทธก์ารสรา้งขา่ว ดว้ยทกัษะทางการสือ่สารทัง้ค าพดูและท่าทาง ประกอบกบัขอ้มูลทีน่่าเชื่อถอื
และไม่เคยมใีครเคยเปิดเผยมาก่อน จงึท าใหเ้ป็นที่สนใจของสื่อมวลชนที่ต้องตดิตามท าข่าวตลอดเวลา และ 5) มี
อารมณ์ขนั มบี่อยครัง้ทีส่รา้งอารมณ์ขนัในการใหส้มัภาษณ์หรอืการปาฐกถา และการร่วมกจิกรรมต่างๆ จะมภีาพของ
การสรา้งรอยยิม้และอารมณ์ขนัได ้การมมีุขตลก การแสดงท่าทางใหค้นอื่นเหน็แลว้มอีารมณ์ขนั จะเหน็ไดว้่าภาพลกัษณ์
ทางการเมอืงมผีลต่อผูร้บัสารซึง่กค็อืประชาชน นอกจากนี้งานของ สถริะ เผอืกประพนัธุ ์(2554) ไดศ้กึษาเรื่องการสื่อสาร
ทางการเมอืงของนายอุทยั พมิพใ์จชน พบว่า ภาพลกัษณ์ทางการเมอืงของนกัการเมอืงทีจ่ะเป็นทีย่อมรบัของประชาชน
ตอ้งเป็นผูท้ีม่ภีาวะผูน้ าสงู ไม่ว่าจะเป็นใหส้มัภาษณ์กบัสื่อมวลชน โดยควบคุมอารมณ์และใชภ้าษาในการสื่อสารอย่าง
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ตรงไปตรงมา มลีกัษณะของภาวะผูน้ าตามแบบผูน้ าประชาธปิไตย ทัง้ดา้นบุคลกิภาพ ความรูค้วามสามารถ มคีวาม
แม่นย าในการตดัสนิใจ มคีวามแม่นย าในกฎระเบยีบ ท าใหเ้ป็นทีย่อมรบัและตอ้งสือ่สารภาพลกัษณ์ไปยงัประชาชน อนั
จะก่อใหเ้กดิภาพทีด่ต่ีอผูร้บัสารได ้
กลยุทธ์การสื่อสารทางการเมอืง พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา ไดใ้ชแ้รงจูงใจด้วยเหตุผล ( rational appeals) โดยน า
ความบอบช ้าของชาติทีถู่กกระท าจากนักการเมอืงมากระตุ้นใหเ้กดิความรกัชาต ิดงัจะเหน็ไดจ้ากผลการวจิยัทีพ่บ ว่า  
มกีารพฒันาคนไทยใหม้คี่านิยมหลกั 12 ประการ ความปรองดองสมานฉันท์ การจดัระเบยีบสงัคม เพื่อใหป้ระเทศ
กลบัมามคีวามสงบสขุอกีครัง้ ซึง่เป็นกลยุทธด์า้นเนื้อหาสารทีช่ีใ้หเ้หน็ถงึความตัง้ใจมุ่งมัน่ของพลเอกประยุทธ ์จนัทรโ์อชา 
ท าใหป้ระชาชนเหน็ความส าคญัเพราะเบื่อหน่ายการเมอืงทีท่ าใหป้ระเทศมปีญัหาสะสมมานาน กลายเป็นผลดสี าหรบั
ผูน้ าประเทศทีม่าจากการยดึอ านาจ เพราะประชาชนมคีวามคาดหวงัต่อผูน้ าทีจ่ะน าพาประเทศไปในทางทีด่ขี ึน้ มคีวาม
รกัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์สถาบนัหลกัของชาต ิเป็นตน้ ยุตกิารใชค้วามรุนแรงในทางการเมอืงหนัมาหล่อหลอม
คนในชาตทิีม่คีวามคดิแตกแยกกนัหนัมาร่วมสรา้งบรรยากาศใหค้นในชาตเิหน็ความส าคญัของความรกัสามคัคกีนั คนื
ความสขุแก่ประชาชน ดงัที ่ชื่นจติต ์แจง้เจนกจิ (2544: 27-29) ทีใ่หค้วามส าคญักบัการออกแบบสารทีเ่ริม่จากการสรา้ง
แรงจงูใจใหเ้กดิกบักลุ่มเป้าหมายผูร้บัสารอย่างมเีหตุผล จะเป็นการกระตุ้นความสนใจแลว้เหน็ถงึคุณประโยชน์ เหน็ด ี
เหน็งามตามผูส้ง่สาร และสง่ผลต่ออารมณ์เชงิบวกต่อสถานการณ์และการสือ่สารทางการเมอืงของผูส้ง่สาร และจะสง่ผล
ต่อผูร้บัสารใหม้คีวามเชื่อและศรทัธามากยิง่ขึน้ 
ส่วนช่องทางการสื่อสารจะเหน็ว่าใชส้ื่อหลักเป็นส าคญั คอื วทิยุ โทรทศัน์ เพราะสามารถเขา้ถงึประชาชนไดม้ากทีสุ่ด 
ประกอบกบัปจัจุบนัมคีวามกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลยกีารสื่อสารดูผ่านแอพพลเิคชัน่ได ้สามารถดูขอ้มูลยอ้นหลงัได ้
และยงัสือ่สารไดอ้ย่างรวดเรว็อกีดว้ย ซึง่กจ็ะสง่ผลทัง้ทางบวกและทางลบได ้หากไม่มกีารวางกลยุทธท์างการสื่อสารให้
ดมีคีวามเหมาะสมกบัสถานการณ์ทางการเมอืง และสื่อกระแสหลกัโดยเฉพาะโทรทศัน์ท าใหป้ระชาชนรบัสารไดพ้รอ้ม
กบัไดย้นิค าพดู กรยิาอาการ อารมณ์ของผูส้่งสารไดอ้ย่างชดัเจน จะท าใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละตดัสนิใจไดด้ว้ยตนเอง
จากขอ้มูลต่างๆ ทีป่ระชาชนไดร้ับดว้ยตนเอง อย่างไรกต็ามการสื่อสารทางการเมอืงของพลเอกประยุทธ ์จนัทรโ์อชา 
นายกรฐัมนตรทีี่มาจากการยดึอ านาจ จงึมรีะบบกลไกที่จะสามารถให้กระท าการไดอ้ย่างเต็มทีเ่พราะมปีระกาศของ 
คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) และมาตรา 44 ควบคุมพฤตกิรรมคนและสือ่มวลชนไม่ใหส้ามารถกระท าการใดๆ 
ได้อย่างอสิระ ซึ่งเป็นการวางกลยุทธ์ทางการสื่อสารของรฐับาลที่ไม่ได้มาจากการเลอืกตัง้โดยตรง เป็นลกัษณะทาง
การเมอืงหลงัรฐัประหาร ซึง่อาจแตกต่างจากการบรหิารประเทศของรฐับาลปกตทิัว่ไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
ผลจากการวจิยัครัง้นี้ เป็นแนวทางในการสื่อสารทางการเมอืงใหก้บัรฐับาลในสถานการณ์การเมอืงทีไ่ม่ปกติ และการ
บรหิารจดัการสื่อมวลชน ตลอดจนการปรบัใช้รูปแบบสื่อที่มคีวามหลากหลาย อย่างไรกต็ามยงัมปีระเดน็ที่ผู้วจิยัขอ
เสนอแนะเพื่อการวจิยัครัง้ต่อไป คอื ประเดน็การเปรยีบเทยีบกลยุทธ์การสื่อสารทางการเมอืงของนายกรฐัมนตรทีี่มี
สภาวะทางการเมอืงปกติกบัการเมอืงที่ไม่ปกติโดยนายกรฐัมนตรมีาจากการยดึอ านาจ เพื่อจะได้ค้นหาตวัแบบของ  
กลยุทธก์ารสือ่สารทางการเมอืงทีส่ามารถน าไปใชไ้ดทุ้กสภาวการณ์ทางการเมอืง 
 
เอกสารอ้างอิง 
กฤตยา เชื่อมวารศาสตร.์ 2559. บทบาทหน้าท่ีและความเป็นผู้น าของ พลเอกประยุทธ์ จนัทรโ์อชา ท่ีปรากฏในข่าว

หน้า 1 ของหนังสือพิมพร์ายวนั. วิทยานิพนธ์ วารสารศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารสื่อสารมวลชน, 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 

กรกนก นิลด า. 2558. การส่ือสารทางการเมืองของนายกรฐัมนตรีท่ีมาจากทหาร. ดุษฎนีิพนธ ์ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาสือ่สารมวลชน, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 



วารสารสหวทิยาการวจิยั: ฉบบับณัฑติศกึษา l ปีที ่8 ฉบบัที ่1 (มกราคม-มถุินายน 2562) 

[25] 

ชื่นจติต ์แจง้เจนกจิ. 2554. MC&IMC กลยุทธส่ื์อสารการตลาด. กรุงเทพฯ: ทปิป้ิงพอยท ์เพลส 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช. การส่ือสารทางการเมือง Political Communication. นนทบุร:ี มหาวทิยาลยัสุโขทยั 

ธรรมาธริาช, 2551. 
ภวนารนิทร ์ประภาวชิา. 2559. ความคิดเหน็ของประชาชนต่อภาพลกัษณ์ทางการเมืองและภาพลกัษณ์อารมณ์

ขนัของ พลเอกประยุทธ์ จนัทรโ์อชา. วทิยานิพนธ์ ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ,
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 

วาสนา นาน่วม. 2558. “บ๊ิกตู่” นายกฯ โหด มนั ฮา. กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
วเิชยีร ช่วยหนู. 2557. การส่ือสารทางการเมือง ยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธข์องนายชูวิทย ์กมลวิศิษฎ.์ วทิยานิพนธ ์

รฐัศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการปกครอง, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
วริชั อภริตันกุล. 2553. การประชาสมัพนัธ.์ พมิพค์รัง้ที ่12. กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ศุภกจิ แดงขาว. 2557. นวตักรรมการส่ือสารแนวคิดค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการของรฐับาลพลเอก

ประยุ ท ธ์  จันท ร์ โ อช า . วิ ท ย านิ พ น ธ์  ว า ร ส า ร ศ าสต รมห าบัณฑิต  ส าข า สื่ อ ส า ร ม ว ลชน , 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์  

สถริะ เผอืกประพนัธุ.์ 2554. การส่ือสารทางการเมืองของนายอุทยั พิมพใ์จชน: ศึกษาในห้วงระหว่างปี พ.ศ.2512-
2549. ดุษฎนีิพนธ ์ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาสือ่สารการเมอืง, มหาวทิยาลยัเกรกิ. 

เสถยีร เชยประทบั. 2540. การส่ือสารกบัการเมืองเน้นสงัคมประชาธิปไตย. กรุงเทพฯ: ส านักพมิพจ์ุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั. 

สนัต ิทพินา. 2559. “วาทกรรมความรกัชาตผิ่านบทเพลงของคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.).” วารสารวิถีสงัคม
มนุษย ์(4): 174-201. 

สรุพงษ์ โสธนะเสถยีร. 2542. ส่ือสารกบัการเมือง. กรุงเทพฯ: ประสทิธภิณัฑแ์อนดพ์ริน้ติง้. 
อภิชจั พุกสวัสดิ.์ 2556. การประชาสมัพนัธ์เพื่อการสร้างภาพลกัษณ์. กรุงเทพฯ:ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั  
Berlo, D. 1960. The Process of Communication. New York: Holl, Reneheart and Winston, Inc.  
McNair, B. 2011. An Introduction to Political Communication. 3rd ed. New York: Routledge. 
Lasswell, H. 1966. The Structure and Function of Communication in Society. New York: Free Press. 
Yukl, G. 1999. Leadership in organizations. New Jersey: Prentice-Hall. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies l Vol. 8 No. 1 (January-June 2019) 

[26] 

กลไกการขบัเคล่ือนศกัยภาพขีดความสามารถของผู้สงูอายุ 
โดยบูรณาการหลกัพทุธธรรม 
Elders’ Potentials Capacity Driving Mechanism  
through Buddhism Integration 
 
บุญทนั ดอกไธสง / Boonton Dockthaisong 
คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั / Faculty of Social Science,  
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Thailand 
E-mail: boonton1939@gmail.com 
 
บุษกร วฒันบุตร / Busakorn Watthanabut 
คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยันอรท์กรุงเทพ / Faculty of Liberal Art, Northbangkok University, Thailand 
E-mail: busaaiey2516@gmail.com 
 
พระมหากฤษฎา กตฺิตโิสภโณ / PhramahaKrissada Kittisopano 
คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั / Faculty of Social Science,  
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Thailand 
E-mail: krisada.sae@mcu.ac.th 
 
พระปลดัระพนิ พุทฺธสิาโร / PhrapaladRapin Phuttisaro 
คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั / Faculty of Social Science,  
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Thailand 
E-mail: rapin.duang@mcu.ac.th 
 
ประวติับทความ 
ได้รบับทความ 11 มกราคม 2562 แก้ไข 1 กุมภาพนัธ ์2562 ตอบรบั 2 กุมภาพนัธ ์2562 
 
บทคดัย่อ 
การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์คอื 1. เพื่อพฒันากลไกการบรหิารจดัการศูนยพ์ฒันาศกัยภาพผูส้งูอายุทีต่ัง้ในพุทธสถาน
เพื่อเพิม่ขดีความสามารถผูส้งูอายุในการดแูลตนเอง 2. เพื่อพฒันากลไก หลกัสตูร และกจิกรรม การพฒันาส่งเสรมิสุข
ภาวะโดยการยกระดบัจิตการพึ่งตนเองของผู้สูงอายุเพื่อเป็นแกนน าผู้สูงอายุพุทธธรรม 3. เพื่อน าเสนอกลไกการ
ขบัเคลื่อนศกัยภาพขดีความสามารถของผูส้งูอายุโดยบรูณาการหลกัพุทธธรรมโดยเป็นการวจิยัแบบผสานวธิ ีเครื่องมอื
ทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 1) แบบสอบถาม 2) แบบสงัเกต และ 3) แบบสมัภาษณ์  และวเิคราะหเ์นื้อหา น าเสนอ
ขอ้มลูดว้ยวธิกีารพรรณนา ผลการวจิยัพบว่าศนูยพ์ฒันาศกัยภาพผูส้งูอายุที่ตัง้ในพุทธสถานเพื่อเพิม่ขดีความสามารถ
ผูสู้งอายุในการดูแลตนเอง จะต้องประกอบดว้ย ปจัจยัด้านสถานที่, ปจัจยัด้านการเงนิ, ปจัจยัดา้นการบรหิาร,ปจัจยั
ดา้นกจิกรรม, ปจัจยัดา้นสถาปตัยกรรม, ปจัจยัดา้นแผนพฒันา, ปจัจยัดา้นนโยบาย เกีย่วกบัการบรหิารจดัการต่อการ
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การพฒันาศกัยภาพผูส้งูอายุในการเพิม่ขดีความสามารถของผูส้งูอายุในการดูแลตนเอง รวมทัง้ยุทธศาสตรช์าตทิีเ่น้น
การใหค้วามส าคญัของการกา้วสูส่งัคมผูส้งูอายุสง่เสรมิผูส้งูอายุใหม้สีขุภาพตามมาตรฐานสขุภาพผูส้งูอายุทีพ่งึประสงค ์ 
ค าส าคญั: ศกัยภาพ, ผูส้งูอายุ, บรูณาการ, หลกัพุทธธรรม 
 
Abstract 
The objectives of this research were 1. to develop mechanism for management in Elders’ Potentials Capacity 
center 2. to develop mechanism curriculum and activities, development of elders potential development 
centers in Buddhist place for increasing the elderly self care potentiality 3. to purpose mechanism for drive 
elders potential according to Buddhism. This research was mixed methods research. Research tools included 
1) Questionnaire 2) Observation form and 3) Interview form. Data analysed by content analysis and 
presented data by description The findings of research Mechanism for management in Elders’ Potentials 
Capacity center found that management in Elders’ Potentials Capacity center must be included factors as 
follows; place, finance, management, activities, architect, development plan, management policy which 
management for management in elders’ potentials capacity. Moreover the national strategy focused for 
stepping into aging society where promoted elders have been good health as desirable healthy standard. 
Keywords: Potential, Elder, Integration, Buddhism  
 
บทน า 
จากแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 (พ.ศ.2560-2564) ไดก้ล่าวถงึการพฒันาศกัยภาพคนตามช่วง
วยัและการปฏริูประบบเพื่อสร้างสงัคมสงูวยัอย่างมคีุณภาพ ไว้ใน 4 ด้าน 1) การพฒันาศกัยภาพคนในทุกช่วงวยัให้
สนับสนุนการเจรญิเติบโตของประเทศ 2) การยกระดบัคุณภาพการศกึษาและการเรยีนรูใ้ห้มคีุณภาพ เท่าเทยีมและ
ทัว่ถงึ 3) การพฒันาดา้นสุขภาพ และ 4) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวตักรรมทีเ่อือ้ต่อการด ารงชพีในสงัคมสงูวยั 
โดยการปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มและความจ าเป็นทางกายภาพใหเ้หมาะกบัวยั และการพฒันาระบบการดแูลผูส้งูอายุ ใน
รูปแบบที่หลากหลายทัง้ในดา้นการจดับรกิารสุขภาพและสวสัดกิารสงัคมอย่างบูรณาการ โดยการมสี่วนร่วม ของทุก
ภาคสว่นอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้พฒันาชุมชนทีม่ศีกัยภาพและความพรอ้มใหเ้ป็นตน้แบบของการดแูล ผูส้งูอายุเพื่อขยาย
ผลไปสู่ชุมชนอื่น ตลอดจนการพฒันานวตักรรมในการใช้ชวีิตประจ าวนัส าหรบัผู้สูงอายุ (ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต,ิ 2558: 18-19) ซึง่สอดคลอ้งกบั พระราชบญัญตัผิูส้งูอายุ พ.ศ.2546 และแกไ้ข
เพิม่เติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2553 ซึ่งได้ก าหนดสทิธิของผู้สูงอายุ ไว้ในมาตราที่ 11 นอกจากน้ีรฐับาลชุดปจัจุบนัยงัมี
นโยบายในการเตรยีมความพรอ้มเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายุอย่างมคีุณภาพ โดยก าหนดกลไกหรอืแนวทางการด าเนินการไว ้
2 ประเดน็ส าคญั คอื 1) การเตรยีมความพรอ้มเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายุอย่างมคีุณภาพ โดยมรีะบบการดูแลผู้สงูอายุทาง
สงัคม ผ่านการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน 2) การสนับสนุนกลไกด้านผู้สูงอายุจงัหวดั เช่น คณะกรรมการกองทุน
ผูส้งูอายุ ศนูยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูส้งูอายุ ศนูยพ์ฒันาคุณภาพชวีติผูส้งูอายุ 878 แห่ง ทัว่ประเทศ  
จากการศกึษาสภาพปญัหาในปจัจุบนั พบว่า ประชากรสงูอายุเพิม่ขึน้จาก 4 ลา้นคน (รอ้ยละ 6.8) ในปี 2537 เป็น 10 
ล้านคน (ร้อยละ 14.9) ในปี 2557 และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 20.5 ล้านคน (ร้อยละ 32.1) ในปี 2583 และในปี 2558 
กระทรวงสาธารณสุขด าเนินการประเมนิคดักรองสุขภาพผู้สงูอายุ จ านวน 6,394,022 คน พบว่า เป็นกลุ่มติดสงัคม
ประมาณ 5 ล้านคน หรอืร้อยละ 79 และเป็นผู้สงูอายุที่มภีาวะพึ่งพงิ กลุ่มตดิบา้น ตดิเตยีง จ าเป็นต้องสนับสนุนดา้น
สุขภาพและสงัคม ประมาณ 1.3 ล้านคน หรือร้อยละ 21 (ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.), 2559) 
วกิฤตกิารดงักล่าวมผีลพวงจากการเขา้สู่สงัคมผูส้งูอายุเพิม่มากขึน้ สบืเนื่องจากสภาพการเปลีย่นแปลงดา้นเศรษฐกจิ
และสงัคม จ านวนผูส้งูอายุทีเ่พิม่มากขึน้ การเจบ็ปว่ยดว้ยโรคเรือ้รงั ความเจรญิกา้วหน้าดา้นเทคโนโลย ีทางการแพทย ์
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ท าให้ผู้สงูอายุมอีายุยนืยาวขึน้ ในขณะเดยีวกนัด้วยอายุที่เพิม่มากขึน้และมภีาวะโรคเรื้อรงัร่วมดว้ย ก่อให้เกดิภาวะ
พึง่พงิของผูส้งูอายุ จ าเป็นตอ้งมผีูด้แูล แต่การเปลีย่นแปลงของระบบครอบครวัและ สงัคม ท าให ้ผูส้งูอายุสว่นใหญ่ขาด
ผูด้แูล อกีทัง้ระบบบรกิารทางการแพทย ์และสาธารณสขุในปจัจุบนัยงัเน้นการดูแลรกัษาโรคแบบเฉียบพลนั เมื่อรกัษา
อาการคงทีแ่ลว้กจ็ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล โดยยงัไม่มรีะบบการดูแลต่อเนื่องรองรบัในชุมชน สุดทา้ยแลว้การขาด
การดูแล ฟ้ืนฟูสภาพให้ผู้สูงอายุกลับมาปกติ จึงท าให้ผู้สูงอายุเกิดภาวะทุพพลภาพ มีข้อจ ากัดในการด ารงชีวิต
ประจ าวนัเป็นภาระทีต่อ้งพึง่พงิครอบครวั หากมรีะบบการดแูลระยะยาวรองรบั ภาระการพึง่พงิเหล่านี้จะลดน้อยลง และ
ผูส้งูอายุจะมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ สถานการณ์ความจ าเป็นและขอ้จ ากดัเหล่านี้ จงึเป็นทีม่าของการพฒันาระบบการดูแล
ระยะยาวรองรบัในชุมชน โดยการมสี่วนร่วมของภาคใีนพืน้ที่ 3 ภาคปีระสาน ไดแ้ก่ อปท. ชมรมผูส้งูอายุ และรพ.สต. 
(ลลติยา กองค า, 2559)  
นโยบายการพฒันาระบบดูแลระยะยาวดา้นสาธารณสุขส าหรบัผูส้งูอายุทีม่ภีาวะพึง่พงิในพืน้ที ่(Long Term Care) ว่า 
รฐับาลคาดหวงัต่อผูส้งูอายุจะไดร้บัการดแูลจากทมีสหวชิาชพี จากหน่วยปฐมภูมแิละโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพระดบั
ต าบล โดยการมสี่วนร่วมของครอบครวั ชุมชนและท้องถิ่น ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวติที่ดี อยู่ในสงัคมอย่างมี
ศกัดิศ์ร ีเขา้ถงึบรกิารอย่างถ้วนหน้าและเท่าเทยีม เป็นการสรา้งสงัคมแห่งการเอือ้อาทร อกีทัง้ยงัเป็นการสรา้งความ
ร่วมมอืของภาคสว่นต่างๆ ควบคู่ไปกบัการพฒันาทมีหมอครอบครวัและอาสาสมคัรในชุมชน เพื่อ “สงัคมไทย สงัคมผู้
สูงวยั เขา้ใจ เขา้ถึง พึ่งได้” ผู้สูงอายุมีคุณค่า มศีกัดิศ์ร ีเป็นหลกัชยัของสงัคมและมคุีณภาพชีวติที่ดขี ึน้ (ส านักงาน
หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ(สปสช.), 2559) สิง่ส าคญัอกีประการหนึ่งของการพฒันาคุณภาพชวีติของผูส้งูอายุคอืการ
น าเอาหลกัธรรมในทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใ์ชใ้นการด าเนินชวีติของผูส้งูวยั เป็นแนวคดิที่สอดคลอ้งกบัวถิชีวีติ
ของผูส้งูอายุไทย ซึง่แนวคดิปรชัญาตะวนัออกทีม่กีารใชอ้ย่างแพร่หลายในกลุ่มผูส้งูอายุไทยจะม ี2 แนวคดิทีส่ าคญัคอื 
แนวคดิทางวถิไีทยพุทธ และแนวคดิทางวถิไีทยจนี แต่สว่นใหญ่จะเน้นไปทีแ่นวคดิทางวถิไีทยพุทธ ซึง่ปจัจุบนัแนวคดิ
ปรชัญาตะวนัออกทัง้สองแนวคิดที่ส าคญันี้ มกีารจดักิจกรรมที่หลากหลาย และกระจายไปอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ของ
ประเทศไทย ซึง่เป็นวธิกีารทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากผูส้งูอายุ และประชาชนวยัต่างๆ ในการปฏบิตั ิซึง่หากการปฏบิตันิี้
ไดร้บัการพฒันาอย่างเป็นระบบ สามารถใชใ้นการพฒันาคุณภาพชวีติไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมทีม่ปีระสทิธผิลสงู ผูส้งูอายุ
ไดท้ราบแนวทางของสว่นขาดทีค่วรเตมิเตม็ ผูด้แูลหรอืครอบครวัร่วมสนับสนุน และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ร่วมส่งเสรมิ
และสรา้งสรรค ์เพื่อใหก้ารปฏบิตัต่ิางๆ ทัง้หลายเหล่านี้ช่วยพฒันาคุณภาพชวีติผูส้งูอายุได ้จะช่วยในการลดค่าใชจ้่าย 
ลดภาระการดแูล เพิม่ศกัยภาพใหผู้ส้งูอายุเป็นคลงัสมองทีส่ าคญัในการร่วมพฒันาประเทศชาติ (กุหลาบ รตันสจัธรรม, 
2559: 8) 
จากสภาพปญัหาดงักล่าวข้างต้นและเป็นการต่อยอดงานวิจยั คณะนักวิจยัจึงมีความจ าเป็นต้องพฒันากลไกการ
ขบัเคลื่อนศกัยภาพขดีความสามารถของผูส้งูอายุโดยบูรณาการหลกัพุทธธรรม ภายใต้การวจิยัและพฒันาศูนยพ์ฒันา
ศกัยภาพผูส้งูอายุทีต่ัง้ในพุทธสถานเพื่อเพิม่ขดีความสามารถผูส้งูอายุในการดูแลตนเอง สรา้งกลไกการพฒันาส่งเสรมิ
สขุภาวะโดยการยกระดบัจติการพึง่ตนเองของแกนน าผูส้งูอายุพุทธธรรม ในการเสรมิสรา้งศกัยภาพขดีความสามารถ
ของผู้สูงอายุติดเตียง และสร้างกลไกการสรา้งเสรมิศกัยภาพขดีความสามารถผู้สงูอายุตดิเตยีงโดยแกนน าผู้สูงอายุ
พุทธธรรม  

 
วตัถปุระสงค ์
การวจิยัครัง้นี้จงึมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1. เพื่อพฒันากลไกการบรหิารจดัการศูนย์พฒันาศกัยภาพผู้สูงอายุที่ตัง้ในพุทธ
สถานเพื่อเพิม่ขดีความสามารถผู้สูงอายุในการดูแลตนเอง 2. เพื่อพฒันากลไก หลกัสูตร และกจิกรรม การพฒันา
สง่เสรมิสขุภาวะโดยการยกระดบัจติการพึง่ตนเองของผูส้งูอายุเพื่อเป็นแกนน าผูส้งูอายุพุทธธรรม 3. เพื่อน าเสนอกลไก
การขบัเคลื่อนศกัยภาพขดีความสามารถของผูส้งูอายุโดยบรูณาการหลกัพุทธธรรม 
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วิธีการวิจยั 
การศกึษาวจิยัเรื่อง“กลไกการขบัเคลื่อนศกัยภาพขดีความสามารถของผูส้งูอายุโดยบูรณาการหลกัพุทธธรรม” เป็นการ
วจิยัแบบผสานวธิ ี(Mixed Methods Research) ประกอบไปดว้ยการวจิยั เชงิคุณภาพ (Qualitative Research) และ 
การวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) โดยมรีายละเอยีดความเชื่อมโยงระหว่างโครงการวจิยัย่อย 2 โครงการ
ดงันี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการย่อย 2 คอื โครงการวจิยัย่อยที ่1 เรื่อง การวจิยัและพฒันาศนูยพ์ฒันาศกัยภาพผูส้งูอายุทีต่ัง้ในพุทธสถานเพื่อ
เพิม่ขดีความสามารถผูส้งูอายุในการดแูลตนเอง และโครงการวจิยัย่อยที ่2 เรื่อง กลไกการพฒันาส่งเสรมิสุขภาวะโดย
การยกระดบัจติการพึง่ตนเองของแกนน าผูส้งูอายุพุทธธรรม ในการเสรมิสรา้งศกัยภาพขดีความสามารถของผูส้งูอายุ
ตดิเตยีง โครงการวจิยัย่อยทัง้ 2 โครงการ ซึง่ทัง้ 2 โครงการผลผลติทีไ่ดจ้ะตอบวตัถุประสงคข์องแผนการวจิยั 
 
 
 

ลกัษณะและการจดัการศนูยพ์ฒันาศกัยภาพของผูส้งูอายุ
ทีต่ ัง้ในพุทธสถาน 

ส่งเสรมิสุขภาวะโดยการยกระดบัจติการพึง่ตนเองของแกน
น าผูส้งูอายุพุทธธรรม  

สถานการณ์ความพร้อม
ทางด้านกายภาพของพุทธ
สถ าน ในการ จัดตั ้ง ศู น ย์
พฒันาศกัยภาพของผูส้งูอายุ 
- สภาพทางภมูศิาสตร ์

- ค ว า มพ ร้ อ ม ท า ง ด้ า น
สถาปตัยกรรม 

สถานการณ์การจดัการความ
พร้อมของพุทธสถานในการ
จดัตัง้ศูนย์พัฒนาศักยภาพ
ของผูส้งูอายุ 
- ดา้นการศาสนศกึษา 

- ดา้นการศกึษาสงเคราะห ์

- ดา้นการเผยแผ่ 
- ด้ า น ก า ร ส า ธ า ร ณ
สงเคราะห ์

- ดา้นอื่นๆ 
 

สภาพทัว่ไปของผูป้ว่ย
ตดิเตยีง 

- ความตอ้งการ 
- ส่วนทีข่าด 

 

แนวคดิทฤษฎ ีการ
ดแูลสุขภาพผูส้งูอายุ 

- ผูป้ว่ยตดิเตยีง 
- ผูด้แูลผูป้ว่ยตดิเตยีง 

 
 

แนวคดิทฤษฎ ี
การเพิม่ศกัยภาพ

ผูส้งูอาย ุ
 

หลกัพุทธธรรมในการ
ดแูลยกระดบัจติ

ผูส้งูอาย ุ
 

แผนงานวิจยั 
เรือ่ง “กลไกการขบัเคลือ่นศกัยภาพขดีความสามารถของผูส้งูอายุโดย

บรูณาการหลกัพุทธธรรม” 

โครงการย่อยท่ี 1 
เรือ่ง “การวจิยัและพฒันาศนูยพ์ฒันาศกัยภาพผูส้งูอายุทีต่ ัง้
ในพุทธสถานเพือ่เพิม่ขดีความสามารถผูส้งูอายุในการดแูล

ตนเอง” 

โครงการย่อยท่ี 2 
เรือ่ง “กลไกการพฒันาส่งเสรมิสุขภาวะโดยการยกระดบัจติการ
พึง่ตนเองของแกนน าผูส้งูอายพุุทธธรรม ในการเสรมิสรา้ง

ศกัยภาพขดีความสามารถของผูส้งูอายุตดิเตยีง” 
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ผลการวิจยั 
1. กลไกการบรหิารจดัการศนูยพ์ฒันาศกัยภาพผูส้งูอายุทีต่ัง้ในพุทธสถานเพื่อเพิม่ขดีความสามารถผูส้งูอายุในการดูแล
ตนเอง พบว่าศูนย์พฒันาศกัยภาพผู้สูงอายุที่ตัง้ในพุทธสถานเพื่อเพิม่ขดีความสามารถผู้สูงอายุในการดูแลตนเอง 
จะต้องประกอบด้วย 1. ปจัจัยด้านสถานที่ วัดมีสถานที่เพียงพอต่อการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในการเพิ่มขีด
ความสามารถของผูส้งูอายุในการดแูลตนเอง 2. ปจัจยัดา้นการเงนิ วดัมงีบประมาณทีเ่พยีงพอเพื่อจดัสรรต่อการพฒันา
ศกัยภาพผู้สูงอายุในการเพิม่ขดีความสามารถของผู้สูงอายุในการดูแลตนเอง 3. ปจัจยัด้านการบริหาร การบรหิาร
จดัการกนัในกลุ่ม กรรมการ มนีโยบาย กองทุน มเีพยีงพอต่อการพฒันาศกัยภาพผูส้งูอายุในการเพิม่ขดีความสามารถ
ของผูส้งูอายุในการดูแลตนเอง 4. ปจัจยัดา้นกจิกรรม วดัมกีจิกรรมทางศาสนาเพื่อพฒันา กาย จติ สงัคม ปญัญา ต่อ
การพฒันาศกัยภาพผูสู้งอายุในการเพิม่ขดีความสามารถของผูส้งูอายุในการดูแลตนเอง 5. ปจัจยัด้านสถาปตัยกรรม 
การก่อสร้างอาคารเพื่อรองรบัสุขภาวะของผู้สูงอายุ อาทเิช่น ทางลาด , บนัได, ป้าย, ห้องน ้า, หรอืจุดเสีย่งต่างๆ ที่
เหมาะสมกับผู้สูงอายุในการเอื้ออ านวยการใช้ชีวิตขัน้พื้นฐานให้แก่ผู้สูงอายุ 6 . ปจัจัยด้านแผนพัฒนา การวาง
แผนพฒันาวดั เพื่อรองรบัศูนย์พฒันาศกัยภาพผู้สูงอายุภายในพุทธสถาน เพื่อเอื้ออ านวยต่อการบรหิารจดัการศูนย์
พฒันาศกัยภาพผูส้งูอายุทีต่ ัง้ในพุทธสถาน 7. ปจัจยัดา้นนโยบาย นโยบายเกีย่วกบัการบรหิารจดัการต่อการการพฒันา
ศกัยภาพผูส้งูอายุในการเพิม่ขดีความสามารถของผูส้งูอายุในการดแูลตนเอง 
โดยการมอบความรบัผดิชอบใหผู้ท้ีม่คุีณสมบตัเิหมาะสม หลกัปฏบิตัซิึง่เป็นทีย่อมรบัใหม้กีารดแูลผูป้ว่ยอย่างเหมาะสม 
ปลอดภยั ทนัเวลา โดยมอบหมายความรบัผดิชอบในการดูแลผูป้่วยใหแ้ก่ ผูท้ีม่คุีณสมบตัเิหมาะสม การดูแลในทุกจุด
บรกิารเป็นไปตามหลกัปฏบิตัซิึง่เป็นทีย่อมรบัในปจัจุบนั สรา้งสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการดูแลทีม่คุีณภาพ มสีิง่แวดลอ้มที่
เอือ้ต่อการดูแลทีม่คุีณภาพ โดยค านึงถงึศกัดิศ์รแีละความเป็นส่วนตวัของผูป้่วย ความ สะดวกสบายและความสะอาด 
การป้องกนัอนัตราย / ความเครยีด / เสยีง / สิง่รบกวนต่างๆ ด าเนินการเพื่อความปลอดภยั (อุบตัเิหตุ การบาดเจบ็ 
การติดเชื้อ) ทมีผู้ให้บริการด าเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภยัจากอุบตัิเหตุ การบาดเจบ็ หรอืการติดเชื้อ 
รวมถึงจดัการกบัภาวะแทรกซ้อน วิกฤติ ฉุกเฉิน ทีมผู้ให้บรกิารจดัการกบัภาวะแทรกซ้อน ภาวะวิกฤติ หรอืภาวะ
ฉุกเฉิน อย่างเหมาะสมและปลอดภยั การดูแลแบบองคร์วม ทมีผูใ้หบ้รกิารตอบสนองต่อความต้องการหรอืปญัหาของ
ผูป้่วยในลกัษณะองค์รวม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปญัหาทางดา้นอารมณ์และจติสงัคม มกีารสื่อสาร/ประสาน ภายในทมี 
เพื่อการดูแลที่ต่อเนื่อง มกีารสื่อสารแลกเปลีย่นขอ้มูลและประสานการดูแลผูป้่วยภายในทมี เพื่อความต่อเน่ืองในการ
ดแูลและพฒันาศกัยภาพผูป้ว่ยใหม้คีวามต่อเน่ืองและยัง่ยนื 
2. การพฒันากลไก หลกัสตูร และกจิกรรม การพฒันาส่งเสรมิสุขภาวะโดยการยกระดบัจติการพึง่ตนเองของผูส้งูอายุ
เพื่อเป็นแกนน าผูส้งูอายุพุทธธรรม พบว่ายุทธศาสตรช์าตทิีเ่น้นการใหค้วามส าคญัของการกา้วสู่สงัคมผูส้งูอายุส่งเสรมิ
ผู้สูงอายุให้มีสุขภาพตามมาตรฐานสุขภาพผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ มีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ 
เชื่อมโยงจากสถานบรกิารสูชุ่มชน โดยการสรา้งความเขม้แขง็ การมสีว่นร่วมของทอ้งถิน่ในการสง่เสรมิสขุภาพและการ
ดแูลผูส้งูอายุในชุมชน ดว้ยการสรา้งกลไกเพื่อพฒันาสง่เสรมิสขุภาวะโดยการยกระดบัจติการพึง่ตนเองของผูส้งูอายุเพือ่
เป็นแกนน าผูส้งูอายุพุทธธรรม 
3. กลไกการขบัเคลื่อนศกัยภาพขดีความสามารถของผูส้งูอายุโดยบูรณาการหลกัพุทธธรรม  พบว่ากลไกการพฒันา
สง่เสรมิสขุภาวะโดยการยกระดบัจติการพึง่ตนเองของผูส้งูอายุเพื่อเป็นแกนน าผูส้งูอายุพุทธธรรม บุคคลทีส่ าคญัในการ
ขบัเคลื่อนกลไกก็คือ แกนน าผู้สูงอายุพุทธธรรมในพื้นที่, เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด และ เจ้าหน้าที่เทศบาล, 
เจา้หน้าที ่อบต. ท าหน้าทีใ่นการดแูลผูส้งูอายุทัง้ทางกายและใจ สง่ผลใหผู้ส้งูอายุไดร้บัการดแูลอย่างถูกต้อง ผูส้งูอายุมี
พฤตกิรรมสขุภาพถูกตอ้งเหมาะสม นบัเป็นการยกระดบัจติการพึง่ตนเองของผูส้งูอายุ 
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อภิปรายผลการวิจยั 
1. กลไกการบรหิารจดัการศนูยพ์ฒันาศกัยภาพผูส้งูอายุทีต่ัง้ในพุทธสถานเพื่อเพิม่ขดีความสามารถผูส้งูอายุในการดูแล
ตนเองศูนยพ์ฒันาศกัยภาพผูส้งูอายุทีต่ัง้ในพุทธสถานเพื่อเพิม่ขดีความสามารถผูส้งูอายุในการดูแลตนเอง จะต้องปะ
กอบดว้ย (1) ปจัจยัดา้นสถานที ่วดัมสีถานทีเ่พยีงพอต่อการพฒันาศกัยภาพผูส้งูอายุในการเพิม่ขดีความสามารถของ
ผูส้งูอายุในการดแูลตนเอง (2) ปจัจยัดา้นการเงนิ วดัมงีบประมาณทีเ่พยีงพอเพื่อจดัสรรต่อการพฒันาศกัยภาพผูส้งูอายุ
ในการเพิม่ขดีความสามารถของผู้สูงอายุในการดูแลตนเอง (3) ปจัจยัด้านการบริหาร การบรหิารจดัการกนัในกลุ่ม 
กรรมการ มนีโยบาย กองทุน มเีพยีงพอต่อการพฒันาศกัยภาพผูส้งูอายุในการเพิม่ขดีความสามารถของผูส้งูอายุในการ
ดแูลตนเอง (4) ปจัจยัดา้นกจิกรรม วดัมกีจิกรรมทางศาสนาเพื่อพฒันา กาย จติ สงัคม ปญัญา ต่อการพฒันาศกัยภาพ
ผูส้งูอายุในการเพิม่ขดีความสามารถของผูส้งูอายุในการดูแลตนเอง (5) ปจัจยัดา้นสถาปตัยกรรม การก่อสรา้งอาคาร
เพื่อรองรบัสขุภาวะของผูส้งูอายุ อาทเิช่น ทางลาด, บนัได, ป้าย, หอ้งน ้า, หรอืจุดเสีย่งต่างๆ ทีเ่หมาะสมกบัผูส้งูอายุใน
การเอือ้อ านวยการใชช้วีติขัน้พืน้ฐานใหแ้ก่ผูส้งูอายุ (6) ปจัจยัดา้นแผนพฒันา การวางแผนพฒันาวดั เพื่อรองรบัศูนย์
พฒันาศกัยภาพผูส้งูอายุภายในพุทธสถาน เพื่อเอือ้อ านวยต่อการบรหิารจดัการศูนยพ์ฒันาศกัยภาพผูสู้งอายุทีต่ัง้ใน
พุทธสถาน (7) ปจัจยัดา้นนโยบาย นโยบายเกีย่วกบัการบรหิารจดัการต่อการการพฒันาศกัยภาพผูส้งูอายุในการเพิม่
ขดีความสามารถของผูส้งูอายุในการดแูลตนเอง สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธฤษณุ ฉตัรกมลวรกจิ (2556) เรื่อง การจดั
สภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมทางกายภาพส าหรบัผูส้งูอายุของเทศบาลต าบลหนองตองพฒันาในเขตพืน้ทีห่มู่บา้นป่าเป้า 
ต าบลหนองตอง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่า การจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมส าหรบัผูส้งูอายุในชุมชนนัน้ 
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกลไกส าคญัที่จะท าให้แนวทางการจดัสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสมส าหรบัผู้สงูอายุใน
ชุมชนประสบผลส าเรจ็เป็นรูปธรรมได้ เน่ืองจากปจัจยัสนับสนุนทัง้ในดา้นเครื่องมอื บุคลากร และการเสรมิสรา้งทาง
วชิาการจากภายในและองคก์รภายนอก 
2. การพฒันากลไก หลกัสูตร และกจิกรรม การพฒันาส่งเสรมิสุขภาวะโดยการยกระดบัจติการพึง่ตนเองของผูส้งูอายุ
เพื่อเป็นแกนน าผูสู้งอายุพุทธธรรมหลกัสูตรที่ใช้ในการพฒันาส่งเสรมิสุขภาวะโดยการยกระดบัจติการพึง่ตนเองของ
ผูส้งูอายุเพื่อเป็นแกนน าผูส้งูอายุพุทธธรรมคอื หลกัสตูร “โพชฌงค”์ ประกอบดว้ย องคท์ี ่1 คอื สต ิองคท์ี ่2 คอื ธมัมวจิ
ยะ องคท์ี ่3 คอื วริยิะ องคท์ี ่4 คอื ปีต ิองคท์ี ่5 คอื ปสัสทัธ ิองคท์ี ่6 คอื สมาธ ิองคท์ี ่7 คอื อุเบกขา ธรรมทัง้ 7 อย่าง
นี้ ไม่ต้องมคีรบทัง้หมด แม้เพยีงอย่างเดยีวถ้ามสีกัขอ้กช็่วยให้จติใจสบายแล้ว เช่น มสีติ จติใจไม่หลงใหลนัน่เฟือน 
หรอืมปีสัสทัธ ิกายใจผ่อนคลาย เรยีบเยน็ สบาย ไม่มคีวามเครยีด ไม่กงัวลอะไร แต่นี้กเ็ป็นสภาพจติทีด่แีลว้ ถ้ารูจ้กั
มองดว้ยธมัมวจิยะกท็ าใจได ้ยิง่ถา้มวีริยิะ มกี าลงัใจดว้ย กเ็หน็ชดัเจนว่า เป็นสภาพดทีีจ่งึต้องการแน่ๆ จติใจของผูเ้จบ็
ไข้นัน้ จะไม่ต้องเป็นที่น่าห่วง กงัวลแก่ท่านผู้อื่น ยิ่งมีปีติ มีสมาธิ มีอุเบกขา ที่สร้างขึ้นมาได้ก็ยิ่งดีลกัษณะเช่นนี้
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พทิกัษณา สุภานุสร (2546) เรื่อง กลไกทางวฒันธรรมในการช่วยเหลอืผูส้งูอายุของชุมชน
ชนบท พบว่า ชุมชนมกีลไกทางวฒันธรรมในการช่วยเหลอืผูส้งูอายุทัง้ดา้นเศรษฐกจิ ด้านสุขภาพ ดา้นร่างกาย ด้ าน
จติใจและสงัคม โดยเป็นการช่วยเหลอืกนัทัง้ระดบัครอบครวั ชุมชนและสงัคม โดยลูกหลาน คนในครอบครวั ผูส้งูอายุ
ดว้ยกนัเอง ชุมชนและกลุ่มองค์กรทางสงัคม โดยใชก้ลไกทางวฒันธรรมด้านค่านิยมเรื่องความกตญัญู การเคารพผู้
อาวุโสและความสมัพนัธใ์นระบบเครอืญาต ิและกลไกทางดา้นหลกัธรรมของพุทธศาสนา ความสมัพนัธ์ทีด่ต่ีอกนั แล
ความเป็นผูท้างพธิกีรรมและจติวญิญาณ 
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บทคดัย่อ  
การวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อ 1. ศกึษาการด าเนินการของศูนยพ์ฒันาคุณภาพชวีติและส่งเสรมิอาชพีผูสู้งอายุ และ 2.  
ศกึษาปจัจยัที่ส่งผลต่อการด าเนินการของศูนยพ์ฒันาคุณภาพชวีติและส่งเสรมิอาชพีผูสู้งอายุ การวจิยัครัง้น้ีเป็นการ
วจิยัเชงิคุณภาพ เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการศกึษาเอกสาร การสมัภาษณ์เชงิลกึ ผูใ้หข้อ้มลูส าคญัประกอบดว้ย ประธาน
ศูนย์พฒันาคุณภาพชวีติและส่งเสรมิอาชพีผูสู้งอายุ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรอืปลดัองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่หรอืเจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบโครงการ ใน 4 จงัหวดัของประเทศไทย ไดแ้ก่ จงัหวดับุรรีมัย ์จงัหวดัอยุธยา จงัหวดั
ระนองและจงัหวดัน่าน โดยใชว้ธิกีารจบัสลาก หลงัจากนัน้จบัสลากศูนยพ์ฒันาคุณภาพชวีติและส่งเสรมิอาชพีผูส้งูอายุ
จงัหวดัละ 3 แห่ง รวม 12 แห่ง ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัแห่งละ 2 คน รวมผูใ้หข้อ้มูลส าคญัทัง้สิน้ 24 คน วเิคราะหข์อ้มูลโดย
การวเิคราะหเ์น้ือหา ผลการศกึษาพบว่า การด าเนินการของ ศอพส.ใชม้าตรฐานการด าเนินงานของ ศพอส.ในประเทศ
ไทยใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ดา้นการจดักจิกรรมและบรกิารของ ศพอส. นัน้พบว่ายงัมปีญัหา โดยยงัไม่ไดม้กีารด าเนินการ
อย่างเตม็รปูแบบ การจดักจิกรรมไม่ครอบคลุม 2. ดา้นสภาพแวดลอ้มกายภาพสภาพทางกายภาพ สถานทีท่ีใ่ชใ้นการ
จดักจิกรรมและส่งเสรมิอาชพีผูส้งูอายุไม่เพยีงพอแก่การจดักจิกรรมให้แก่ผูสู้งอายุ และ 3 . ด้านกลไกและการบรหิาร
จดัการมีปญัหาอยู่บ้างเพราะผู้สูงอายุเองยงัด าเนินการด้วยตนเองไม่ได้ ยงัต้องให้ส่วนราชการโดยเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลอืหลกัในหลายๆ เรื่อง ปจัจยัที่ส่งผลต่อการด าเนินการของศูนย์พฒันา
คุณภาพชวีติและสง่เสรมิอาชพีผูส้งูอายุ ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นงบประมาณ ปจัจยัดา้นบุคลากร ปจัจยัดา้นสงัคม ปจัจยัดา้น
การเมอืง และปจัจยัดา้นการสือ่สาร  
ค าส าคญั: การด าเนินงาน, ศนูยพ์ฒันาคุณภาพชวีติและสง่เสรมิอาชพีผูส้งูอายุ, ประเทศไทย 
 
Abstract 
The objective of this research is to study the management of Center for Quality of Life Development and 
Career Promotion for the elderly and to study the factors effecting on the management of Center for Quality 
of Life Development and Career Promotion for the elderly. The methodology of this research is qualitative 
research by collecting data from many documents, and using in-depth interview. Random Sampling was used 
to select the scope of study. Four parts of Thailand was selected such as center, northern, southern, and 
northeast part. Then, four provinces were selected to study such as Ayutthaya, Nan, Ranong, and Buriram. 
After that, the researcher draw lottery in order to study three of Center for Quality of Life Development and 
Career Promotion for the elderly each province. Then, the total is twelve centers. The researchers had to 
make in-depth interview from two people from each center; as a result there are twenty four key contributors 
in this research. Key contributors included the president of Center for Quality of Life Development and Career 
Promotion for the elderly, and the director of local government organization. Probably, the director of local 
government organization was the one of Mayor, Chief Executive of Subdistrict Administration Organization, 
Chief Administrator of Subdistrict Administration Organization, Municipal Clerk, or project officers. To analyze 
from this research, there are three problems. First, the activities and services of Center for Quality of Life 
Development and Career Promotion for the elderly has not been fully covered and implemented. Second, 
responding to physical environment and condition, there were not enough places for elderly working on their 
occupation and doing many of their activities. Third, there were some mechanism and management problems 
that the elderly could not operate Center for Quality of Life Development and Career Promotion for the elderly 
by themselves. They still need any help from local government organization. Finally, the study indicated that 
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the factors affecting the operation of Center for Quality of Life Development and Career Promotion for the 
elderly were budgetary factor, personnel factor, social factor, political factor, and communicated factor. 
Keywords: Operation, Center for Quality of Life Development and Career Promotion for the Elderly, Thailand  
 

บทน า 
การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งทางประชากรและผลจากการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม ท าใหป้ระชากรไทยมอีายุยนืยาว
สงูขึน้ตามล าดบั สดัสว่นของผูส้งูอายุเพิม่ขึน้ โดยประเทศไทยกา้วเขา้สูส่งัคมสงูอายุมาตัง้แต่ปี พ.ศ.2548 และก าลงัจะ
ก้าวเข้าสู่การเป็นสงัคมสูงอายุระดับสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2564 หมายถึง สงัคมที่มีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 20 ของ
ประชากรทัง้หมด โดยคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ.2575 ประเทศไทยจะก้าวเขา้สู่สงัคมสูงอายุระดบัสงูสุด คอื มผีูส้งูอายุ
มากกว่ารอ้ยละ 28 ของประชากรทัง้หมด (กรมกจิการผูส้งูอายุ, 2561: 1) โดยผูส้งูอายุของประเทศไทย ในปี พ.ศ.2560 
มจี านวนทัง้สิน้ 10,225,322 คน โดยมกีลุ่มช่วงวยัโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวยัต้น (60-69 ปี) รอ้ยละ 57.4 กลุ่มวยักลาง 
(70-79 ปี) รอ้ยละ 29 และกลุ่มวยัปลาย (80 ปีขึน้ไป) รอ้ยละ 13.6 (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2560) ซึง่
อาจกล่าวไดว้่า ประเทศไทยไดเ้ขา้สูส่งัคมสงูวยัตามเกณฑข์องสหประชาชาตไิปแลว้ 
 จากอตัราการเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ของประชากรสงูอายุ ท าใหป้ระเทศไทยมนีโยบายผูส้งูอายุในหลายมติดิว้ยกนั ไม่ว่า
จะเป็นดา้นสวสัดกิารสงัคม การพฒันาคุณภาพชวีติ โดยมหีน่วยงานภาครฐัทัง้ในระดบัชาตแิละระดบัทอ้งถิน่จดัท าแผน 
โครงการเพื่อผูส้งูอายุอย่างต่อเนื่องตลอดเกอืบ 4 ทศวรรษ นับตัง้แต่ประเทศไทยมแีผนผูส้งูอายุแห่งชาตฉิบบัที ่1 ใน
พ.ศ.2525 แต่ส่วนใหญ่โครงการทีห่น่วยงานของรฐัจดัท ามกัจะเป็นโครงการที่มองผูสู้งอายุในฐานะผู้ทีต่้องการความ
ช่วยเหลอืมากกว่าการดงึศกัยภาพของผูส้งูอายุออกมาใชป้ระโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ความสามารถในการประกอบ
อาชพีเพื่อใหผู้ส้งูอายุมรีายไดแ้ละพึง่พาตนเองได ้ดงันัน้ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ในฐานะ
เจ้าภาพหลักร่วมกบักระทรวงมหาดไทยและสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกนัก าหนดรูปแบบการ
ด าเนินงานจดัตัง้ “ศูนยพ์ฒันาคุณภาพชวีติและส่งเสรมิอาชพีผูส้งูอายุ” เพื่อส่งเสรมิการจดักจิกรรมของชมรมผูส้งูอายุ
ไดม้สีถานทีใ่นการจดักจิกรรมและบรกิาร สง่เสรมิดา้นอาชพีและการถ่ายทอดภูมปิญัญาของผูส้งูอายุในชุมชน ส่งเสรมิ
ใหผู้ส้งูอายุไดร้บัการพฒันาดา้นสุขภาพกาย จติใจ และสงัคม เป็นศูนยส์่งเสรมิและสนับสนุนอาสาสมคัรดูแล จดัระบบ
ขอ้มูลผู้สูงอายุในพื้นที่ เป็นต้น โดยมรีะยะเวลาการด าเนินการ 3 ปี (2557-2559) เป้าหมาย 7,853 แห่ง ทุกองค์กร
ปกครองทอ้งถิน่ (อปท.) ทัว่ประเทศ (ส านกัสง่เสรมิและพทิกัษ์ผูส้งูอายุ, 2556)  
 อย่างไรกต็าม การด าเนินการจดัตัง้ศูนยพ์ฒันาคุณภาพชวีติและส่งเสรมิอาชพีผูส้งูอายุซึง่เริม่มาตัง้แต่ปี พ.ศ.2557 มี
การจดัตัง้ศูนยพ์ฒันาคุณภาพชวีติและส่งเสรมิอาชพีผู้สงูอายุทัว่ประเทศรวมทัง้สิน้ 1,279 แห่ง (กรมกจิการผู้สงูอายุ: 
ออนไลน์) ยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไวซ้ึง่อาจจะสง่ผลใหไ้ม่สามารถจดัการกบัความทา้ทายทีเ่กดิขึน้จากการกา้ว
เขา้สูส่งัคมสงูอายุได ้
 
วตัถปุระสงค ์
การวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อ 1. ศกึษาการด าเนินการของศูนยพ์ฒันาคุณภาพชวีติและส่งเสรมิอาชพีผูสู้งอายุ และ 2. 
ศกึษาปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการด าเนินการของศนูยพ์ฒันาคุณภาพชวีติและสง่เสรมิอาชพีผูส้งูอายุ 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดศนูยพ์ฒันาคณุภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ศูนยพ์ฒันาคุณภาพชวีติและส่งเสรมิอาชพีผูส้งูอายุ 
(ศพอส.) เป็นการจดัสวสัดกิารสงัคมส าหรบัผู้สูงอายุในชุมชมรูปแบบหนึ่ง โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน และเปิดโอกาสให้
ผูส้งูอายุ แกนน า อาสาสมคัร ชุมชน องคก์รเครอืข่ายจากภาครฐั และภาคเอกชน มสี่วนร่วมขบัเคลื่อนการด าเนินงาน
ศนูย ์โดยมอีงคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ใหก้ารหนุนเสรมิ (ส านกัสง่เสรมิและพทิกัษ์ผูส้งูอายุ, 2556: 1-2) กลุ่มเป้าหมาย
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ทีใ่ช้บรกิารในศูนย์พฒันาคุณภาพชวีติและส่งเสรมิอาชพีผู้สงูอายุ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายหลกั ไดแ้ก่ 
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนและพื้นที่ให้บริการศูนย์ รวมไปถึงสมาชิกครอบครัวของผู้สูงอายุและผู้ดูแล และ
กลุ่มเป้าหมายรอง ไดแ้ก่ สมาชกิทุกคนในชุมชน และสมาชกิกลุ่มองคก์รต่างๆ 
ศพอส. ด าเนินการพฒันาภายใตแ้นวคดิ “ร่วมแรง ร่วมใจ ผูส้งูวยักายใจเบกิบาน” เพื่อใหผู้ส้งูอายุไดม้สีถานทีร่วมกลุ่ม
ในการจัดกิจกรรมและบริการที่ครอบคลุมทุกมิติทางด้านสุขภาพ สงัคม จิตใจ และเศรษฐกิจ โดยเฉพาะมิติด้าน
เศรษฐกจิทีเ่น้นการสรา้งรายไดแ้ละการมงีานท าทีเ่หมาะสมส าหรบัผูส้งูอายุ เพื่อยกระดบัการจดับรกิารและสวสัดกิาร
ทางสงัคมในการคุม้ครอง ส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติผูส้งูอายุแบบครบวงจร สามารถตอบสนองปญัหาและความ
ต้องการของผูส้งูอายุและชุมชนได ้โดยมวีตัถุประสงคใ์นการจดัตัง้ศูนย ์ดงันี้  1.เพื่อส่งเสรมิใหผู้ส้งูอายุไดม้สีถานทีใ่น
การจดักจิกรรมและบรกิาร เพื่อการพฒันาดา้นสงัคม เศรษฐกจิ และสุขภาพผูส้งูอายุและสมาชกิอื่นๆ ในชุมชน 2. เพื่อ
เป็นศนูยส์ง่เสรมิอาชพี และจ าหน่วยผลติภณัฑผ์ูส้งูอายุ 3.เพื่อเป็นศนูยร์วมถ่ายทอดภูมปิญัญาของผูส้งูอายใุนชมุชน 4. 
เพื่อเป็นศนูยส์่งเสรมิและสนับสนุนอาสาสมคัรดูแลผู้สงูอายุ และ 5.เป็นศูนยข์อ้มูลผูส้งูอายุในพืน้ที ่(ส านักส่งเสรมิและ
พทิกัษ์ผูส้งูอายุ, 2556: 1-2) 
ทัง้นี้ กรมกจิการผูส้งูอายุ (ม.ป.ป.) ไดก้ าหนดมาตรฐานการด าเนินงานของ ศพอส.ในประเทศไทย ม ี3 ดา้น ไดแ้ก่ 1. 
ดา้นการจดักจิกรรมและบรกิาร หมายถงึ การจดักจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัดา้นสุขภาพอนามยัและคุณภาพชวีติ ทีท่ าให้
เกดิความเพลดิเพลนิ สนุกสนาน ผ่อนคลาย ทัง้ร่างกายและจติใจ ซึง่กจิกรรมประกอบไปดว้ย การส่งเสรมิสุขภาพกาย
และใจ การจดักระบวนการเรยีนรูท้ีจ่ะช่วยเสรมิสรา้งคุณค่าในตวัเอง รวมถงึการพฒันาอาชพีทีก่่อใหเ้กดิรายได ้2. ด้าน
สภาพแวดลอ้มกายภาพสภาพทางกายภาพของ ศพอส. อนัไดแ้ก่ ตวัอาคารสถานที ่ขนาดพืน้ทีใ่ชส้อย การจดัวางผงั
ของห้อง การเขา้ถึง ตลอดจนสภาวะของการใช้งาน ได้แก่ อุณหภูม ิความสว่าง ความชื้น การระบายอากาศ ความ
ปลอดภยั ความสะดวกสบาย ซึ่งส่งผลต่อการใช้งานอาคารทัง้ในด้านบวกและลบ และ 3. ด้านกลไกและการบรหิาร
จดัการ การด าเนินการของ ศพอส.อย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อเป็นการจดัสวสัดกิารสงัคมส าหรบัผูส้งูอายุในชุมชน โดยใช ้
ศพอส. เป็นฐานและสถานทีร่วมกลุ่มในการจดักจิกรรมและบรกิาร  
แนวคิดการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบติั การน านโยบายไปปฏบิตัเิป็นแนวคดิในขัน้ตอนทีส่ามของกระบวนการ
นโยบายเป็นขัน้ตอนทีต่่อจากการผ่านกฎหมายหรอืการด าเนินการทีจ่ะน ากฎหมายมาใชห้รอืแกไ้ขปญัหาจะเกดิขึน้ ใน
ความหมายกวา้ง การน านโยบายไปปฏบิตั ิหมายถงึการบรหิารกฎหมายทีต่วัแสดงในกระบวนการน านโยบายไปปฏบิตัิ
ท างานร่วมกนัเพื่อน านโยบายทีไ่ดร้บัการยอมรบันัน้บรรลุเป้าหมาย 
การศกึษาการน านโยบายไปปฏบิตัิมสีามแนวทางด้วยกนั ได้แก่ 1. แนวทางด้านบนลงล่าง ปจัจยัที่ส่งผลต่อการน า
นโยบายไปปฏบิตั ิเช่น ความชดัเจนของนโยบายจากรฐับาลกลาง เน้นความสามารถของผูก้ าหนดนโยบายทีจ่ะก าหนด
วตัถุประสงคข์องนโยบายใหช้ดัเจนและควบคมุการน านโยบายไปปฏบิตั ิ(Van Meter &. Van Horn, 1975) ผลงานของ
นกัวชิาการทีจ่ดัอยู่ในกลุ่มนี้ ไดแ้ก่ งานของเพรสแมน (Pressman) และวลิดาฟสก ี(Wildavsky) ใน ค.ศ.1973 งานของ
ฟาน มเีตอร ์(Van Meter) และฟาน ฮอรน์ (Van Horn) ค.ศ.1975 งานของบารแ์ดช (Bardach) ค.ศ.1977 และงานของ
ซาบาเตียร์ (Sabatier) และแมซเมเนียน (Mazmanian) ค.ศ.1979, 1980 และ 1983 2. แนวทางจากล่างขึ้นบน 
แนวทางด้านล่างขึน้บน มปีจัจยัด้านล่างขึน้มาซึ่งอาจส่งผลต่อความส าเรจ็หรอืความล้มเหลวในการด าเนินการ เช่น 
ความสามารถของรฐั (ทรพัยากรที่มอียู่ วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ) สภาพแวดล้อมทางการเมอืงของรฐัจะส่งผลกระทบต่อ
นโยบายทีด่ าเนินการได ้ซึง่แตกต่างจากรปูแบบจากบนลงล่าง การด าเนินการตามแนวทางล่างขึน้บนเป็นกระบวนการ
เชิงโต้ตอบเกี่ยวกบัผู้ก าหนดนโยบายกบัผู้น านโยบายไปปฏิบตัิในระดบัต่างๆ ขา้ราชการระดบัล่าง (Street-Level 
Bureaucrats) หรอือาจเรยีกว่า พวกแนวหน้า (Front-Line Implementations) ผลงานนักวชิาการที่ส าคญัในกลุ่มนี้ 
ไดแ้ก่ ลปิสก ี(Lipsky) ค.ศ.1971 และ เอลมอร ์(Elmore) ปี ค.ศ.1980 และเชนิ (Hjern) ปี ค.ศ.1982 และ 3. ทฤษฎกีาร
น านโยบายไปปฏบิตัแิบบผสม (Hybrid Theories of Implementation) ทฤษฎกีารน านโยบายไปปฏบิตัจิากบนลงล่าง
และล่างขึน้บนเป็นประเด็นโต้แย้งทางวิชาการอยู่หลายปี นักวจิยัหลายคนจงึพยายามสงัเคราะห์ทฤษฎีทัง้สองเข้า
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ดว้ยกนั เช่น เอลมอร ์(Elmore) ค.ศ.1985 ซาบาเตยีร ์ค.ศ.1986 และก๊อกกนิ (Goggin) และคณะเมื่อ ค.ศ.1990 ทฤษฎี
ผสมน้ีรวมเอาองคป์ระกอบทัง้สองฝา่ยเขา้ดว้ยกนัเพื่อปิดจุดอ่อนของแต่ละฝา่ย โดยใหค้วามส าคญักบัทฤษฎบีนลงล่าง
เน้นการเริม่ตน้จากขา้งบนทฤษฎล่ีางขึน้บนยดึประชาธปิไตยแบบมสีว่นร่วมนอกจากผูน้ าแลว้ยงัตอ้งค านึงถงึเจา้หน้าที่
ระดบัทอ้งถิน่ ภาคเอกชนและกลุ่มเป้าหมายดว้ย 
ส าหรบัตวัแบบการน านโยบายสาธารณะไปปฏบิตัมินีกัวชิาการไดน้ าเสนอตวัแบบไวห้ลายตวัแบบ เช่น ตวัแบบเหตุผล 
ตวัแบบด้านการจดัการ ตวัแบบทางด้านการพฒันาองค์การ ตวัแบบทางกระบวนการของระบบราชการ ตวัแบบทาง
การเมอืง ตวัแบบทัว่ไป ตวัแบบสหองค์การในการน านโยบายไปปฏบิตัิ ตวัแบบปฏสิัมพนัธ์ระหว่างปจัจยั ตัวแบบ
กระจายอ านาจ (Alexander, 1985; Pressman, 1973; Sabatier, 1980) 
ในสว่นงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการน านโยบาย ศพอส. ไปปฏบิตัมิอียู่อย่างจ ากดั ส่วนใหญ่การวจิยัเรื่องผูส้งูอายุพบงาน
เกีย่วกบัการศกึษาคุณภาพชวีติผูส้งูอายุ หรอืการดูแลสุขภาพผูส้งูอายุ (Netithanakul, 2015) อย่างไรกต็ามการวจิยั
เกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนินการของศูนย์ที่มลีกัษณะใกล้เคยีงกนัเช่น ศูนย์กายภาพบ าบดัชุมชนและชมรมผู้สูงอายุ 
งานวจิยัเรื่องแรกพบว่าปจัจยัที่ส่งเสรมิการดูแลผูส้งูอายุ เช่น ผูน้ าชุมชนเขม้แขง็ กรรมการท างานเป็นทมี ไดร้บัการ
สนบัสนุนจากหลายภาคสว่น ผูส้งูอายุเขา้ถงึบรกิาร ไดร้บับรกิารดา้นสขุภาพและดา้นสงัคม และมฐีานขอ้มูลครอบคลุม 
(นารีรตัน์ จิตรมนตรี, วิไลวรรณ ทองเจริญ และ สาวิตรี ทยานศิลป์, 2011) ในขณะที่งานวิจยัที่เกี่ยวข้องกบัการ
ด าเนินการของชมรมผูส้งูอายุพบว่า ปจัจยัทีส่่งผลต่อการด าเนินการ คอืปจัจยัภายใน เช่น 1. ดา้นผู้น าชมรม มภีาวะ
ความเป็นผูน้ า มจีรรยาบรรณ มจีติอาสา ปฏบิตังิานด้วยความเสยีสละ เลง็เหน็ผลประโยชน์ของผู้สงูอายุเป็นหลกั 2. 
ดา้นความสามารถในการพึง่ตนเอง โดยการหาแหล่งเงนิทุนในการสนับสนุนการด าเนินกจิกรรมต่างๆ ภายในชมรมได้
ตลอดมา 3. ดา้นความสามารถในการประสานงานกบัภาค ีโดยร่วมมอืกนัระหว่างหน่วยงานภาครฐั ภาคทอ้งถิน่ และ
ภาคสงัคม 4. การด าเนินงานตามขอ้บงัคบั (สริวิลัลิ ์พฤกษาอุดมชยั, 2560)  
นอกจากนัน้พบงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเช่น งานวจิยัเรื่องอตัลกัษณ์ของอาสาสมคัรดูแลผู้สงูอายุทีบ่า้น (Whangmahaporn, 
2018) ส าหรบัการวิจยัครัง้น้ี ใช้ตัวแบบทัว่ไปเพื่อศึกษาปจัจยัที่ส่งผลต่อการด าเนินการของ ศพอส. ตัวแบบนี้ให้
ความส าคญัต่อปจัจยัหลกัๆ ไดแ้ก่ การสือ่ขอ้ความ สมรรถนะขององคก์ารทีน่ านโยบายไปปฏบิตั ิเช่น บุคลากร สภาวะ
เศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม และความร่วมมอืสนบัสนุนของผูป้ฏบิตั ิ(สมบตั ิธ ารงธญัวงศ์, 2549) ส าหรบัการด าเนินการ
ของ ศอพส.ใชม้าตรฐานการด าเนินงานของ ศพอส.ในประเทศไทย ม ี3 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ดา้นการจดักจิกรรมและบรกิาร 
2. ดา้นสภาพแวดลอ้มกายภาพสภาพทางกายภาพ และ 3. ดา้นกลไกและการบรหิารจดัการ ของกรมกจิการผูส้งูอายุ
เป็นกรอบในการวเิคราะห ์
 
วิธีการวิจยั  
การวจิยัครัง้นี้ใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัเชงิคุณภาพ เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยการศกึษาเอกสาร การสมัภาษณ์เชงิลกึ ผูใ้หข้อ้มูล
ส าคญัประกอบด้วย ประธานศูนยพ์ฒันาคุณภาพชวีติและส่งเสรมิอาชพีผูส้งูอายุ ตวัแทนองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น
(นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือปลดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ผู้รบัผดิชอบโครงการ ใน 4 
จงัหวดัของประเทศไทย ไดแ้ก่ จงัหวดับุรรีมัย ์จงัหวดัอยุธยา จงัหวดัระนองและจงัหวดัน่าน) ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบ
ชัน้ภูม ิเริม่จากการจบัสลากจงัหวดัเพื่อเป็นตวัแทนภาค 4 ภาคในประเทศไทย (การแบ่งภาคและจงัหวดัเป็นไปตาม
การแบ่งของกรมกจิการผูส้งูอายุ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย)์ หลงัจากนัน้จบัสลากศนูยพ์ฒันา
คุณภาพชวีติและสง่เสรมิอาชพีผูส้งูอายุจงัหวดัละ 3 แห่ง รวม 12 แห่ง ก าหนดผูใ้หข้อ้มลูส าคญัแห่งละ 2 คน (ประธาน
ศนูยฯ์ และตวัแทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีศู่นยฯ์ ตัง้อยู่) รวมผูใ้หข้อ้มูลส าคญัทัง้สิน้ 24 คน วเิคราะหข์อ้มูลโดย
การวเิคราะหเ์น้ือหาและตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูโดยการตรวจสอบแบบสามเสา้ 
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ผลการวิจยั 
การด าเนินการของศนูยพ์ฒันาคณุภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผูสู้งอายุ 
ด้านการจดักิจกรรมและบริการ การจดักจิกรรมและบรกิารของ ศพอส. นัน้พบว่ายงัมปีญัหา เช่น กจิกรรมต่างๆ ยงั
ไม่ได้มีการด าเนินการอย่างเต็มรูปแบบ การจดักจิกรรมบางชนิดยงัไม่ครอบคลุมและไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ที่
ต้องการ นอกจากนัน้ กจิกรรมหรอืโครงการบางโครงการถูกจดัขึน้แล้ว แต่ผูสู้งอายุไม่สามารถน าเอาไปต่อยอดหรอื
ปรบัใช้ในชวีติประจ าวนัได้ดเีท่าที่ควร เช่น กจิกรรมส่วนใหญ่ที่ ศพอส.จดัใหก้บัผู้สูงอายุ อาท ิการส่งเสรมิการออก
ก าลงักายโดยให้หมอผูเ้ชี่ยวชาญเขา้มาดูแล การส่งเสรมิอาชพี เช่น การท าปุ๋ย การท าน ้าพรกิ กจิกรรมในวนัส าคญั
ต่างๆ ทางศาสนา เช่น การเขา้วดัวดัฟงัธรรมะ การสง่เสรมิประเพณีพืน้บา้นโดยรวมกลุ่มกนั มกีารจดัท าสนิคา้โอทอ็ป 
กจิกรรมยงัไม่มแีบบแผนแนวทางการจดัโครงการ การบรกิารหรอืการจดักจิกรรมส าหรบัผูส้งูอายุทีช่ดัเจน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่องอาชีพ พบว่า บุคคลทัว่ไปมทีศันคติต่อการท างานของผู้สูงอายุว่าเป็นสิง่ไม่เหมาะสม ครอบครวัของ
ผูส้งูอายุมกัมองว่า ผูส้งูอายุควรไดร้บัการพกัผ่อนเน่ืองจากท างานมานานและรบัภาระมามากแลว้ ขณะทีผู่ป้ระกอบการ
เหน็ว่าไม่คุม้ทุนเพราะคุณภาพของผลติภณัฑท์ีผู่ส้งูอายุด าเนินการผลติมคีุณภาพต ่า จงึท าใหไ้ม่เกดิผลส าเรจ็ในการจดั
กจิกรรมส่งเสรมิอาชพี อกีทัง้ผูส้งูอายุไม่สามารถผลติสนิคา้บางชนิดซึง่ต้องใชค้วามละเอยีด เน่ืองดว้ยปญัหาสุขภาพ
ของสายตาและความเทีย่งในการใชม้อื เช่น ตะกรา้สานดว้ยผกัตบชวา ทีเ่ป็นกจิกรรมการประกอบอาชพีทีม่ตีลาดและ
ค าสัง่ซือ้มากมาย ประกอบกบัผูส้งูอายุในบางพืน้ทีม่อีาชพีการเกษตรเป็นสว่นใหญ่ ช่วงเกบ็เกีย่วผลผลติ เช่น ช่วงปลูก
ขา้ว ขา้วโพด ท าใหไ้ม่มเีวลาในการมสีว่นร่วมกบักจิกรรมของ ศพอส. จงึสง่ผลใหก้ารท ากจิกรรมของศูนยฯ์ไม่ต่อเนื่อง 
ดงัเช่นค ากล่าวทีว่่า “ศนูยย์งัขาดการท ากจิกรรมอย่างต่อเนื่อง เพราะผูม้อีายุสว่นใหญ่ยงัท างานทางการเกษตร ไม่ค่อย
สนใจกจิกรรมของศนูยเ์ท่าทีค่วร ผูส้งูอายุท างานเกษตรกรรมตามหมู่บา้นต่างๆในต าบล การร่วมกนัท ากจิกรรมต่างๆ
ของศูนย์เทศบาล ก็เป็นกิจกรรมหลักของต าบล เช่น งานรดน ้ าด าหัวผู้สูงอายุ งานแข่งเรือ การออกก าลังกาย
ประจ าเดอืนใหม้ารวมตวักนัทีเ่ทศบาลเดอืนละครัง้” 
ด้านสภาพแวดล้อมกายภาพสภาพทางกายภาพ ศพอส. บางแห่งตวัอาคารเป็นอาคารเก่าโดยมกีารน ามาบูรณะ 
ใหม่เพื่อให้เกดิเป็น ศพอส. สถานที่ที่ใช้ในการจดักจิกรรมและส่งเสรมิอาชพีผู้สูงอายุไม่เพยีงพอแก่การจดักจิกรรม
ใหแ้ก่ผูส้งูอายุ สิง่อ านวยความสะดวกแก่ผูส้งูอายุในการจดักจิกรรมต่างๆ อย่างไม่พอเพยีง เช่น โต๊ะ เกา้อี ้ศพอส. บาง
แห่งไม่เอือ้อ านวยความสะดวกสบายใหก้บัผูส้งูอายุ ดงันัน้จงึเปลีย่นไปใชส้ถานทีข่ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แทน 
เนื่องจากกจิกรรมทีจ่ดัให้กบัผูส้งูอายุส่วนใหญ่จะเป็นกจิกรรมการออกก าลงักาย แต่ขาดอุปกรณ์หรอืเครื่องมอืในการ
ออกก าลงักายทีพ่อเพยีง การจดัสิง่แวดลอ้มในที่สาธารณะใหเ้อื้อต่อสุขภาพผู้สูงอายุยงัไม่เอื้ออ านวยเท่าที่ควร เช่น 
การท าทางเดนิทีร่าบเรยีบ ทางลาด ลฟิตข์ึน้อาคารสถานทีใ่หบ้รกิารต่างๆ ราวจบับนัได หอ้งน ้าสาธารณะในศูนย ์ทีน่ัง่
พกัผ่อน และอุปกรณ์ช่วยเหลอือื่นๆ เป็นตน้ นอกจากนัน้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในฐานะทีป่รกึษา ศพอส. ยงัไม่ได้
รบัการถ่ายโอนอาคาร ศพอส. จาก พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัมาเป็นกรรมสทิธิข์องตน ส่งผลให้
การเขา้ไปด าเนินการตกแต่งหรือปรบัปรุงอาคารเพื่อให้สมาชิก ศพอส. ได้รบัความสะดวกในการจดักจิกรรมอย่าง
สมบรูณ์มากขึน้ ยกตวัอย่างเข่น การจดัปรบัปรุงอาคารต่อเตมิใหเ้ป็นศูนยส์ุขภาพฟิตเนส และหอ้งคาราโอเกะ ดงัเช่น
ค ากล่าวที่ว่า “ยงัไม่มอีาคารส าหรบัผู้สูงอายุ แต่มองภาพรวมยงัไม่มรีูปธรรมชดัเจน ก าลงัรเิริม่ท าโครงการเพื่อขอ
งบประมาณและอนุมตักิารสรา้งอาคารส าหรบัผูส้งูอายุ” หรอืค ากล่าวทีว่่า “การจดัสิง่แวดลอ้มทีส่่งเสรมิใหผู้ส้งูอายุออก
ก าลงัยงัมพีืน้ทีน้่อย ควรจดัใหม้พีืน้ทีส่เีขยีว การจดัมุมพกัผ่อนตามถนนทางเชื่อมและทางเดนิต่างๆ การสรา้งทางเดนิที่
ราบเรยีบสะดวกสบาย การจดับรกิารสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ ในศนูย”์ 
ด้านกลไกและการบริหารจดัการ ศพอส. บางแห่งได้รบัการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มาก
เท่าที่ควร มหีน่วยงานที่ให้การสนับสนุนหรอืช่วยเหลอืในการบรหิารน้อย เช่น ผู้ที่มคีวามรู้เฉพาะด้านการประกอบ
อาชพี ดา้นกฬีา การพฒันาระบบบรกิารดว้ยเทคโนโลยทีีม่คีวามรวดเรว็ยงัมอียู่น้อยท าใหก้ารท างานล่าชา้ การบรหิาร
จดัการส่วนใหญ่เป็นการประสานงานกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้เข้าถึงผู้สูงอายุ ซึ่งก็เป็นการขอความร่วมมือ 
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ช่วยเหลือไม่มค่ีาตอบแทน ซึ่งอาจจะมปีญัหาบ้างในทางปฏิบตัิ ในการบริหารจดัการศูนย์จะมปีญัหาอยู่บ้างเพราะ
ผูส้งูอายุเองยงัด าเนินการดว้ยตนเองไม่ได ้ยงัตอ้งใหส้ว่นราชการโดยเฉพาะองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เป็นผูส้นับสนุน
ช่วยเหลอืหลกัในหลายๆ เรื่อง เช่น การประสานงาน การจดัท าเอกสารและบญัช ีในดา้นการบรหิารจดัการของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งมปีญัหาเน่ืองจากจ านวนบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองมไีม่เพยีงพอกบั
จ านวนงานในการบรหิารจดัการภายในองคก์รอยู่แลว้ ดงันัน้การแบ่งคนมาช่วย ศพอส. จงึท าใหก้ลไกในการบรหิารทัง้
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และ ศพอส. ขาดประสทิธภิาพไม่คล่องตวัเท่าทีค่วร ดงัค ากล่าวทีว่่า “ยงัมหีน่วยงานที่
ให้การสนับสนุนหรอืช่วยเหลอืเกีย่วกบัการบรหิารดา้นบุคลากรน้อย เช่น ผู้ที่มคีวามรู้เฉพาะด้าน เช่น การประกอบ
อาชพี ดา้นกฬีา” หรอื “ปญัหากลไกการบรหิารจดัการ ไม่มงีบประมาณศูนย ์การขบัเคลื่อนงานล่าชา้ ตามมาตรฐาน
ตอ้งด าเนินทุกสปัดาห ์แต่ปจัจุบนัท าไดเ้ดอืนละครัง้เท่านัน้ เราบรกิารไดแ้ค่ผูส้งูอายุตดิสงัคม และตดิบา้นบางสว่น ศนูย์
ยงัไม่มกีารจดัท าแผน ไม่มกีารประสานหน่วยงานในพืน้ทีอ่ย่างครอบคลุม เท่าทีค่วร” 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินการของศนูยพ์ฒันาคณุภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผูสู้งอายุ 
ปัจจยัด้านงบประมาณ ปจัจยัด้านงบประมาณไม่เพยีงพอนับว่าเป็นปญัหาหลกัของ ศพอส. เพื่อน าไปจดักจิกรรม
ใหก้บัผูส้งูอายุ เช่น เทศบาลแห่งหนึ่งมผีูส้งูอายุเกอืบ 2,000 คน แต่มงีบประมาณในการพฒันาคุณภาพชวีติผูส้งูอายุไม่
มากนกั หรอือาจกล่าวไดว้่า การจดักจิกรรมของผูส้งูอายุซึง่ไดร้บัการสนบัสนุนจากภาครฐัและเอกชนแต่ ไม่เพยีงพอต่อ
การเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ที่เข้ามาใช้บริการ ดังค ากล่าวที่ว่า “มีข้อจ ากัดในการใช้
งบประมาณ ปญัหาการใชง้บประมาณเป็นปญัหาส าคญัหน่ึงของการจดักจิกรรมของผูส้งูอายุซึง่ไดร้บัการสนับสนุนจาก
ภาครฐัและเอกชนแต่ไม่เพยีงพอต่อการเพิม่ขึน้ของจ านวนประชากรผูส้งูอายุในเขตพืน้ทีท่ีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร” 
ปัจจยัด้านบุคลากร ปจัจยัทีส่่งผลต่อการด าเนินการของ ศพอส. อกีประการคอื การขาดวทิยากรทีช่ านาญการทีเ่ป็น
แกนน าหลกัในการด าเนินกจิกรรม ท าให้ไม่สามารถเหน็ภาพรวมของโครงการและกจิกรรมได้ชดัเจน ขาดบุคลากร
ประจ าทีจ่ะคอยอ านวยความสะดวกหรอืเป็นเจา้หน้าทีธุ่รการใหศ้นูย ์โดยทัว่ไปศนูยจ์ะไดร้บัความช่วยเหลอืจากองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ แต่กรณีเจา้หน้าทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไม่เพยีงพอต่อการดูแลกจิกรรมหรอืบรกิาร กจ็ะท า
ใหก้ารด าเนินการไม่มปีระสทิธภิาพ ดงัค ากล่าวทีว่่า “การบรหิารจดัการสว่นใหญ่เป็นการประสานงานในส่วนของก านัน 
ผูใ้หญ่บา้น เพื่อใหเ้ขา้ถงึชาวบา้นจรงิๆ ซึง่กเ็ป็นการขอความร่วมมอื ช่วยเหลอื ไม่มค่ีาตอบแทน กอ็าจจะมปีญัหาบา้ง
ในทางปฏบิตั”ิ 
ปัจจยัด้านสงัคม ปจัจยัดา้นสงัคม โดยเฉพาะปจัจยัตวัผูส้งูอายุเอง เช่น ความพรอ้มดา้นสุขภาพ ความเสื่อมถอยของ
ร่างกายที่เป็นไปตามวัย ผู้สูงอายุจ านวนไม่น้อยประสบปญัหาด้านสุขภาพทัง้จากการท างานหนัก และงานที่ไม่
ปลอดภยัในช่วงวยัท างาน ท าใหเ้ป็นขอ้จ ากดัต่อการเขา้ร่วมกจิกรรมทีศ่นูยจ์ดัขึน้ นอกจากนัน้ ผูส้งูอายุบางรายมหีมวก
หลายใบ เช่น เป็นสมาชกิชมรมผูส้งูอายุหลายชมรม เป็นอาสาสมคัร ท าใหม้หีน้าทีแ่ละกจิกรรมทีต่อ้งไปมสี่วนร่วมมาก 
บางครัง้ท าใหข้าดการเขา้ร่วมกจิกรรมกบัศนูย ์นอกจากนัน้จากปญัหาการเดนิทางมาร่วมกจิกรรมไม่สะดวกและไม่มรีถ
รบัส่ง ท าใหผู้ส้งูอายไม่สามารถเดนิทางมาร่วมกจิกรรมไดเ้น่ืองจากหวาดกลวัปญัหาสงัคม เช่น การก่ออาชญากรรม
ของผูเ้สพหรอืคา้ยาในบางพืน้ที ่หรอืการไม่เขา้ร่วมกจิกรรมของผูส้งูอายุอาจเกดิจากการตดิภารกจิภายในครอบครวัคอื
ต้องเฝ้าบา้นเพื่อดูแลลูกหลาน หากการจดักจิกรรมในวนัและเวลาราชการด้วยแล้ว ท าใหลู้กหลานไม่มเีวลามารบัส่ง
ผูส้งูอายุ ดงัค ากล่าวทีว่่า “ผู้สงูอายุบางรายทีป่ระสงค์เขา้ร่วมกจิกรรม มาร่วมไม่ได้ เพราะไม่มรีถรบัส่ง เนื่องจากอยู่
ล าพงั งบประมาณ ศูนย์ต้องขอรบัการสนับสนุน กว่าจะได้ต้องใช้เวลา ท าให้การด าเนินงาน ไม่มงีบประมาณ การ
ด าเนินการล่าช้า ไม่ต่อเนื่อง สภาพภูมอิากาศในจงัหวดั ฝนตกตลอด การท ากจิกรรม ฝนตกหนักไม่สามารถมาร่วม
กจิกรรมได”้  
ปัจจยัด้านการเมือง ความขดัแยง้ดา้นการเมอืงในพืน้ทีน่บัเป็นปจัจยัทีส่่งผลต่อการด าเนินการของ ศพอส. ท าใหก้าร
ท างานไม่ราบรื่น สว่นใหญ่จะเป็นความขดัแยง้ระดบัการเมอืงทอ้งถิน่ในหมู่บา้นต่างๆ มกีารแบ่งฝา่ยของผูน้ าทอ้งทีแ่ละ 
ทอ้งถิ่น ท าใหก้ารบรหิารของศูนย์ไม่มปีระสทิธภิาพ และท าใหก้ารขอความร่วมมอืทุกหมู่บ้านประสบปญัหาไปด้วย 
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นอกจากนัน้ความขดัแยง้ของโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพประจ าต าบล (ทีซ่ึง่เป็นผูด้แูลผูส้งูอายุหลกัในอดตี) กบัองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีซ่ึง่เป็นทีป่รกึษาของ ศพอส. ท าใหก้ารบรหิารจดัการศนูยไ์ม่เกดิประสทิธภิาพ เนื่องจากขดักนัใน
กนัเรื่องการจดัการเรื่องขอ้มลูและการจดักจิกรรมของผูส้งูอายุ ดงัค ากล่าวทีว่่า “เนื่องจากนโยบายรฐับาลเปลีย่นแปลง
ตลอดเวลา เราตอ้งท าตามระเบยีบ หากเราท ามา จะผดิระเบยีบ เรื่องงบประมาณขึน้อยู่กบับรบิทในพืน้ที ่นโยบายของ
นายกฯ อบต. ตอ้งใหค้วามส าคญัแก่เจา้หน้าที ่อบต. เป็นหลกัในการแกไ้ขปญัหา เพราะประธานเองไม่มเีวลามานัง่จดั
กระบวนการ เจา้หน้าทีจ่ะส าคญัทีส่ดุ เขา้มาจดัรปูแบบ กระบวนการ แบบแผนต่างๆ ใหก้บัทางศนูยฯ์” 
ปัจจยัด้านการส่ือสาร ปจัจยัดา้นการสื่อสาร ปญัหาดา้นการตดิต่อสื่อสารส่วนใหญ่ จะมปีญัหาในศูนย์ทีม่กีารตดิต่อ
ผ่านก านนัผูใ้หญ่บา้น หรอืองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ซึง่เป็นบุคคลทีม่งีานประจ าอยู่แลว้ ท าใหก้ารประสานงานล่าชา้ 
นอกจากนัน้การสือ่สารระหว่างศนูยก์บัผูส้งูอายุและครอบครวักม็ปีญัหาในการสื่อสารประชาสมัพนัธก์ารจดักจิกรรมให้
ทราบอย่างทัว่ถงึเพยีงพอ ในทางตรงกนัขา้ม ศพอส. บางแห่งไม่มปีญัหาในการตดิต่อสื่อสารเน่ืองจากความเขม้แขง็
ของชุมชนในการใชเ้ครื่องมอืในการสื่อสาร ไดแ้ก่ หอกระจายข่าว การตดิต่อสื่อสารทางกลุ่มไลน์ และการสื่อสารแบบ
สภากาแฟชาวบา้น ดงัค ากล่าวทีว่่า “ดา้นคณะกรรมการศนูยฯ์ สว่นใหญ่มปีญัหาดา้นการตดิต่อสื่อสาร ส่วนใหญ่ตดิต่อ
ผ่านก านนัผูใ้หญ่บา้น ใหป้ระกาศเป็นสือ่กลางการประสมัพนัธข์า่วใหล้กูหลานหรอืผูส้งูอายุทราบ”  
 
อภิปรายผลการวิจยั  
ตามทีต่วัแบบดา้นการจดัการกล่าวถงึปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการน านโยบายไปปฏบิตัโิดยใหค้วามส าคญัไปทีป่จัจยัภายในและ
ภายนอก กล่าวคอื การสื่อสารขอ้ความ สมรรถนะขององคก์ารทีน่ านโยบายไปปฏบิตั ิเช่น บุคลากร สภาวะเศรษฐกจิ 
การเมอืง สงัคม และความร่วมมอืสนับสนุนของผูป้ฏบิตั ิ(สมบตัิ ธ ารงธญัวงศ์, 2549) ผลการวจิยัชีใ้หเ้หน็ว่า ปจัจยัที่
ส่งผลต่อการด าเนินการของ ศพอส. ได้แก่ สมรรถนะของ ศพอส. กล่าวคอื การขาดงบประมาณ การสื่อสารที่ยงัไม่
ทัว่ถึง การขาดบุคลากรประจ า กรรมการยงัไม่สามารถท างานโดยล าพงัเองได้ ต้องขอความช่วยเหลอืจากองค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ ซึง่กเ็ป็นบุคลากรทีม่งีานประจ าอยู่แลว้ ส าหรบัปจัจยัดา้นการเมอืง และ ปจัจยัในตวัของผูส้งูอายุ
เองกเ็ป็นปจัจยัส าคญัทีส่ง่ผลต่อการด าเนินการของ ศพอส. เช่นกนั สอดคลอ้งตามตวัแบบทัว่ไปทีก่ล่าวถงึปจัจยัต่างๆ 
ดงักล่าวลว้นแลว้แต่สง่ผลต่อการด าเนินการหรอืการน านโยบายไปปฏบิตั ิจากปจัจยัดา้นการขาดงบประมาณน้ีเอง การ
สร้างความเข้มแขง็ให้แก่ ศพอส. จึงจ าเป็นต้องขึ้นอยู่กบัความสามารถในการพึ่งตนเอง ดงัที่งานวิจยัของ สริวิลัลิ ์
พฤกษาอุดมชยั (2560) เรื่องปจัจยัความส าเรจ็ในการด าเนินงานของชมรมผูส้งูอายุต าบลดอนแฝก จงัหวดันครปฐม ที่
กล่าวว่า ความสามารถในการพึ่งตนเอง โดยการหาแหล่งเงินทุนในการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมต่างๆ และ
ความสามารถในการประสานงานกบัภาค ีโดยร่วมมอืกนัระหว่างหน่วยงานภาครฐั ภาคทอ้งถิน่ และภาคสงัคมจะท าให้
กลุ่มหรือชมรมเข้มแขง็ ซึ่งการบริหารจดัการของ ศพอส. นัน้มีลกัษณะไม่ต่างกนัมากนักจากชมรมผู้สูงอายุ สิง่ที่
แตกต่างคอื ศพอส. มกีรรมการทีม่าจากหมู่บา้นต่างๆ อาจท าใหก้ารบรหิารจดัการยากกว่า เนื่องจากการจดักจิกรรม 
โครงการต่างๆ ตอ้งท าใหก้บัหมู่บา้นต่างๆ เอือ้ประโยชน์ในภาพรวมซึง่มคีวามต้องการ ความถนัดในอาชพีทีแ่ตกต่าง
กนั ประกอบกบัผลการวจิยัยงัชีว้่า กจิกรรม โครงการขาดความต่อเนื่องจากการขาดงบประมาณ ดว้ยเหตุนี้กรรมการ
ศูนย์ยิง่ต้องมศีกัยภาพ เช่น การเขยีนโครงการ การแสวงหาภาคเีครอืข่ายกบัหน่วยงานภาครฐัในพื้นที่ ภาคเอกชน 
เช่น หน่วยงานทีเ่ปิดโอกาสใหผู้้สงูอายุไปทศันศกึษาเปิดประสบการณ์ หรอืภาคประชาชน เช่น สมาคมสภาผู้สงูอายุ
แห่งประเทศไทย ด้วยเหตุนี้ การบรหิารจดัการจงึต้องการผู้สูงอายุที่มคีวามรู้ ประสบการณ์ ซึ่งเป็นขอ้จ ากดัในการ
บรหิารจดัการศนูยใ์นปจัจุบนัและอาจเป็นปญัหาในอนาคตหากกรมกจิการผูส้งูอายุ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ใน
พืน้ทีไ่ม่มนีโยบายในการพฒันาศกัยภาพกรรมการของศนูยท์ีช่ดัเจน 
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บทคดัย่อ 
ความขดัแยง้ระหว่างวชิาชพีทางการแพทยโ์ดยเฉพาะวชิาชพีพยาบาลกบัวชิาชพีเภสชักร ไดเ้กดิขึน้จากการจดัท าร่าง 
พ.ร.บ.ยา บบัใหม่ พ.ศ.2561 การปรบัปรุงแกไ้ขกฎหมายใหท้นัสมยัเป็นทีไ่ดร้บัการยอมรบัในเนื้อหาส่วนใหญ่ มเีพยีง
บางประเดน็เท่านัน้ทีม่คีวามคดิเหน็ทีไ่ม่ตรงกนัระหว่างวชิาชพี เช่น ประเดน็ทีใ่หว้ชิาชพีอื่นนอกจากวชิาชพีเภสชักร
จ่ายยาได้ ซึ่งในประเด็นนี้ได้ส่งผลกระทบต่อวชิาชพีพยาบาลเน่ืองจากลกัษณะงานในปจัจุบนัที่ขาดแคลนเภสชักร
วชิาชพี และไม่มกีรอบอตัราก าลงัของเภสชักรวชิาชพีก าหนดไวใ้นทีห่่างไกลหรอืโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล ซึง่
ในสถานการณ์จรงิพยาบาลวชิาชพีต้องท าหน้าที่ในการจ่ายยา ถึงแม้จะมกีฎหมายรองรบัแต่กเ็ป็นกฎหมายที่ยงัไม่
ครอบคลุมเพยีงพอที่จะใหค้วามคุ้มครองการปฏงิานตามวชิาชพีในความรูส้กึของพยาบาล จงึมคีวามต้องการทีจ่ะให้
ระบุขอ้ก าหนดเรื่องการจ่ายยาเขา้ไปใน พ.ร.บ.ยาฉบบัใหม่นี้ดว้ย อนัเนื่องมาจากพยาบาลเองกไ็ดม้กีารเรยีนรูใ้นเรื่อง
ของยามาตลอดหลกัสตูรและมกีารพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฎบิตัทิัว่ไป(การรกัษาโรคเบื้องต้น) ซึง่ต้องผ่านการ
อบรมและฝึกปฏบิตัเิรื่องการใชย้าอย่างสมเหตุผล จงึเหน็ควรใหม้ขีอ้กฎหมายฉบบัใหญ่นี้เขา้มาครอบคลุมใหป้ฏบิตังิาน
ได้อย่างมัน่ใจว่าได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ในขณะเดียวกัน วิชาชีพเภสชักรก็มีความกังวลในแง่ข องความรู้
ความสามารถทีต่อ้งมมีากเพยีงพอเพื่อความปลอดภยัของประชาชนจงึมแีนวคดิทีไ่ม่เหน็ดว้ยทีจ่ะใหว้ชิาชพีอื่นมาจ่าย
ยา ในเมื่อพ.ร.บ.ยาฉบบัใหม่น้ีสรา้งความขดัแยง้ระหว่างวชิาชพีจงึควรหาแนวทางแกไ้ขปญัหา ท าความเขา้ใจและหา
ข้อตกลงร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากทัง้นี้  ทุกวิชาชีพทางการแพทย์ก็ต้องท างาน
ประสานกนัเป็นทมีเพื่อใหป้ระชาชนตอ้งไดบ้รกิารสขุภาพทีด่ทีีส่ดุนัน่เอง 
ค าส าคญั: การบรหิารจดัการความขดัแยง้, วชิาชพีพยาบาล, วชิาชพีทางการแพทย,์ พ.ร.บ.ยา ฉบบัใหม่ พ.ศ.2561 
 

Abstract 
The conflicts between medical professions, especially nursing profession and pharmacist profession has 
conflict from the drafting of the new drug Act in 2018. The most content is accepted, but only partially are 
opinions that do not match the profession. Such issues as professionalism other than pharmacist dispensing. 
In this issue has effected the nursing profession because the current job at present, there is no pharmacist 
capacity frame defined in a distant. The actual situation of professional nurses must be to dispense. Even the 
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law support, it is a law that covered not enough to provide professional protection in the sense of nursing. 
There are need to specify the requirements this issue in the new law, as a result, nurses have learned about 
medication throughout the course and have specialized course of nursing general practice (primary care) 
Rational Drug User: RDU must be trained and practiced. Then should see this new law is supposed to cover 
the work to ensure that is properly treated. Meanwhile pharmacists are also concerned in term of knowledge 
that can be sufficient for the safety of the patient and have disagreement in this issues. When the new drug 
law make conflicts between professional, the conflicts should be solved, find a mutual agreement to get the 
most out of the deal. Because all medical professionals must work together as a team to provide patients 
with the best possible health care. 
Keywords: Conflict Management, Nursing Profession, Medical Professions, New Drug Act B.E.2561  
 
บทน า 
ปจัจุบนัการพยายามเสนอร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบบัใหม่ พ.ศ.2561 เพื่อใชท้ดแทน พ.ร.บ.ยาฉบบัเดมิ พ.ศ.2510 ทีใ่ชอ้ยู่ใน
ปจัจุบนัน้ีเป็นที่ยอมรบักนัว่าเป็นกฎหมายที่มีความเก่า ล้าสมยั สมควรได้รบัการแก้ไขปรบัปรุงเพื่อประโยชน์ต่อ
ประชาชนของประเทศ มคีวามเหน็ดว้ยในเนื้อหาส่วนใหญ่ทีไ่ดร้บัการแกไ้ขปรบัปรุง แต่ขณะเดยีวกนักเ็ป็นทีท่ราบกนัดี
ว่า ไดส้รา้งความขดัแยง้ขึน้ระหว่างวชิาชพีทางการแพทยใ์นหลากหลายสาขาวชิาชพีและหลายประเดน็ ซึง่เป็นประเดน็
ทีย่งัคงมคีวามเหน็ทีไ่ม่ลงรอยกนัอย่างรุนแรง จนน าไปสูก่ารวเิคราะหว์จิารณ์กนัในวงกวา้ง อกีทัง้ยงัสรา้งการแบ่งแยก
ทางวชิาชพีทางการแพทย์ที่ต้องท างานประสานกนัเป็นทมีเพื่อดูแลผู้ป่วย โดยเฉพาะระหว่างวชิาชพีพยาบาลและ
วชิาชพีเภสชักรรม จนต้องแสดงออกถงึจุดยนืดว้ยการออกแถลงการณ์ของแต่ละฝ่ายเกีย่วกบัการเหน็ดว้ยและไม่เหน็
ดว้ยเกีย่วกบัขอ้กฎหมายนี้ (สภาการพยาบาลประเทศไทย, 2561ก; สภาเภสชักรรมประเทศไทย, 2561) การปล่อยให้
เรื่องของการขดัแยง้ระหว่างวชิาชพีไม่ส่งผลดต่ีอการท างานในภาพรวมทัง้หมดของวชิาชพีทางการแพทย ์ดงันัน้ จงึ
ควรท าการศกึษาและท าความเขา้ใจเพื่อใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไดเ้ขา้มาหาทางบรหิารจดัการความขดัแย้งใหล้ดลงให้
อยู่ในขอบเขตที่แต่ละฝ่ายยอมรบัได้จงึเป็นสิง่ส าคญัที่ต้องให้ความใส่ใจ เพื่อประโยชน์ในการน ากฎหมายใหม่น้ีไป
ปฏบิตัริ่วมกนัอย่างมปีระสทิธภิาพอนัจะน าใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อประชาชนในทา้ยทีส่ดุ 
 
ความเป็นมาของ พ.ร.บ.ยา 
พระราชบญัญตัยิา พ.ศ.2510 (พ.ร.บ.ยา) ไดถู้กประกาศใชเ้ป็นระยะเวลาทีย่าวนาน ทุกฝา่ยต่างกเ็หน็ดว้ยว่าต้องมกีาร
แก้ไขปรบัปรุง แต่ความเหน็ที่ขดัแยง้กนัในบางประการนัน้ท าให้มรีะยะเวลาในการด าเนินการช้า เมื่อย้อนกลบัไปดู
ช่วงเวลาในการด าเนินการจะพบว่า (ส านกัขา่วทนีิวส,์ 2561) 
พ.ศ.2510 - พ.ร.บ.ยา ฉบบัประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 84 ตอนที ่101/ฉบบัพเิศษ ลงวนัที ่20 ตุลาคม2510 
(ราชกิจจานุเบกษา, 2561) ก าหนดให้ 3 วิชาชีพคือแพทย์ ทันตแพทย์และสตัวแพทย์สามารถปรุงและจ่ ายยาได้
นอกเหนือจากเภสชักร ต่อมา พ.ศ.2542 มรี่าง พ.ร.บ.ยา ฉบบัส านักคณะกรรมการอาหารและยา เป็นการยกร่าง
กฎหมายใหม่ขึน้มาทัง้หมดและเสนอต่อคณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที ่7 ม.ิย.2542 แต่ไม่ส าเรจ็ พ.ศ.2549 น าร่างฉบบัทีเ่สนอ 
พ.ศ.2542 ทีน่ าไปปรบัปรุงมาเสนอใหม่ในปลายปี พ.ศ.2549 โดยรฐับาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ รบัหลกัการ พ.ศ.
2557 กระทรวงสาธารณสขุน าร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบบั ส านกัคณะกรรมการกฤษฎกีา เผยแพร่ มกีารทกัทว้งเนื้อหาทีว่่า ให้
ใครกไ็ดท้ี่ไม่ใช่เภสชักร สามารถจ่ายยาและปรุงยาได ้น าสู่การตัง้คณะกรรมการร่วมระหว่าง อย.และสภาเภสชักรรม 
จดัท าร่างพ.ร.บ.ยา แกไ้ขเป็นร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบบัการทรวงสาธารณสขุ แต่ไม่มกีารด าเนินการใดๆต่อ จนกระทัง่ 
พ.ศ.2561 - มกีารน าร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบบั อย.ซึง่ร่างโดยส านกังานอาหารและยา โดยน า พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 และฉบบั
แกไ้ขเพิม่เตมิมาแกไ้ขปรบัปรุงบางสว่น และเตมิหมวดว่าดว้ยกระบวนการอนุญาต ตามค าสัง่หวัหน้า คสช.ที ่77/2559 
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เรื่องการเพิม่ประสทิธภิาพในกระบวนการพจิารณาอนุญาตผลติภณัฑ์สุขภาพ แก้ปญัหา อย.ขึน้ทะเบยีนผลติภณัฑ์
สขุภาพล่าชา้ ซึง่ในเน้ือหาสว่นใหญ่ทุกฝา่ยเหน็ดว้ย แต่ไม่เหน็ดว้ยในประเดน็ทีใ่หเ้พิม่วชิาชพีทีม่อี านาจจ่ายยาจากเดมิ 
โดยกฎหมายเปิดกว้างให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์อื่นสามารถจ่ายยาได้ ซึ่งในที่นี้มีการตีคว ามหมายถึง 
พยาบาล นกัเทคนิคการแพทย ์นกักายภาพบ าบดั แพทยแ์ผนไทย โดยใหเ้หตุผลว่าท าใหป้ระชาชนเขา้ถงึยาไดง้่ายขึน้
และในพื้นที่ห่างไกลขาดแคลนแพทย์และเภสชักร ท าให้ประชาชนได้รบัสทิธไิม่ทัว่ถึงซึ่งในป ระเด็นนี้เป็นประเด็น
ขดัแยง้ใหญ่ 
ความแตกต่างท่ีเปล่ียนแปลงไปจาก พ.ร.บ.ยาฉบบัปัจจบุนักบัฉบบัใหม่ 
สรุปประเดน็ส าคญัทีม่กีารคดัคา้นคอืการเปิดช่องทีใ่หผู้อ้ื่นทีไ่ม่ใช่เภสชักร สามารถจ่ายยาได ้รวมถงึความเชื่อมโยงทีม่ี
การตัง้ขอ้สงัเกตว่าอาจไปเอือ้ใหเ้อกชน(ส านกัขา่วไทย, 2561) ท่าทขีองสภาเภสชักรรมออกแถลงการณ์คดัคา้นเนื้อหา
ร่าง พ.ร.บ.ยาฉบบัใหม่ในหลายประเดน็ เมื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างของกฎหมาย 2 ฉบบันี้ จะมปีระเดน็ใหญ่ใน 2 
ประเดน็ คอื 
1. เรื่องการแบ่งแยกประเภทยาตามร่างมาตรา 4 ว่าดว้ยนิยาม โดย พ.ร.บ.ยาฉบบัใหม่นี้ยดึหลกัการคุม้ครองผูบ้รโิภค
เพื่อความปลอดภยัในการใชย้าจงึควรแบ่งกลุ่มยาตามหลกัสากลสว่นใหญ่ซึง่แบ่งเป็น 3 กลุ่มคอื ยาควบคุมพเิศษคอืยา
ทีจ่่ายตามใบสัง่แพทย ์(Prescription only) ยาอนัตรายพเิศษคอืยาทีจ่่ายโดยเภสชักร (Pharmacist only) และยาสามญั
คอืยาทีป่ระชาชนเลอืกใชไ้ดเ้อง (Self-medication) 
2. เรื่องหน้าที่ของวชิาชพีเภสชักรรมในการปรุงยาและจ่ายยาตามใบสัง่ของผู้ประกอบวชิาชพีเวชกรรม ผู้ประกอบ
วชิาชพีทนัตกรรม และผูป้ระกอบวชิาชพีการสตัวแพทย ์หรอืแพทย ์ทนัตแพทยแ์ละสตัวแพทย ์ซึง่กลุ่มคนทีม่บีทบาท
ในประเดน็นี้ม ี3 กลุ่มคอื กลุ่มแพทย์ท าการตรวจรกัษาวนิิจฉัยอาการและสัง่ยา กลุ่มพยาบาลด าเนินการสัง่ยา กลุ่ม
เภสชักรท าการจดัยาตามใบสัง่แพทย์ ร่วมวเิคราะห์การสัง่ยา อธบิายสรรพคุณยาให้ผู้ป่วยเขา้ใจ กล่าวโดยสรุปคือ 
พ.ร.บ.ยาฉบบั พ.ศ.2510 ใหห้น้าทีใ่นการจ่ายยาส าหรบัแพทย ์ทนัตแพทยแ์ละสตัวแพทยส์ัง่จ่ายยาส าหรบัรกัษาผูป้่วย
เฉพาะรายของตนเท่านัน้ แต่ พ.ร.บ.ยาฉบบัใหม่ มผีูม้หีน้าทีจ่่ายยาเพิม่ขึน้อกี 4 กลุ่มวชิาชพีคอื กลุ่มพยาบาลวชิาชพี 
กลุ่มนักเทคนิคการแพทย์ กลุ่มนักกายภาพบ าบดัและกลุ่มแพทย์แผนไทย โดย ภก.นิลสุวรรณ ลลีารศัม ีนายกสภา
เภสชักรรม ไดท้ าหนงัสอืคดัคา้นร่าง พ.ร.บ.ยาฉบบัใหม่ถงึเลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยาเมื่อวนัที ่27 สงิหาคม 
2561 
ผลกระทบท่ีท าให้เกิดความขดัแย้งระหว่างวิชาชีพ 
ความขดัแยง้ระหวา่งวชิาชพี โดยเฉพาะในประเดน็ทีเ่ป็นปญัหาระหวา่งวชิาชพีพยาบาลและวชิาชพีเภสชักรนัน้คอื เรื่อง
การจ่ายยา โดยพยาบาลไดอ้อกมาสนบัสนุนร่าง พ.ร.บ.ยาฉบบัใหม่นี้ โดยมกีารออกแถลงการณ์จากสภาการพยาบาล
ประกาศจุดยนื วชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ์กบัความปลอดภยัในการใชย้า (สภาการพยาบาลประเทศไทย, 
2561ก) เมื่อวนัที ่24 สงิหาคม 2561 โดยสรุปประเดน็ส าคญัในแถลงการณ์ไดว้่าผูส้ าเรจ็การศกึษาพยาบาลวชิาชพีใน
ทุกหลกัสตูรมคีวามรูแ้ละมทีกัษะในการบรหิารยาอย่างปลอดภยั โดยจดัให้มกีารเรยีนการสอนอย่างเพยีงพอแก่การ
ปฏบิตังิานกบัผูป้ว่ยและประชาชนอย่างปลอดภยั ไดเ้รยีนรูเ้รื่องยาและการบรหิารยาทีใ่ชใ้นการรกัษาผูป้ว่ยในแต่ละโรค
ทีพ่บบ่อยทัง้เรื่องขนาดยา การบรหิารยา ผลขา้งเคยีงและวธิกีารแกไ้ขเบือ้งต้นหากพบความผดิปกติ และยังต้องฝึก
ปฏบิตัปิระเมนิสขุภาพ ซกัประวตั ิตรวจร่างกาย วนิิจฉยัแยกโรคและใหก้ารรกัษาเบือ้งตน้โดยค านึงถงึความจ าเป็นและ
ความปลอดภยัในการใชย้าเป็นสิง่ส าคญั และจะส่งต่อในรายทีเ่กนิขอบเขตวชิาชพีหรอืต้องไดร้บัการรกัษาจากแพทย ์
นอกจากนี้ยงัมหีลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏบิตัทิัว่ไป(การรกัษาโรคเบือ้งตน้) ซึง่ตอ้งผ่านการอบรมและ
ฝึกปฏบิตัเิรื่องการใชย้าอย่างสมเหตุผล (Rational Drug User: RDU) กล่าวคอืเลอืกใชย้าเท่าทีจ่ าเป็น และส่งเสรมิให้
ประชาชนรู้จกัใช้ยาให้ถูกต้อง รวมทัง้การปฏบิตัิตัวอย่างถูกต้องเมื่อมคีวามจ าเป็นต้องใช้ยา ซึ่งที่ผ่านมาภาคีสภา
วชิาชพีดา้นสขุภาพไดใ้หค้วามเหน็ชอบร่วมกบัสภาการพยาบาลใหส้ามารถใชย้าจ านวน 18 กลุ่มกบัผูป้่วยทีพ่ยาบาล
วชิาชพีได้ให้การวนิิจฉัยแยกโรค และตรวจรกัษาเบื้องต้นตามขอบเขตที่กฎหมายวชิาชพีการพยาบาลและการผดุง
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ครรภ์ก าหนด สภาการพยาบาลจงึขอสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบบัผ่านประชาพจิารณ์เมื่อเดอืนกรกฎาคม 2561 ซึ่ง
เป็นร่าง พ.ร.บ.ยาทีจ่ะเอือ้ใหทุ้กวชิาชพีทางดา้นสุขภาพสามารถท างานร่วมกนับนความทบัซอ้นของวชิาชพีในระบบ
สขุภาพได ้ดว้ยจติวญิญาณของทมีสหวชิาชพี ทีม่คีวามเอือ้อาทรต่อกนัโดยค านึงถงึประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคญั 
ในขณะทีฝ่า่ยโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบล(รพ.สต.) เหน็ดว้ยกบั พ.ร.บ.ยาฉบบัน้ี โดยใหค้วามเหน็ถงึประชาชนที่
อยู่ในพืน้ทีห่่างไกล บุคลากรในโรงพยาบาลมน้ีอยและไม่มเีภสชักรประจ าการ ท าใหท้ีผ่่านมาจงึเป็นหน้าทีข่องพยาบาล
และเจา้หน้าทีว่ชิาชพีอื่นช่วยจ่ายยาแทนมาโดยตลอด นางวราพร สดุบุญมา เลขานุการพยาบาลวชิาชพีลกูจา้งชัว่คราว 
(ไทยรฐัออนไลน์, 2561) กล่าวว่าไม่ว่าจะมกีารแกไ้ข พ.ร.บ.ฉบบันี้หรอืไม่ พยาบาลวชิาชพีต่างกต็อ้งท างานเหมอืนเดมิ 
เหน็ไดช้ดัว่าในโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลทีไ่ม่มเีภสชักรแต่จะมพียาบาล มบีุคลากรสาธารณสุข โดยคนไขท้ีม่ ี
โรคประจ าตวั ขัน้แรกจะไปพบแพทยท์ีโ่รงพยาบาลขนาดใหญ่เมื่ออาการคงทีแ่พทยจ์ะมใีบสัง่ยาและรายละเอยีดคนไข ้
เพื่อใหพ้ยาบาลจ่ายยาตามแพทยส์ัง่ เพื่อช่วยลดปญัหาการเดนิทางของคนไข ้ 
ฝ่ายทีเ่หน็คดัค้านเช่น วชิาชพีเภสชักร โดย ภก.นิลสุวรรณ ลลีารศัม ีนายกสภาเภสชักรรม ได้ท าหนังสอืคดัค้านร่าง 
พ.ร.บ.ยาฉบบัใหม่ใน 9 ประเดน็ ถงึเลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยา (สภาเภสชักรรมประเทศไทย , 2561) เมื่อ
วนัที ่27 สงิหาคม 2561 โดยสรุปประเดน็ส าคญัเช่น การแบ่งประเภทยาตามร่างมาตรา 4 ว่าดว้ยนิยามไม่เป็นไปตาม
หลกัสากล คือ ยาที่จ่ายตามใบสัง่แพทย์ (Prescription only) ยาที่จ่ายโดยเภสชักร (Pharmacist only) และยาที่
ประชาชนเลอืกใชไ้ดเ้อง (Self-medication) จงึไม่ควรก าหนดนิยามค าว่า ยาอนัตราย ยาควบคุมพเิศษและยาทีไ่ม่ใช่ยา
อนัตรายขึน้มาเพราะเป็นนิยามทีร่ะบุถงึอนัตรายจากการใชย้า เพยีงแต่เป็นทีเ่ขา้ใจในวชิาชพีเท่านัน้ เรื่องการปรุงยา
และการจ่ายยาตามใบสัง่ยาใน พ.ร.บ.ฉบบัใหม่ไดใ้หอ้ านาจนี้แก่ผูป้ระกอบวชิาชพีอื่นไวใ้นวงกวา้งในมาตรา 35 มาตรา 
36 ซึง่เป็นทีม่าของขอ้ขดัแยง้ระหว่างวชิาชพีว่าดว้ยการผลติยาและการผลติผสมยาใหผู้ป้่วยเป็นการเฉพาะราย การ
ยกเวน้ใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีทีไ่ม่ใช่เภสชักรเป็นการสองมาตรฐาน สุม่เสีย่งต่อความปลอดภยัต่อการใชย้าของประชาชน
อย่างยิง่ เพราะตอ้งคุมดว้ยมาตรฐานทีเ่ขม้งวด ม ีGMP ระดบัสากล เรื่องการแบ่งจ่ายยาและการจ่ายยาไม่ควรเขยีนไป
กา้วก่ายถงึการใหว้ชิาชพีใดจ่ายยาไดห้รอืไม่ไดแ้ต่ควรเขยีนว่า ผูจ้่ายหรอืแบ่งจ่ายยาทีไ่ดร้บัการยกเวน้ในมาตรา 22(4) 
และ (5) จะต้องมคีวามรูพ้ืน้ฐาน การศกึษา ความรู ้ทกัษะและความสามารถในการจ่ายยาตามมาตรฐานวชิาชพีอย่าง
เดยีวกนั เรื่องการก าหนดใหเ้ภสชักรสามารถทีจ่ะอยู่ปฏบิตัหิน้าทีใ่นสถานประกอบการดา้นยาไดม้ากกว่า 1 แห่ง หาก
เวลาปฏบิตักิารไม่ทบัซอ้นกนัอาจก่อใหเ้กดิปญัหา เภสชักรแขวนป้าย ทีรุ่นแรงมากขึน้ เป็นตน้  
ความขดัแยง้ระหว่างวชิาชพียงัคงมอีย่างต่อเนื่อง (มตชินออนไลน์, 2561) ในวนัที ่5 กนัยายน 2561 ผศ.องัคณา สรยิา
ภรณ์ เลขาธกิารสภาการพยาบาลยงัยนืยนัสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ยาฉบบัทีผ่่านการประชาพจิารณ์เมื่อเดอืนกรกฎาคม
2561 เพราะผ่านการแสดงความคดิเหน็จากหลายภาคสว่น โดยเฉพาะประเดน็การใหพ้ยาบาลจ่ายยาไดน้ัน้ตอ้งก าหนด
ลงในร่าง พ.ร.บ.ยาฉบบัใหม่เน่ืองจากตาม พ.ร.บ.วชิาชพีพยาบาลและการผดุงครรภก์ก็ าหนดบทบาทหน้าทีพ่ยาบาลไว้
อย่างชดัเจนในการดแูลบ าบดัอาการเบือ้งตน้ใหแ้ก่คนไข ้และจ่ายยาใหแ้ก่คนไขข้องตนเองและมกีารก าหนดไวอ้ยู่แลว้
ว่ายาอะไรทีจ่่ายไดบ้า้ง ท าไมจงึกดีกนัไม่ใหม้กีฎหมายออกมารองรบัตรงนี้ ขอ้เสนอทีจ่ะใหก้ลบัไปใชม้าตรา 13 พ.ร.บ.
ยา พ.ศ.2510 ทีก่ าหนดใหแ้พทย ์ทนัตแพทย ์สตัวแพทย ์จ่ายยาคนไขต้นเองไดน้ัน้ หากจะมกีารปรบัแกร้่าง พ.ร.บ.ยา
ฉบบัใหม่ กข็อเสนอใหเ้พิม่ในส่วนของวชิาชพีพยาบาลเขา้ไปด้วย เพราะกท็ าหน้าทีดู่แลรกัษาสุขภาพเบือ้งต้นใหก้บั
ประชาชนมาโดยตลอด พยาบาลไม่ไดต้อ้งการไปขายยา เพราะร่าง พ.ร.บ.ฉบบัใหม่ระบุชดัเจนว่าคนขายยาไดค้อืเภสชั
กรเท่านัน้ พยาบาลเพยีงต้องการให้ร่าง พ.ร.บ.ยาฉบบัใหม่นี้ออกมารองรบัการท างานของพยาบาลดว้ยเท่านัน้ นาย
ภาคภูม ิสายหยุด ประธานชมรมพยาบาลวชิาชพีโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล แห่งประเทศไทยกล่าวว่า ไม่ได้
ตอ้งการขดัแยง้กบัวชิาชพีอื่นๆ เพราะในความเป็นจรงิแต่ละวชิาชพีทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุตอ้งพึง่พากนัทัง้หมด 
ซึง่เหน็ว่าผลการหารอืเมื่อวนัที ่4 กนัยายน 2561 ทีผ่่านมาเป็นในสว่นของเภสชักรกบักระทรวงสาธารณสขุและ อย. ซึง่
ควรมกีารรบัฟงักลุ่มพยาบาลด้วยเพราะในความเป็นจรงิยงัต้องท างานจ่ายยาตามบรบิทของแต่ละพื้นที ่และปจัจุบนั 
รพ.สต. ประมาณ 9,800 แห่งกจ็ะเป็นพยาบาลเป็นผูท้ าหน้าทีไ่ม่มกีรอบอตัราก าลงัของเภสชักรมาอยู่ใน รพ.สต. ดว้ย
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เหตุนี้ พยาบาลจงึต้องจ่ายยาตามผู้ประกอบวชิาชพีเวชกรรมสัง่มา แต่ไม่มกีฎหมายใหญ่มาดูแล แมท้างกระทรวงจะ
บอกว่ามกีฎกระทรวงคอยดูแลกลุ่มพยาบาลที่จ่ายยาแต่จะดกีว่าหรอืไม่หากเป็นกฎหมายฉบบัใหญ่ เพราะหากเกดิ
ปญัหาโดยไม่เจตนาหากถูกฟ้องรอ้งกต็้ององิกฎหมายใหญ่จงึอยากให้กระทรวงคดิถงึบุคลากรทีท่ างานและย ้าว่า ไม่
ควรออกมาโจมตกีนัระหว่างวชิาชพีโดยเฉพาะในสงัคมออนไลน์ แต่ควรมาหาจุดกลางร่วมกนัมากกว่า และเมื่อวนัที ่11 
กนัยายน 2561 (สภาการพยาบาลประเทศไทย, 2561ข) รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เข้าพบ
นายแพทยโ์อภาส การยก์วนิพงศ ์รองปลดักระทรวงสาธารณสขุ พรอ้มดว้ย นพ.ธเรศ กรษันยัรววิงศ ์รองปลดักระทรวง
สาธารณสขุว่าทีเ่ลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยาคนใหม่และนพ.สุรโชค ต่างววิฒัน์ รองเลขาธกิารคณะกรรมการ
อาหารและยาเขา้ร่วมรบัฟงัความคดิเหน็ โดยมตีวัแทน 10 องคก์รวชิาชพีพยาบาล เช่น สมาคมพยาบาลแห่งประเทศ
ไทย สมาคมผูบ้รหิารทางการพยาบาล ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย ชมรมการพยาบาลวชิาชพีแห่งประเทศ
ไทย ชมรมพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแห่งประเทศไทย ชมรมพยาบาลเวชปฏิบตัิ ชมรมบริหาร
พยาบาลแห่งประเทศไทย พยาบาลอาชีวอนามัย พยาบาลวิสญัญี ตัวแทนพยาบาลวิชาชีพชัน้สูงและพยาบาล
ผูป้ฏบิตังิานใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้เขา้ร่วมประชุม ณ กระทรวงสาธารณสขุ โดย รศ.ดร.ทศันา บุญทอง ไดช้ีแ้จง
เพื่อท าความเขา้ใจกบักระทรวงสาธารณสขุถงึภารกจิในการรกัษาโรคเบือ้งตน้ตามกฎหมายทางวชิาชพี ซึง่มคีวามเหน็
ว่า พ.ร.บ.ฉบบัเดมินัน้ไม่สอดคลอ้งกบัในปจัจบุนัและไม่สอดคลอ้งกบัการปฏบิตัหิน้าทีใ่นสถานการณ์จรงิทีพ่ยาบาลตอ้ง
เจออยู่ตลอดเวลา เช่นตามสถานที่ห่างไกล หรือ รพ.สต.ที่ไม่มีแพทย์หรือเภสชักรประจ า ท าให้ตกเป็ นหน้าที่ของ
พยาบาลทีจ่ะตอ้งท าหน้าทีต่่างๆเองทัง้หมด หากมกีารเปลีย่นแปลงไปใช ้พ.ร.บ.ฉบบัใหม่ จะท าใหเ้กดิผลดต่ีอประเทศ
ในภาพรวมและมกีฎหมายรองรบัเพื่อใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างเตม็ทีแ่ละอยู่ภายใต้ความ
คุม้ครองของกฎหมาย สภาการพยาบาลจงึขอสนบัสนุน พ.ร.บ.ฉบบัใหม่ โดยเหน็ควรใหเ้พิม่เตมิใน 3 ขอ้คอื 1.มาตรา 
22(5) ตามร่าง พ.ร.บ.ยาใหม่ ขอเพิม่เตมิขอ้ความใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาล ผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลและ
การผดุงครรภ ์สามารถจ่ายยาส าหรบัผูป้ว่ยเฉพาะรายของตนไดต้ามมาตรฐานวชิาชพี ทัง้ในสถานพยาบาลของรฐัและ
เอกชน รวมถงึการปฏบิตัหิน้าทีท่ ัง้ในและนอกสถานพยาบาล 2.เหน็ดว้ยตามมาตรา 4 ร่าง พ.ร.บ.ยาใหม่ ในการแบ่ง
ประเภทของยาโดยเฉพาะยาแผนปจัจุบนัซึ่งเป็นยาที่พยาบาลสามารถจ่ายได้ 3.ขอใหพ้ยาบาลวชิาชพีสามารถใชย้า
และจ่ายยาในกรณีผูป้่วยมภีาวะฉุกเฉินทีอ่าจเป็นอนัตรายถงึแก่ชวีติเพื่อช่วยชวีติผู้ป่วยไดท้นัท่วงท ีซึง่ภายหลงัการ
ประชุม นพ.โอภาส การยก์วนิพงศ์ กล่าวสรุปว่าจะน าขอ้เสนอทัง้ 3 ขอ้ไปเสนอต่อผูบ้รหิารของกระทรวงสาธารณสุข
และคณะกรรมการร่าง พ.ร.บ.ยา หากมปีระเดน็ใดทีย่งัมขีอ้เหน็ต่าง จะเชญิผูท้ีเ่กีย่วขอ้งมาร่วมหารอืเพื่อหาขอ้สรุปให้
ไดโ้ดยเรว็ทีส่ดุ จากนัน้จะน าเสนอต่อคณะรฐัมนตรแีละน าเขา้สูก่ระบวนการต่อไป 
 
การใช้แนวคิดทฤษฎีผูน้ าทางการพยาบาลมาประยกุต์ใช้กบัสถานการณ์ 
ผู ้น าทางการพยาบาลยุคใหม่ นอกจากภาวะการขาดแคลนพยาบาลแล้ว จากกรณีที่กล่าวมาขา้งต้นยงัมกีาร
เปลี่ยนแปลงในระบบบริการสุขภาพ เช่นการเปลี่ยนกฎหมายให้มคีวามทนัสมยัขึน้ ท าให้ผู้น าทางการพยาบาลยุค
ใหม่ควรจะมลีกัษณะรวมทัง้การประยุกต์ใช้ภาวะผู ้น าในการแก้ปญัหาดงันี้ 1.เป็นผู ้น าที่มวีสิยัทศัน์ใหม่ (new 
vision) นอกจากจะต้องมคีวามคดิสร้างสรรค์แล้ว ในสถานการณ์นี้ยงัต้องมคีวามสามารถที่จะสร้างวสิยัทศัน์
ร่วมกบัสาขาวชิาชพีอื่นในการพฒันาการให้บรกิารสุขภาพที่ไม่ล้าสมยั 2.ต้องเขา้ใจสถานการณ์ปจัจุบนั (we are 
now) เป็นผู ้ที่รบัรู ้และเขา้ใจปญัหาอย่างลกึซึ้ง มคีวามรอบรู ้เพยีงพอที่จะบรหิารสถานการณ์ได้ 3.มวีสิยัทศัน์
ส าหรบัอนาคต (future vision) สามารถมองเหน็การเปลี่ยนแปลงของการบรกิารสุขภาพในยุคใหม่ สามารถท างาน
เป็นทมีได้ดแีละได้รบัการยอมรบัให้เขา้ร่วมกลุ่มของบุคลากรทางการแพทย์ในระดบัก าหนดนโยบายได้ 4.ท างาน
ด้วยขอ้มูลเชงิประจกัษ์ (evidence based practice) สามารถน าขอ้มูลเชงิประจกัษ์ถึงสถานการณ์การท างานจรงิ
ในปจัจุบนัของวชิาชพีพยาบาลมาอธบิายท าความเขา้ใจกบัผู้อื่นได้ 5.มคีวามช านาญในการปฏบิตัิการพยาบาล
(nursing leader as nurse expert) มคีวามรู้ลกึซึ้งและทกัษะปฏบิตัิที่เป็นเลศิจงึจะท าให้เป็นที่ยอมรบัของบุคคลที่
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อยู่ในวชิาชพีได้ 6.มคีวามยดืหยุ่นสูง (flexibility) เน่ืองจากปจัจุบนัมสีิง่ท้าทายมากมาย ผู้น าทางการพยาบาลยุค
ใหม่ต้องมคีวามสามารถหลายด้านผสมผสานกนัอย่างลงตวั จงึจะสามารถก าหนดแนวทางการปฏบิตัิงาน การ
เจรจาต่อรองให้เกดิความรู้สกึในทางที่ดกีบัทุกฝ่าย จนท าให้เกดิขอ้ตกลงที่ยอมรบักนัได้เพื่อประโยชน์สูงสุดในการ
ให้บรกิารสุขภาพแก่ประชาชน (อุดมรตัน์ สงวนศริธิรรม , 2553: 205-212) 
 
การใช้แนวคิดทฤษฎีการบริหารจดัการความขดัแย้งมาประยกุต์ใช้กบัสถานการณ์ 
ความขดัแย้ง (Conflict) มคีวามหมายได้หลากหลายนิยาม ในบทความนี้ หมายถึง พฤติกรรมที่เกดิขึน้จากความ
ไม่พงึพอใจ การสูญเสยีประโยชน์ การปฏบิตัิซึ่งเขา้กนัไม่ได้และความคดิเหน็ที่ไม่ตรงกนั (ศริวิรรณ เสรรีตัน์ , 
2550: 389-400) จากการศกึษาสถานการณ์เกี่ยวกบั ร่าง พ.ร.บ.ยาฉบบัใหม่นี้เป็นการขดัแย้งด้านเหตุผล
(Substantive conflict) เป็นความขดัแย้งที่เกดิขึน้จากการไม่เหน็ด้วยในวธิกีารของอกีฝ่ายที่ต้องการท าเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย ไม่ใช่ความขดัแย้งด้านอารมณ์ (Emotional conflict) ซึ่งความขดัแย้งด้านเหตุผลผู้บรหิารระดบัสูง
จะต้องเขา้มามสี่วนเกี่ยวขอ้งเต็มที่ในการจดัการแก้ปญัหา ระดบัของความขดัแย้ง (Levels of conflict) เป็นความ
ขดัแย้งระดบักลุ่ม (Intergroup conflict) เป็นความไม่ลงรอยกนัระหว่างกลุ่ม มกีารขาดความเขา้ใจกนัส่งผลให้เกดิ
ความยากล าบากในการร่วมมอืกนัในกจิกรรมการท างาน วธิกีารที่จะช่วยลดความขดัแย้งในสถานการณ์นี้คอื การ
จดัตัง้หน่วยเฉพาะกจิ (Task forces) ขึน้ เพื่อช่วยแก้ปญัหาไปในทางสร้างสรรค์ สนับสนุนให้เกดิความคดิในแง่
บวก เพื่อให้เกดิการยอมรบัในขอ้ตกลงร่วมกนัได้ กลยุทธ์ในการแก้ปญัหาความขดัแย้งควรเลอืกรูปแบบความ
ขดัแย้งแบบชนะ-ชนะ (win-win conflict) เป็นกลยุทธ์การแก้ปญัหาความขดัแย้งโดยอยู่บนพื้นฐานของเหตุผล 
เพื่อแสวงหาแนวทางที่ท าให้ทุกฝ่ายพอใจ ไม่ท าให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสยีเปรยีบ โดยการใช้กลยุทธ์นี้คอื ความ
ร่วมมอืกนัในการหารอืการแก้ปญัหา (Collaboration or problem solving) ซึ่งวธินีี้จะแสดงพฤติกรรมความ
ร่วมมอืและพฤติกรรมมุ่งเอาชนะในระดบัสูง เป็นการมุ่งที่จะเอาชนะแต่ในขณะเดยีวกนักใ็ห้ความร่วมมอือย่างเต็ม
ความสามารถในการแก้ปญัหาความขดัแย้ง เป็นความร่วมมอืร่วมใจในการแก้ปญัหาด้วยการเปิดใจ ท าให้เกดิ
ความชนะทัง้สองฝ่าย โดยองค์ประกอบที่ส าคญัในการแก้ปญัหาแบบน้ีประกอบด้วย 1.ต้องบรรลุเป้าหมายแต่ละ
ฝ่าย 2.แนวทางในการแก้ปญัหาจะต้องได้รบัการยอมรบัและความเหน็ชอบจากทัง้สองฝ่าย 3.ก าหนดขัน้ตอนซึ่ง
ทุกฝ่ายจะต้องเกี่ยวขอ้งกนั มคีวามรบัผดิชอบร่วมกนั เปิดเผยและซื่อสตัย์ต่อขอ้เทจ็จรงิ ความคดิเหน็และ
ความรู ้สกึ เมื่อบรรลุผลการแก้ปญัหาความขดัแย ้งที่แท ้จรงิกจ็ะเกดิขึน้ เกดิความสามคัคกีนั ซึ่งจะน าไปสู่
ผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รบัจากการให้บรกิารสุขภาพอย่างแท้จรงิ 
 
บทสรปุ 
การบรหิารจดัการความขดัแยง้ระหว่างวชิาชพีทางการแพทยน์ี้ หน่วยงานทีร่บัผดิชอบในการร่างกฎหมายควรค านึงถงึ
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้และใหค้วามส าคญัเป็นอย่างยิง่กบัการหาขอ้ยตุคิวามขดัแยง้ใหไ้ดโ้ดยเรว็ทีส่ดุ ก่อนทีจ่ะท าการเสนอ
เขา้สูข่ ัน้ตอนการพจิารณาออกกฎหมาย เพราะหากปราศจากความเหน็พอ้งตอ้งกนัในขอ้กฎหมายการจะท างานร่วมกนั
ในระหว่างวชิาชพีจะกระท าไดย้ากเพราะความขดัแยง้ยงัคงอยู่ ซึง่จะส่งผลกระทบต่อการใหบ้รกิารสุขภาพในระยะยาว
ต่อประชาชนเพราะการใหบ้รกิารสุขภาพจ าเป็นต้องอาศยัการท างานร่วมกนัเป็นทมีของบุคลากรทางการแพทย์ เป็น
ทมีสหวชิาชพี เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุต่อประชาชนต่อไป 
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บทคดัย่อ 
บทความวชิาการนี้มีวตัถุประสงค์ที่จะสงัเคราะห์ถึงองค์ประกอบของพฤติกรรมที่ใช้ในการวจิยัทางด้านพฤติกรรม
ศาสตร ์ซึง่น าไปสู่การก าหนดกรอบแนวคดิการวจิยัเชงิพฤติกรรมศาสตร ์เพื่อปูพืน้ความรู้ความเขา้ใจให้แก่ผูอ้่านได้
ทราบเกีย่วกบัแนวคดิพืน้ฐานทางพฤตกิรรมศาสตร ์ทีไ่ดม้กีารเกดิขึน้และพฒันามาโดยล าดบั ตัง้แต่กลางศตวรรษที ่20 
โดยบทความวชิาการนี้ สามารถสรุปถงึองคป์ระกอบทีใ่ช้ในการวดัพฤตกิรรม ซึง่น าไปสู่การก าหนดกรอบแนวคดิการ
วจิยัเชงิพฤตกิรรมศาสตรไ์ดว้่าประกอบดว้ยการวดัพฤตกิรรมใน 3 องคป์ระกอบไดแ้ก่ 1) องคป์ระกอบดา้นอุปนิสยั 2) 
องคป์ระกอบดา้นบุคลกิภาพและ 3) องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม ส่วนเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวดัองคป์ระกอบต่างๆ ของ
มนุษยน์ัน้ อาจใชแ้บบตรวจสอบรายการถงึการมหีรอืไม่มพีฤตกิรรมทีก่ าหนดไว ้รวมถึงอาจใชเ้ครื่องมอืซึ่งมลีกัษณะ
แบบมาตราสว่นประมาณค่าตัง้แต่ 3-7 ระดบั 
ค าส าคญั: องคป์ระกอบ, กรอบแนวคดิ, พฤตกิรรมศาสตร ์
 
Abstract 
This academic article aimed to synthesis the behavioral components in behavioral science research which 
leads to conceptual framework attribution for behavioral science research in providing fundamental 
knowledge for readers about basic concepts of behavioral science which occurred and has been developed 
since the 20th century. This academic article concluded that components in behavioral science research which 
leads to conceptual framework attribution for behavioral science research were consisted of 3 components 
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which were 1) Habit Component 2) Characteristic Component and 3) Behavioral Component. Instruments in 
measuring human behavioral components may use checklist form with assigned behavior or not and also 
may use rating scale with scale form 3-7 measurement.  
Keywords: Component, Conceptual Framework, Behavioral Science 
 
บทน า 
การวจิยัทางดา้นพฤติกรรมศาสตรข์องมนุษยใ์นศาสตรท์างดา้นจติวทิยากเ็หมอืนกบัศาสตรด์า้นอื่นทีม่ปีระวตัศิาสตร ์
ซึง่อาจจ าตอ้งยอ้นไปในอดตีตัง้แต่จติวทิยายงัไม่มตีวัตน หากแต่ในความเป็นจรงิไม่มหีลกัฐานทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรที่
สามารถยนืยนัอย่างชดัเจนว่าการวจิยัทางด้านพฤตกิรรมศาสตร์มนุษย์เกดิขึน้เมื่อใด แต่มกีารสนันิษฐานว่ามคีวาม
เป็นไปไดท้ีจ่ะเริม่ต้นตัง้แต่มนุษยชาติพฒันาเครื่องมอืเพื่อใชใ้นการอ านวยความสะดวกและการด ารงอยู่ของเผ่าพนัธุ ์
ทัง้นี้ประวตัิศาสตร์ของการวิจยัทางด้านพฤติกรรมศาสตร์มนุษย์ พบว่ามีการเริ่มในยุคก่ อนเกดิจิตวิทยา และกลุ่ม
แนวคดิทีศ่กึษาพฤตกิรรมในยุคแรกเริม่ก่อนก าเนิดจติวทิยา โดยนกัวชิาการมคีวามเชื่อว่าการศกึษาเกีย่วกบัพฤตกิรรม
ของมนุษยอ์าจเริม่ตัง้แต่ยุคหนิ (ประมาณ 7,000 ถงึ 50,000 ปีก่อนครสิตกาล) ซึง่เป็นการพยายามหาวธิกีารเยยีวยา
รกัษาบุคคลที่มปีญัหาทางจติใจ (Shaman) (Feist & Rosenberg, 2011: 12) โดยยุคที่มกีารกล่าวถงึบ่อยและมี
หลกัฐานเป็นจ านวนมาก คอื ยุคกรกีโบราณ (Ancient Greece: ประมาณ 500 ถงึ 300 ปี ก่อนครสิตกาล) ในยุค
ดงักล่าวเป็นยุคทีใ่ห้ความส าคญักบัศาสตรห์นึ่งทีเ่รยีกว่า “ปรชัญา” (Philosophy) และบุคคลทีไ่ดร้บัการอ้างองิหาก
กล่าวถึงการวจิยัทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ของบุคคล คือ โซเครติส (Socrates) เพลโต (Plato) และอริสโตเติล 
(Aristotle) ซึง่นกัวชิาการยอมรบัว่าเป็นจุดเริม่ตน้ของการศกึษาพฤตกิรรมศาสตรท์างจติวทิยา (Nevid, 2012: 5)  
ทัง้นี้ นกัปราชญ ์และนกัคดิต่างๆ ไดม้กีารถกเถยีงกนัเรื่องทีม่าของพฤตกิรรมต่างๆ ของมนุษย ์โดยในช่วงศตวรรษที ่
19 (1801-1899) ได้เริม่เหน็หลกัฐานทางการศกึษากระบวนการทางจติใจทีเ่ป็นวทิยาศาสตร ์แต่ค าตอบยงัไม่เป็น
รูปธรรมและหลกัฐานยนืยนัยงัไม่ชดัเจนพอ (Lefton & Brannon, 2008) จนกระทัง่ช่วงต้นปี ค.ศ.1900 ไดเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่ครัง้แรกในประวตัศิาสตรก์ารศกึษาพฤตกิรรมมนุษยใ์นประเทศแถบซกีโลกตะวนัตก และน าไปสู่
ยุคก าเนิดจติวทิยา ซึ่งอาจถอืไดว้่าเป็นเหตุการณ์ที่ท าให้ จติวทิยาแยกออกจากปรชัญาและศาสตรอ์ื่นๆ และมคีวาม
เอกเทศ (Nevid, 2012: 6) ดว้ยการใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตรท์ี่มคีวามแตกต่างจากศาสตรอ์ื่นๆ ทีศ่กึษาเรื่อง
พฤตกิรรมเช่นเดยีวกนั ส่งผลใหก้ารวจิยัทางดา้นพฤตกิรรมศาสตรไ์ดร้บัความนิยมมากขึน้ จนเกดิแนวคดิและทฤษฎี
ต่างๆ ทีอ่ธบิายพฤตกิรรมในลกัษณะต่างๆ ของมนุษย ์จนกระทัง่ปจัจุบนัการศกึษาทางจติวทิยาเริม่ไดร้บัการยอมรบัว่า
เป็นวทิยาศาสตรแ์ขนงหนึ่ง ซึง่เรยีกว่า “วทิยาศาสตรพ์ฤตกิรรม” (Behavioral Sciences) โดยวตัถุประสงคส์ าคญัของ
วทิยาศาสตร ์คอืการสรา้งทฤษฎี (Theory) ซึ่งได้แก่ การอธบิายปรากฏการณ์ตามธรรมชาต ิตวัอย่างเช่น แทนการ
อธิบายพฤติกรรมแต่ละอย่างของบุคคลแบ่งแยกออกไป นักวิจยัทางจิตวิทยาก็จะใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อ
พยายามหาค าอธบิายทัว่ๆ ไปทีจ่ะสามารถครอบคลุมพฤตกิรรมต่างๆ ของเหตุการณ์ และโยงพฤตกิรรมเหล่านัน้เขา้
ดว้ยกนั ผลจากการสรา้งกฎนี้จะช่วยใหน้กัจติวทิยาสามารถเชื่อมโยงความรูใ้นเหตุการณ์ ซึง่แมว้่าอาจทราบกนัอยู่แลว้
นัน้ แต่ยงักระจดักระจายอยู่คนละทศิละทาง ใหส้ามารถรวมเขา้ด้วยกนัไดแ้ละยงัให้สามารถคาดคะเนหรอืพยากรณ์
อย่างเชื่อถอืไดใ้นเหตุการณ์ทีย่งัไม่ทราบกนัมาก่อน (Coon & Mitterer, 2013) 
ส าหรบัประเทศไทย จุดก าเนิดทางดา้นการวจิยัทางดา้นพฤตกิรรมศาสตรท์ีม่หีลกัฐานอา้งองิคอื งานทางดา้นจติวทิยา
คลนิิก ซึง่เป็นความร่วมมอืระหว่างกระทรวงสาธารณสขุของไทยกบัองคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization: 
WHO) ในปี พ.ศ.2496 โดยเป็นความร่วมมอืเพื่อก่อตัง้ศูนยส์ุขวทิยาจติ เพื่อใหบ้รกิารตรวจ แกไ้ขปญัหาของเดก็ใน
ประเทศ สถาบนัระหว่างชาตสิ าหรบัการคน้ควา้เรื่องเดก็ (International Institute for Child Study) ตัง้ขึน้ดว้ยความ
ร่วมมอืระหว่างกระทรวงศกึษาธกิาร และองคก์ารการศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละวฒันธรรมแห่งสหประชาชาต ิ(UNESCO) 
เมื่อวนัที ่25 เดอืนสงิหาคม พ.ศ.2498 และต่อมาไดเ้ปลี่ยนชื่อมาเป็น “สถาบนัวจิยัพฤตกิรรมศาสตร์” ซึ่งมุ่งเน้นการ
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วิจยัทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อน าผลจากการวิจยัดงักล่าวให้สามารถน าไปพฒันาบุคคลและสงัคม ตลอดจน
เผยแพร่ความรูท้างวชิาการและฝึกอบรมทัง้ทางเนื้อหาพฤตกิรรมศาสตรแ์ละวธิกีารวจิยั หลงัจากนัน้จงึเริม่มกีารพฒันา
ความก้าวหน้าของวทิยาการทางจติวทิยาอย่างต่อเนื่อง จน ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ ผู้ซึ่งน าเสนอ
ทฤษฎทีีม่ชีื่อว่า “ทฤษฎตีน้ไมจ้รยิธรรม” จงึสง่ผลใหเ้กดิกลุ่มแนวคดิต่างๆ ทีม่พีืน้ฐานการศกึษาจากมุมมองของศาสตร์
ต่างๆ (หสัดนิ แกว้วชิติ, 2559) 
ทัง้นี้ จากสภาพทางสงัคมไทยในปจัจุบนัซึ่งพบว่ามปีญัหาบุคคล และสงัคมมปีรมิาณเพิม่ขึน้อย่างน่าวติก อกีทัง้ยงัมี
ความเกีย่วโยงอย่างสลบัซบัซอ้นไดม้กีารตระหนักในความส าคญัของการวจิยัดา้นพฤตกิรรมศาสตรม์ากขึน้ในแง่ของ
การช่วยหาแนวทางในการแกไ้ขปญัหาพฤตกิรรมมนุษย์ และสงัคมทีม่นุษย์เกีย่วขอ้ง อกีทัง้บุคคลในวงการต่างๆ มี
ความสนใจและตอ้งการทีจ่ะเพิม่พนูความรูแ้ละความเขา้ใจใหแ้ก่ตนเองในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมของบุคคลและ
สงัคม โดยตอ้งการทราบปจัจยัทีเ่ป็นตวัก าหนดพฤตกิรรม กระบวนการทีท่ าใหพ้ฤตกิรรมต่างๆ เกดิขึน้ และผลสุดทา้ย
ซึง่ไดแ้ก่ องค์ประกอบต่างๆซึง่สามารถเป็นกรอบแนวคดิในการวดัพฤตกิรรม ที่อาจเป็นสิง่ทีเ่อือ้ต่อการพฒันาสงัคม
หรอืเป็นสิง่ที่เป็นอุปสรรคยบัยัง้ความก้าวหน้าของสงัคมกไ็ด้ ซึ่งอย่างไรกต็ามการมองหาวธิกีารแก้ปญัหาต่างๆ ใน
สงัคมไทยปจัจุบนับางครัง้เหมอืนงมเขม็ในมหาสมุทร เพราะผูว้จิยัไม่รูจ้ะเริม่ต้นจากจุดใดเนื่องจากขาดองคป์ระกอบที่
ใชใ้นการวจิยัพฤตกิรรม เมื่อเป็นเช่นนี้การเริม่จากการมฐีานหรอืทฤษฎหีรอืแนวคดิหลกัทางพฤตกิรรมศาสตรจ์งึเป็น
การเริม่ทีส่ าคญัและจ าเป็นส าหรบัการแกไ้ขปญัหาพฤตกิรรมบุคคลและสงัคม ซึง่นับวนัจะทวคีวามรุนแรงและซบัซอ้น
เพิม่ขึน้ จงึเป็นการส าคญัที่จะต้องมกีารคน้ควา้ถงึองคป์ระกอบของพฤติกรรมเพื่อน าไปสู่การสรา้งกรอบแนวคดิการ
วจิยัเชงิพฤติกรรม ซึ่งผู้เขยีนจงึได้เหน็ถงึความส าคญัของการน าเสนอบทความกรอบแนวคดิการวจิยัเชงิพฤติกรรม
ศาสตรน์ี้ เพื่อเป็นแนวทางส าหรบัผูว้จิยัทางดา้นพฤตกิรรมศาสตร ์ในการท าความเขา้ใจถงึองคป์ระกอบของพฤตกิรรม 
และนิยามในการวดัองคป์ระกอบต่างๆ ของพฤตกิรรม ซึง่จะน าไปสู่วธิกีารวจิยัและการวดัองคป์ระกอบของพฤตกิรรม
ได้อย่างมเีหตุผลต่อไป (Mohan, 2017) ในบทความนี้ ผูเ้ขยีนไดใ้ช้วธิกีารในการสงัเคราะห์องค์ประกอบในการวดั
พฤติกรรมเพื่อน าไปสู่การก าหนดกรอบแนวคิดการวจิยัด้านพฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งผู้วจิยัเขยีนได้แบ่งวิธดี าเนินการ
ออกเป็น 2 สว่น ไดแ้ก่ 1) สว่นแรกเป็นการทบทวนเอกสารเรื่องการสงัเคราะหเ์นื้อหาเชงิทฤษฎ ีโดยการศกึษาแนวคดิ
และทฤษฎีเกี่ยวกบัพฤติกรรมศาสตร์ และได้ท าการศกึษาค้นคว้าเพิม่เติมจากต าราวธิกีารวจิยัทางจติวทิยา (Basic 
Research in Psychology) และ 2) ส่วนทีส่องเป็นการสรุปองคค์วามรูท้ีไ่ดร้บัจากการสงัเคราะหจ์ากเนื้อหาเชงิทฤษฎี
ของการทบทวนเอกสารในสว่นแรก ดว้ยหลกัการคดิเชงิเหตุผล ซึง่จะไปน าไปสู่การก าหนดกรอบแนวคดิการวจิยัดา้น
พฤตกิรรมศาสตรต์ามหลกัการสรา้งทฤษฎฐีานราก ทีไ่ดร้บัจากการสรุปองคค์วามรูใ้นสว่นที ่2 
     
การสงัเคราะหเ์น้ือหาเชิงทฤษฎี  
ในส่วนที่ 1 นี้ ผู้เขียนจะได้ด าเนินการศึกษาและสงัเคราะห์เนื้อหาเชิงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกบัพฤติกรรมของมนุษย ์
(Kenaphoom, 2014a) ซึง่มลี าดบัของเน้ือหา ดงันี้  
แนวคิดทัว่ไปเก่ียวกบัพฤติกรรมศาสตร ์ แนวคดิเกีย่วกบัพฤตกิรรมศาสตรน์ัน้ อาจเขา้ใจไดว้่าเป็นศาสตรท์ีศ่กึษา
พฤตกิรรมมนุษย ์อย่างไรกต็ามความหมายของพฤตกิรรมศาสตร ์(Behavioral Science) นัน้ จรรจา สวุรรณทตั (2537) 
นักวชิาการด้านพฤติกรรมศาสตร์ได้อธบิายไว้อย่างชดัเจนว่า ค าว่าพฤติกรรมศาสตร์มกีารใชม้านานตัง้ปี ค.ศ.1900 
และเริม่ใชอ้ย่างแพร่หลายรวมถงึไดร้บัการยอมรบัอย่างกวา้งขวางในแวดวงวชิาการเมื่อช่วงทศวรรษ 1950 นี้เอง ซึง่มี
เน้ือหาหลกัในยุคแรกครอบคลุม 3 สาขาวชิาส าคญัดว้ยกนั ไดแ้ก่ จติวทิยา สงัคมวทิยา และมานุษยวทิยา โดยมเีกณฑ์
ในการพิจารณาว่าเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมศาสตร์หรือไม่ พจิารณาจาก 1) ต้องเป็นเรื่องที่มคีวามเกี่ยวขอ้งกบั
พฤติกรรมของมนุษย์ และ 2) มีการศึกษาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบเพื่อท าความเข้าใจ อธิบาย 
ท านาย รวมถึงการควบคุมและพฒันาพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งในยุคปจัจุบนันัน้ พฤติกรรมศาสตร์ได้ขยายบริบท
ครอบคลุมไปในหลากหลายสาขาวิชาการ จึงท าให้สามารถเรียกได้ว่าพฤติกรรมศาสตร์เป็นสหวิทยาการ 
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(Interdisciplinary) ที่อาศยัความรูจ้ากหลากหลายแขนงมาใช้เพื่อท าความเขา้ใจพฤติกรรมของมนุษย์ โดยการที่จะ
พฒันาสงัคมอย่างยัง่ยืนนัน้ ต้องอาศยัความเขา้ใจเป็นพื้นฐานส าคญัในการพฒันา และหน่วยย่อยที่เลก็ที่สุดที่ท าให้
สงัคมขบัเคลื่อนและด าเนินไปนัน้คอืมนุษย ์การทีจ่ะท าความเขา้ใจในพฤตกิรรมของมนุษยไ์ดน้ัน้ต้องอาศยัความรูจ้าก
ศาสตรต่์างๆ หนึ่งในนัน้คอื พฤตกิรรมศาสตร ์(ยุทธนา ไชยจกูุล, 2559) 
เป้าหมายและความส าคญัของการวิจยัทางด้านพฤติกรรมศาสตร ์เป้าหมายและความส าคญัของการวจิยัทางดา้น
พฤตกิรรมศาสตร ์มดีงันี้ (Lahey, 2001) 1) เป้าหมายของการวจิยัทางดา้นพฤตกิรรมศาสตร ์ไดก้ล่าวถงึเป้าหมายของ
ศาสตร์ทางจิตวิทยาอนัเป็นศาสตร์ที่ศึกษา เกี่ยวกบัพฤติกรรมว่ามีเป้าหมายเป็น 4 ประการ คือ เพื่อการอธิบาย
พฤตกิรรม เพื่อการเขา้ใจพฤตกิรรม เพื่อการพยากรณ์พฤตกิรรม และเพื่อการควบคุมพฤตกิรรม ซึง่จากค ากล่าวของ
ลาเฮยน์ี้จะเหน็ไดว้่า การเรยีนรูเ้กีย่วกบัพฤตกิรรมจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ทัง้แก่ตนเองและสงัคม เพราะช่วยใหรู้แ้ละ
บอกได้ถึง สาเหตุทีม่าของพฤติกรรม แล้วน าความรู้เหล่านัน้มาวเิคราะห์ให้เกดิความเขา้ใจตนเอง เขา้ใจผู้อื่น ช่วย
ท านายแนวโน้มพฤตกิรรม และไดแ้นวทางเสรมิสรา้งพฤตกิรรมเพื่อด ารงชวีติไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ฝ่าวกิฤตชิวีติได ้
และอยู่รวมกบัผูอ้ื่นโดยสนัตสิขุ และ 2) ความส าคญัของการวจิยัทางดา้นพฤตกิรรมศาสตร ์จากเป้าหมายของการวจิยั
ทางดา้นพฤตกิรรมศาสตรอ์นัประกอบดว้ยเป้าหมายเพื่อการอธบิายพฤตกิรรม เป้าหมายเพื่อการพยากรณ์พฤตกิรรม 
เป้าหมายเพื่อการเขา้ใจพฤติกรรม และเป้าหมายเพื่อการควบคุมพฤติกรรมนัน้ ซึ่งหากการวจิยัทางด้านพฤติกรรม
ศาสตรบ์รรลุเป้าหมายดงักล่าวกจ็ะสง่ผลดต่ีอผูศ้กึษาและมคีวามส าคญัต่อ บุคคลและสงัคม ในการเขา้ใจตนเอง เขา้ใจ
ผูอ้ื่น ช่วยบรรเทาปญัหาสงัคม และช่วยเสรมิสรา้งพฒันาคุณภาพชวีติ  
ความสมัพนัธ์ของการวิจยัพฤติกรรมศาสตรก์บัการพฒันาสงัคม พฤตกิรรมศาสตรน์ัน้มคีวามสมัพนัธเ์กีย่วข้อง
กบัการพฒันาสงัคมเกี่ยวกบัความต้องการในการพฒันาประเทศของสหรฐัอเมรกิาทีถ่งึแม้ว่าโลกภายนอกจะมองว่ามี
ความเจรญิกา้วหน้าในหลายๆ ดา้นแลว้กต็าม แต่ภายในกย็งัพบและเลง็เหน็ถงึความส าคญัของปญัหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้
อย่างต่อเน่ือง เช่น ปญัหาผูม้ผีลการเรยีนต ่า ปญัหาการว่างงาน ปญัหาอาชญากรรม ปญัหายาเสพตดิ และยงัมปีญัหา
อื่นๆ อกีมากมาย จงึมกีารรวมกลุ่มของนักวชิาการศกึษา นักจติวทิยา แพทย ์นักการเมอืง และจดัตัง้โครงการพฒันา
เดก็และเยาวชนขึน้ มชีื่อว่า "Head start Project" ภายใต้การใชก้ารวจิยัเป็นฐานในการพฒันาทีม่องเหน็ว่า หาก
ตอ้งการพฒันาประเทศใหม้คีวามมัน่คงจะต้องพฒันาทีบุ่คคลและควรพฒันาในเดก็และเยาวชนทีจ่ะเป็นก าลงัส าคญัใน
การพฒันาประเทศได ้ซึง่เป็นการวจิยัเชงิทดลอง เพราะต้องการแสดงใหเ้หน็ว่าการพฒันาทีเ่กดิขึน้เป็นผลมาจากตวั
โครงการหรอืชุดฝึกอบรมจรงิ (Early Childhood Learning & Knowledge Center, 2017) 
ส าหรบัประเทศไทย การน าความรูท้างการวจิยัพฤตกิรรมศาสตรม์าใชเ้พื่อการพฒันาสงัคมนัน้พบว่ามกีารพฒันาอย่าง
ต่อเนื่องเช่นเดยีวกนั ตวัอย่างเช่น โครงการวจิยัแม่บท: การวจิยัและพฒันาระบบพฤติกรรมไทยของส านักงานคณะ
กรรมวจิยัแห่งชาต ิทีมุ่่งเน้นศกึษาท าความเขา้ใจพฤตกิรรมของคนไทยจากการมุ่งประโยชน์จากการวจิยั 4 อย่าง ไดแ้ก่ 
1) สรา้งองคค์วามรู ้(Body of Knowledge) 2) สรา้งเครื่องมอืวดัและประเมนิผล (Measurement and Evaluation) 3) 
สรา้งดชันีทางสงัคม (Social Indicator) จนถงึ 4) สรา้งชุดพฒันาและสง่เสรมิคุณลกัษณะภายในและพฤตกิรรมเชงิบวก
ของบุคคลในช่วงวยัต่างๆ ทีเ่ป็นชุดเทคโนโลยทีางสงัคม (Social Technology) ซึง่จากการสงัเคราะหง์านวจิยัเกีย่วกบั
คุณธรรมจริยธรรมของ ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2551) พบว่า มีประเด็นศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะทางจิตใจ 
สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม หรืออาจฉุดรัง้คุณลักษณะหรือพฤติกรรมเชิงบวกของบุคคลได้ โดย
พฤตกิรรมของบุคคลนัน้มกีารศกึษาและจดัหมวดเป็นพฤตกิรรมต่างๆ ซึง่ศูนยว์จิยัและพฒันาระบบพฤตกิรรมไทย ได้
แบ่งพฤตกิรรมเซงิบวกของบุคคลออกเป็น 7 ดา้น ไดแ้ก่ 1) พฤตกิรรมดา้นจรยิธรรม 2) พฤติกรรมดา้นครอบครวั 3) 
พฤติกรรมด้านการท างาน 4) พฤติกรรมดา้นการเป็นพลเมอืงด ี5) พฤติกรรมด้านประชาธปิไตย 6) พฤตกิรรมด้าน
สขุภาพกาย สขุภาพจติและการบรโิภค และ 7) พฤตกิรรมดา้นการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม และสาธารณประโยชน์ ถอืเป็น
เขม็ทศิทีช่่วยใหก้ารศกึษาท าความเขา้ใจ อธบิาย ท านาย ควบคุมและพฒันาพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคข์องบุคคลในสงัคม
ท าไดต้รงประเดน็และมคีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้ (ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ, 2556) 
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วิธีการในการศึกษาทางด้านพฤติกรรมศาสตร ์ ในการศกึษาทางดา้นพฤตกิรรมศาสตรน์ัน้ โดยทัว่ไปจะใชว้ธิกีาร
ทางวทิยาศาสตรเ์ช่นเดยีวกบัการศกึษาหรอืการวจิยัของศาสตรอ์ื่นๆ และไดม้กีารผลติงานวจิยัดา้นนี้ออกมามากมายที่
มคีวามเที่ยงตรงและเชื่อถือได ้ซึง่เป็นเหตุใหส้าขาวชิาพฤตกิรรมศาสตร์สามารถพฒันามาเป็นสาขาวชิาที่ถอืว่าเป็น
วชิาชพีชัน้สงู พรอ้มกนันัน้กเ็กดิการยอมรบัว่าพฤตกิรรมศาสตรเ์ป็นวชิาการทีต่้องอาศยัความรูแ้ละทกัษะขัน้สงู ทัง้ใน
รูปของสหวทิยาการ และการศกึษาทีเ่น้นเฉพาะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของสาขาวชิา (จรรจา สุวรรณทตั , 2537) ส าหรบั
วิธีการส าหรับใช้ในการศึกษาหรือวิจัยทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ของประเทศไทยนัน้ สามารถจ าแนกวิธีการใน
การศกึษาไดห้ลายวธิ ีโดยรูปแบบการวจิยัมุ่งเน้นไปที่การหาความสมัพนัธร์ะหว่างสาเหตุและผลของพฤตกิรรมนัน้ๆ 
และอาศยัวธิีการทางสถิติเป็นหลกัส าคญัในการท าการวจิยั แต่ในยุคปจัจุบนันัน้แนวทางในการวจิยัทางพฤติกรรม
ศาสตร์ขยายขอบเขตออกไปจนมหีลากหลายรูปแบบด้วยกนั โดยผู้เขยีนจะกล่าวถึงรูปแบบการวจิยัทางพฤติกรรม
ศาสตรไ์ปพรอ้มกบัการยกตวัอย่างการวจิยั ส าหรบัตวัอย่างงานวจิยัทีจ่ะยกมานัน้ ประเดน็การวจิยัเป็นบรบิทต่างๆ 
ของสงัคม ได้แก่ ครอบครวั สถานศึกษา องค์การ และชุมชน ซึ่งเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นย่อยๆ มาประกอบกนัเป็นสงัคมที่
ด าเนินไปดว้ยกนั จากสว่นทีเ่ลก็ทีส่ดุไปสู่สว่นทีใ่หญ่ขึน้เรื่อยๆ ตามระดบัของสงัคม (ธนพทัธ ์จนัทพ์พิฒัน์พงศ์, 2560) 
โดยวธิวีทิยานัน้จะเป็นไปตามค าถามของการวจิยัว่าต้องการคน้หาความรูค้วามจรงิในลกัษณะใดจากประเดน็ทีส่นใจ
ของนักวิจยั ซึ่งพบว่างานวจิยัในหลายสาขา เช่น สาธารณสุขศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ การบรหิาร ในบรบิทต่างๆ การ
พฒันาทรพัยากรมนุษย ์จติวทิยา สงัคมวทิยา การพฒันาชุมชน ฯลฯ นัน้ มกีารน าวธิกีารวจิยัทางพฤตกิรรมศาสตรไ์ป
ใชเ้พื่อการคน้หาความรูค้วามจรงิในสาขาของตนเองทีม่ที ัง้การวจิยัขัน้พืน้ฐานไปจนถงึการวจิยัขัน้สงู ซึง่สามารถแบ่งได้
ตามประเภทของการวจิยัได ้3 แบบ ดงันี้ (ดุษฎ ีโยเหลา, 2559) 
1. แบบที ่1 เป็นแบบทีต่อบค าถามวจิยัโดยใชว้ธิวีทิยาแบบเดีย่ว (Single Method) ซึง่ผูว้จิยัจะใชว้ธิวีทิยาแค่รปูแบบใด
รปูแบบหน่ึงเท่านัน้ตามความเชื่อพืน้ฐานของผูว้จิยัเกีย่วกบัการหาความรูค้วามจรงิ รวมถงึธรรมชาตขิองปญัหาวจิยัใน
ประเดน็นัน้ ทีส่ามารถเป็นไดท้ัง้การวจิยัเชงิปรมิาณและการวจิยัเชงิคุณภาพ ถ้าเป็นเชงิปรมิาณจะมกีารก าหนดปญัหา
การวจิยั การตัง้สมมตฐิาน การเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามทีพ่ฒันามาจากนิยามศพัทเ์ฉพาะหรอืนิยามศพัท์
ปฏิบตัิการ มกีารวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน ส่วนการวจิยัเชงิคุณภาพมีการตัง้ค าถามการวิจยั
เช่นเดยีวกนั แต่วธิดี าเนินการเกบ็ขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลูนัน้จะแตกต่างกนัออกไป ซึง่มตีวัอย่างของงานวจิยัดงันี้ 
ไดแ้ก่ ร่มตะวนั กาลพฒัน์, องัศนิันท ์อนิทรก าแหง และ จรลั อุ่นฐติวิฒัน์ (2560) ไดท้ าการศกึษาตัวแปรความผูกพนั
ทางศาสนาและสมัพนัธภาพทีด่ภีายในครอบครวัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการภาวะวกิฤตทิางอารมณ์ของผูร้บับรกิารคลนิิก
วยัทอง ในเขตกรุงเทพมหานคร และงานวจิยัของ แพรพมิพ ์สลีวานิช และ วชิุดา กจิธรธรรม (2559) ทีไ่ดศ้กึษาปจัจยั
จิตลักษณะและสภาพแวดล้อมในงานที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท างานอย่างมีความรับผิดชอบของพนักงาน
ปฏิบตัิการเบื้องหลังสื่อธุรกิจบนัเทิง จุดมุ่งหมายการวิจัยเพื่อศึกษาอ านาจการท านายของปจัจัยจิตลกัษณะและ
สภาพแวดล้อมในงานที่มีต่อพฤติกรรมการท างานอย่างมีความรบัผิดชอบ และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้การวเิคราะห์
ถดถอยพหุคณูแบบล าดบัขัน้ (Hierarchical Multiple Regression Analysis: HMRA)  
2. แบบที ่2 เป็นแบบทีต่อบค าถามการวจิยัแบบเดีย่วทีเ่น้นปรมิาณเป็นหลกั แต่มกีารขยายหรอืเจาะลกึ ดว้ยการวจิยั
เชิงคุณภาพบางส่วน เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ หรือยืนยนัข้อค้นพบที่ส าคญัหรือโดดเด่น  ตัวอย่างงานวิจยัได้แก่ 
งานวจิยัของ ผกาวรรณ จนัทรเ์พิม่ (2558) ทีไ่ดท้ าการศกึษาปจัจยัระดบัหน่วยบรกิารปฐมภูมแิละบุคลากรสาธารณสุข
ทีม่อีทิธพิลต่อการด าเนินงานเยีย่มบา้นตามแนวทางการปฏริปูระบบบรกิารสขุภาพของสาธารณสขุเขต 4 มจีุดมุ่งหมาย
เพื่อศกึษาปจัจยัระดบับุคลากรสาธารณสุขและระดบัหน่วยบรกิารปฐมภูมทิีม่อีทิธพิลต่อการด าเนินงานเยีย่มบา้นตาม
แนวทางการปฏริปูระบบบรกิารสขุภาพของสาธารณสขุเขต 4 โดยวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรม HLM for Window และ
เกบ็ขอ้มูลเชงิคุณภาพดว้ยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อท าความเขา้ใจและยนืยนัขอ้คน้พบทีไ่ด้
จากการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณ (Exploration and Confirmation) 
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3. แบบที ่3 เป็นแบบทีต่อบค าถามแบบใชผ้สานวธิ ี(Mixed Method) ทีผู่ว้จิยัจะแบ่งงานวจิยัออกเป็นระยะต่างๆ ตาม
วธิกีารวจิยั ตวัอย่างการวจิยัแบบผสานวธิ ี(Mixed Method Research) ตวัอย่างงานวจิยัไดแ้ก่ งานวจิยัของ สนิีนาถ 
เลิศไพรวนั และดุษฎี โยเหลา (2559) ที่ได้ท าการศึกษาข้ามวฒันธรรม ไทย -ญี่ปุ่น โดยเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ผสานกบัการวจิยัเชงิทดลอง (Exploring Design Research)  
นอกจากกนี้ Fazio & Olson (2003) ยงัไดจ้ าแนกวธิกีารในการศกึษาทีส่ าคญัออกเป็น 4 ประเภท ดงันี้ 
1. การสงัเกตอย่างมรีะบบ (Systematic Observation) หมายถงึ การสงัเกตพฤตกิรรมทีต่้องการศกึษาอย่างเป็นระบบ 
และบนัทกึขอ้มลูเชงิประจกัษ์  
2. การส ารวจ (Survey Method) หมายถงึ การใช้เครื่องมอืซึ่งส่วนมากจะเป็นแบบทดสอบหรอืแบบสอบถาม ซึ่งมี
คุณสมบตัทิีเ่ชื่อถอืได ้(Reliability) และมคีวามตรง (Validity) ไปเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง (Sample) ทีเ่ป็นตวัแทน
ของประชากร (Population) แลว้น าขอ้มลูหรอืพฤตกิรรมทีส่งัเกตได ้มาจดัระบบและวเิคราะหโ์ดยวธิทีางสถติ ิ 
3. การทดลอง (Experimental Method) หมายถงึ วธิกีารสงัเกตพฤตกิรรมซึง่สามารถสรุปความสมัพนัธเ์ชงิเหตุและผล
ของเหตุการณ์ 2 อย่างไดอ้ย่างชดัเจน เรยีกว่าการวดัตวัแปรตาม (Dependent Variable) ถา้มตีวัแปรตามเกดิขึน้จรงิก็
สรุปผลไดอ้ย่างชดัเจนว่า ตวัแปรอสิระทีจ่ดักระท าขึน้เป็นสาเหตุของตวัแปรตาม 
4. วธิกีารทางคลนิิก (Clinical Method) หมายถงึ การวจิยัทางดา้นพฤตกิรรมศาสตรอ์ย่างลกึซึง้ โดยใชเ้วลาเกบ็ขอ้มูล
เป็นเวลานานและเกบ็ขอ้มลูดว้ยเครื่องมอืหลายชนิด เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูหลายดา้นมาสรุปหาสาเหตุ 
ความหมายของพฤติกรรม มนีกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของค าว่า “พฤตกิรรม” (Behavior) อย่างกวา้งไว ้
ดงันี้ 
Bloom (1943) ไดก้ล่าวถงึพฤตกิรรมว่าเป็นกจิกรรมทุกประเภททีม่นุษยก์ระท าขึน้ซึง่อาจสงัเกตเหน็ไดห้รอืไม่ไดก้ต็าม 
Cronbach (1963) ไดใ้หค้ าจ ากดัความของพฤตกิรรมไวว้่า เป็นผลของการเลอืกปฏกิริยิาทีเ่หมาะสมทีสุ่ดมาตอบสนอง
สิง่เรา้ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น ในการสรา้งบ้านใหม่ ย่อมต้องมเีป้าหมายว่าจะให้ไดบ้้านที่มรีูปร่างลกัษณะอย่างไร 
เจา้ของบา้นจะตอ้งเลอืกการตอบสนองอยู่ตลอดเวลา  
Goldenson (1984) ไดใ้หค้ าจ ากดัความของพฤตกิรรมไวว้่า เป็นการกระท าหรอืตอบสนองการกระท าทางจติวทิยาของ
แต่ละบุคคลและเป็นปฏสิมัพนัธใ์นการตอบสนองสิง่กระตุน้ภายในหรอืภายนอก รวมทัง้เป็นกจิกรรมการกระท าต่างๆ ที่
เป็นไปอย่างมจีุดหมาย สงัเกตเหน็ได ้หรอืเป็นกจิกรรมการกระท าต่างๆ  
Wade and Tavris (1999) ไดอ้ธบิายว่า พฤตกิรรม คอื การกระท าของคนเราทีส่งัเกตได ้ 
Zimbardo and Gerrig (1999) ไดอ้ธบิายว่า พฤตกิรรมเป็นการกระท าของบุคคลเพื่อปรบัตวัต่อสิง่แวดลอ้ม ซึง่เป็น
พฤตกิรรมทีส่งัเกตได ้และ Lahey (2001) ไดก้ล่าวว่า พฤตกิรรมเป็นการประพฤตปิฏบิตัขิองบุคคลทีส่ามารถสงัเกตได้ 
Fazio & Olson (2003) ได้ให้ความหมายของค าว่าพฤติกรรม (Behavior) ว่าหมายถึง การกระท าหรอือาการที่
แสดงออกทางกลา้มเน้ือ ความคดิของบุคคลทีต่อบสนองต่อสิง่เรา้ภายในจติใจและภายนอก อาจท าไปโดยรูต้วั หรอืไม่
รูต้วักไ็ด ้และสามารถใชเ้ครื่องมอืในการวดั หรอืทดสอบได้ 
Dusenbery (2009) ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า พฤตกิรรม ว่าหมายความถงึ การแสดงและกริยิาท่าทางซึ่งสิง่มชีวีติ 
ระบบหรืออัตลักษณ์ประดิษฐ์ ที่เกิดร่วมกันกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมระบบอื่นหรือสิ่งมีชีวิตโดยรวมเช่นเดียวกับ
สิง่แวดลอ้มทางกายภาพ พฤตกิรรมเป็นการตอบสนองของระบบหรอืสิง่มชีวีติต่อสิง่เรา้หรอืการรบัเขา้ทัง้หลาย ไม่ว่าจะ
เป็นภายในหรอืภายนอก มสีตหิรอืไม่มสีตริะลกึ ชดัเจนหรอืแอบแฝง และโดยตัง้ใจหรอืไม่ไดต้ัง้ใจ 
Rudma (2011) ไดใ้หค้วามหมายของค าว่าพฤตกิรรม (Behavior) ว่าหมายถงึ ปฏกิริยิาและกจิกรรมทุกชนิดทีม่นุษย์
แสดงออกทางรปูธรรม นามธรรม ตลอดเวลา สงัเกตไดด้ว้ยประสารทสมัผสั วาจา และการกระท า  
ทัง้นี้ จากความหมายของพฤตกิรรมทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า พฤตกิรรมหมายถงึ การกระท าหรอือาการ
ทีแ่สดงออกของจติใจทัง้ภายในและภายนอก เป็นการกระท าเพื่อสนองความตอ้งการของบุคคล ซึง่บุคคลอื่นสงัเกตและ
สามารถใชเ้ครื่องมอืในการวดัหรอืทดสอบได ้
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องคป์ระกอบของพฤติกรรม และวิธีการวดั ไดม้นีกัวชิาการต่างๆ อธบิายถงึทฤษฎอีงคป์ระกอบในการวดัพฤตกิรรม
ของมนุษย ์ซึง่ประกอบดว้ย ดงันี้ 
ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ (2544) ไดเ้สนอทฤษฎทีีอ่ธบิายความเกีย่วขอ้งระหว่างลกัษณะทางจติกบัพฤตกิรรมของบุคคล 
โดยเสนอในชื่อทฤษฎี “ต้นไม้จริยธรรม” โดยมุ่งอธิบายจิตลกัษณะที่พึงประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา
พฤตกิรรมทีเ่หมาะสม ซึง่จะสะทอ้นใหเ้หน็บุคลกิภาพทีม่จีรยิธรรมซึง่ถอืเป็นทฤษฎทีีไ่ดร้บัความสนใจในทางพฤตกิรรม
ศาสตรแ์ละยอมรบัในทางวชิาการว่าสามารถประยุกตใ์ชไ้ดจ้รงิในบรบิทของสงัคมไทย ทฤษฎนีี้แบ่งน าเสนอจติลกัษณะ
และพฤติกรรมในรูปของต้นไม้ ที่ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ราก ล าต้น และดอกผล โดยมีรายละเอยีดซึ่งสามารถ
อธบิายได้โดยสรุปว่า รากนัน้ ประกอบด้วยรากหลกั 3 ราก ซึ่งแทนจติลกัษณะพื้นฐานส าคญั 3 ประการ ได้แก่ 1) 
สขุภาพจติ หมายถงึ ความวติกกงัวล ตื่นเต้น ไม่สบายใจของบุคคลอย่างเหมาะสมกบัเหตุการณ์ 2) ความเฉลยีวฉลาด 
หรอืสตปิญัญา หมายถงึ การรูก้ารคดิในขัน้รูปธรรมหลายด้าน และการคดิในขัน้นามธรรม และ 3) ประสบการณ์ทาง
สงัคม หมายถงึ การรูจ้กัเอาใจเขามาใสใ่จเรา ความเอือ้อาทร เหน็อกเหน็ใจ และสามารถคาดเดาหรอืท านายความรูส้กึ
ของบุคคลอื่น ส่วนล าต้นนัน้ เป็นผลจากจติลกัษณะพื้นฐานที่ราก 3 ด้าน ประกอบด้วยจติลกัษณะ 5 ด้าน ได้แก่  1) 
ทศันคต ิค่านิยม และคุณธรรม ทศันคต ิ2) เหตุผลเชงิจรยิธรรม 3) ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 4) ความเชื่ออ านาจ
ในตน และ 5) แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์หมายถงึ ความมานะ พยายามฝา่ฟนัอุปสรรคในการท าสิง่ใดสิง่หน่ึงโดยไม่ย่อทอ้ จติ
ลกัษณะทัง้ 5 ด้านนี้ เป็นสาเหตุของพฤติกรรมทีเ่หมาะสมทีเ่ปรยีบเสมอืนดอกและผลบนต้นไม้ ซึ่งดอกและผล เป็น
ส่วนของพฤติกรรมของคนดแีละคนเก่ง ที่แสดงพฤตกิรรมการท าความด ีละเวน้ความชัว่ ซึ่งเป็นพฤตกิรรมของคนด ี
และพฤตกิรรมการท างานอย่างขยนัขนัแขง็ เพื่อสว่นรวมอย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่เป็นพฤตกิรรมของคนเก่ง พฤตกิรรม
ของคนดแีละเก่งสามารถ แบ่งเป็น 2 ส่วนดว้ยกนั คอื ส่วนแรก พฤติกรรมของคนด ีประกอบดว้ย 2 พฤติกรรมหลกั 
ไดแ้ก่ พฤตกิรรมไม่เบยีดเบยีนตนเอง เป็นพฤตกิรรมของบุคคลทีไ่ม่เป็นการท ารา้ยหรอืท าลายตนเอง เช่น พฤตกิรรม
การดแูลสขุภาพของตนเอง พฤตกิรรมการบรโิภคสิง่ทีม่ปีระโยชน์ ไม่ดื่มเหลา้ ไม่สบูบุหรี ่ไม่ตดิยาเสพตดิ พฤตกิรรม
ไม่เล่นการพนนั เป็นตน้ และพฤตกิรรมไม่เบยีดเบยีนผูอ้ื่น เป็นพฤตกิรรมของบุคคลทีไ่ม่ท ารา้ย ท าลาย หรอืท าใหผู้อ้ื่น
เดอืดรอ้น เช่น พฤตกิรรมสภุาพบุรุษ ไม่กา้วรา้ว พฤตกิรรมการขบัขีอ่ย่างมมีารยาท พฤตกิรรมซื่อสตัย ์เป็นต้น ส่วนที่
สอง พฤตกิรรมของคนดแีละเก่ง ประกอบดว้ย 2 พฤตกิรรมหลกั ไดแ้ก่ พฤตกิรรมรบัผดิชอบ เช่น พฤตกิรรมการเรยีน
การท างาน พฤติกรรมอบรมเลี้ยงดูเด็ก พฤติกรรมการปกครองของหวัหน้า พฤติกรรมรบัผิดชอบต่อหน้าที่ และ
พฤตกิรรมเคารพกฎหมาย เป็นตน้ และพฤตกิรรมพฒันา เช่น พฤตกิรรมพฒันาตนเอง (เช่น พฤตกิรรมใฝรู่ ้พฤตกิรรม
รกัการอ่าน เป็นตน้) พฤตกิรรมพฒันาผูอ้ื่น (เช่น พฤตกิรรมการสนบัสนุนใหผู้อ้ื่นปลอดภยัในการท างาน พฤตกิรรมการ
เป็นกลัยาณมติร พฤตกิรรมเพื่อนช่วยเพื่อนป้องกนัโรคเอดส ์เป็นต้น) และพฤติกรรมพฒันาสงัคม (เช่น พฤติกรรม
อาสา เป็นตน้) 
สุรางค์ โคว้ตระกูล (2553) ได้อธบิายถงึองคป์ระกอบในการวดัพฤตกิรรมของมนุษยใ์นลกัษณะของขัน้ตอนการเกดิ
พฤตกิรรมอย่างเป็นกระบวนการ ซึง่สามารถสรุปไดว้่า เมื่อบุคคลกระท าสิง่หนึ่งสิง่ใดขึน้มา การแสดงออกเช่นนัน้ ย่อม
ตอ้งอาศยัขัน้ตอนของการเกดิอย่างเป็นกระบวนการมาก่อนทัง้สิน้ และในกระบวนการเกดิพฤตกิรรมทัง้หมดนี้ เราอาจ
แยกออกเป็นกระบวนการย่อยได้อกีอย่างน้อย 3 กระบวนการ คอื 1) กระบวนการรบัรู้ (Perception Process) 
กระบวนการรบัรูเ้ป็นกระบวนการเบือ้งต้นทีเ่ริม่จากการทีบุ่คคลไดร้บัสมัผสัหรอืรบัข่าวสารสมัผสัจากสิง่เรา้ต่างๆ โดย
ผ่านระบบประสาทสมัผสั ซึง่รวมถงึการทีรู่ส้กึ (Sensation) กบัสิง่เรา้ทีร่บัสมัผสันัน้ๆ ดว้ย 2) กระบวนการคดิและเขา้ใจ 
(Cognition Process) กระบวนการน้ีอาจเรยีกไดว้่า กระบวนการทางปญัญา ซึง่เป็นกระบวนการทีป่ระกอบไปดว้ยการ
เรยีนรู ้การคดิ และ การจ า ตลอดจนการน าไปใชห้รอืเกดิพฒันาการจากการเรยีนรูน้ัน้ๆ ดว้ยการรบัสมัผสั การรูส้กึ ที่
น ามาสู่การคดิและเขา้ใจนี้ เป็นระบบการท างานทีม่คีวามละเอยีดซบัซอ้นมาก และเป็นกระบวนการภายในทางจติใจ 
และ 3) กระบวนการแสดงออก (Spatial Behavior Process) หลงัจากผ่านขัน้ตอนของการรบัรูแ้ละการคดิและเขา้ใจ
แล้ว บุคคลจะมอีารมณ์ตอบสนองต่อสิง่ที่ไดร้บัรู้นัน้ๆ แต่ยงั มไิดแ้สดงออกให้ผูอ้ื่นได้รบัรู้ ยงัคงเป็นพฤติกรรมที่อยู่
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ภายใน (Covert Behavior) แต่เมื่อได้คดิและเลอืกที่จะแสดงการตอบ สนองให้บุคคลอื่นสงัเกตได้ เราจะเรยีกว่า
พฤตกิรรมภายนอก (Overt Behavior) ซึง่พฤตกิรรมภายนอกน้ีเป็นเพยีงส่วนหนึ่งของพฤตกิรรมทีม่อียู่ทัง้หมดภายใน
ตวับุคคลนัน้ เมื่อมปีฏกิริยิาตอบสนองต่อสิง่เรา้ใดสิง่เร้าหนึ่ง การแสดงออกมาเพยีงบางส่วนของที่มอียู่จรงิเช่นนี้ จงึ
เรยีกว่า (Spatial Behavior) โดยแทท้ีจ่รงิแลว้ กระบวนการย่อยทัง้ 3 ขัน้ตอนนี้ ไม่สามารถแยกเป็นขัน้ตอนต่างหาก 
หรอืเป็นอสิระจากกนั เพราะการเกดิพฤตกิรรมในแต่ละครัง้นัน้ จะมคีวามต่อเนื่องสมัพนัธก์นัอย่างมาก การแสดงออก 
หรอืการเกดิพฤตกิรรมของมนุษย์เป็นผลมาจากการผสมผสานขององค์ประกอบต่างๆ ในตวัมนุษย ์แล้วจงึถูกกล่อม
เกลาดว้ยสิง่แวดลอ้ม และองคป์ระกอบส าคญัในการวดัพฤตกิรรมของมนุษยท์ีเ่ป็นองคป์ระกอบภายในตวัมนุษยเ์อง  
Bloom (1943) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบในการวดัพฤติกรรมไว้ว่าสามารถวดัได้ใน 3 องคป์ระกอบไดแ้ก่ 1) การวดั
พฤตกิรรมดา้นพุทธพิสิยั (Cognitive Domain) เป็นพฤตกิรรมเกีย่วกบัสตปิญัญา ความรู ้ความคดิ ความเฉลยีวฉลาด 
และอุปนิสยัต่างๆ ของบุคคล 2) การวดัพฤตกิรรมดา้นทศันคต ิหรอืดา้นจติพสิยั (Attitude Domain) เป็นพฤตกิรรมที่
เกีย่วกบัค่านิยม ความรูส้กึ ความซาบซึง้ ทศันคต ิและบุคลกิภาพในลกัษณะต่างๆ ของบุคคล 3) การวดัพฤตกิรรมดา้น
การปฏบิตั ิหรอืดา้นทกัษะพสิยั (Psychomotor Domain) เป็นพฤตกิรรมทีบ่่งถงึการแสดงออกและ/หรอืการกระท าใน
เรื่องต่างๆ ของบุคคล โดย Bloom ได้อธบิายว่าการวดัองคป์ระกอบดา้นต่างๆ ของมนุษยน์ัน้ อาจใชแ้บบตรวจสอบ
รายการถงึการมหีรอืไม่มพีฤตกิรรมทีก่ าหนดไว ้รวมถงึอาจใชเ้ครื่องมอืซึง่มลีกัษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่าตัง้แต่ 
3-7 ระดบั กไ็ด ้
Cronbach (1963) ไดก้ล่าวว่า ในการวดัพฤตกิรรมของมนุษย์นัน้ จ าเป็นจะต้องมกีารวดัพฤตกิรมในองคป์ระกอบ 3 
ประการคอื 1) การวดัพฤตกิรรมในองคป์ระกอบดา้นอุปนิสยัในเรื่องต่างๆ ของบุคคล (Habit Component) 2) การวดั
พฤติกรรมในองค์ประกอบด้านบุคลิกของบุคคล (Characteristic Component) และ 3) การวัดพฤติกรรมใน
องคป์ระกอบดา้นการแสดงออกถงึการกระท าของบุคคล (Action Component) โดย Cronbach ไดอ้ธบิายถงึ เครื่องมอื
ทีใ่ชใ้นการวดัพฤตกิรรมในองคป์ระกอบต่างๆ นัน้ มแีตกต่างกนัไป แต่วธิทีีเ่หมาะสมในวดัพฤตกิรรมของมนุษย ์ควรใช้
แบบตรวจสอบรายการถงึการมหีรอืไม่มพีฤตกิรรม จะไดผ้ลการวดัทีช่ดัเจนทีส่ดุ 
Zimbardo and Gerrig (1999) ไดก้ล่าวถงึองคป์ระกอบในการวดัพฤตกิรรมไวว้่าสามารถวดัจากการแสดงออกของ
บุคคลไดใ้น 3 องคป์ระกอบไดแ้ก่ 1) การแสดงออกถงึการจดัการบรหิารอารมณ์ของบุคคล (managing emotions) หรอื
การแสดงออกดา้นอุปนิสยัของบุคคล ซึง่เป็นการวดัความสามารถในการควบคุมอารมณ์และการแสดงออกถงึอุปนิสยัที่
เหมาะสมกบับุคคลสถานที่ เวลาและเหตุการณ์ ทัง้อารมณ์ดีและอารมณ์ไม่ดี ให้เกิดความสมดุล ในการจดัการกบั 
อารมณ์ของตนเองนี้จะท าไดด้เีพยีงใดนัน้สบืเนื่องมาจากการรูจ้กัอารมณ์ของตนเอง 2) การแสดงออกถงึบุคลกิภาพของ
บุคคล ซึง่เป็นการการวดัความสามารถในการแสดงออกถงึท่าทต่ีางๆ ทีเ่หมาะสมกบับุคคลสถานที ่เวลาและเหตุการณ์
ต่อผู้อื่นในสงัคม และ 3) การแสดงออกถึงการกระท าในการพฒันาการรกัษาความสมัพนัธ์ที่ดต่ีอกัน ซึ่งเป็นการวดั
ความสามารถในการรกัษาความสมัพนัธท์ีด่ต่ีอกนั โดยใชก้ารสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพ-สรา้งความเขา้ใจทีต่รงกนั ชดัเจน 
และการแสดงน ้าใจต่อผูอ้ื่น เป็นตน้  
Fazio & Olson (2003) ไดก้ล่าวถงึองคป์ระกอบในการวดัพฤตกิรรมไวว้า่สามารถวดัไดใ้น 3 องคป์ระกอบไดแ้ก่ 1) การ
วดัพฤตกิรรมดา้นการคดิ (Cognitive Component) ซึง่เป็นการวดัเป็นพฤตกิรรมเกีย่วกบัการรบัรู ้ความคดิ และอุปนิสยั
ต่างๆ ของบุคคล 2) การวดัพฤตกิรรมดา้นบุคลกิภาพ (Characteristic Component) เป็นการวดัพฤตกิรรมทีเ่กีย่วกบั
บุคลกิภาพในลกัษณะต่างๆ ของบุคคล และ 3) การวดัด้านพฤติกรรม (Behavioral Component) ซึ่งเป็นการวดั
พฤตกิรรมทีเ่ป็นการกระท าจรงิๆ ของบุคคล ซึง่ Fazio & Olson ได้อธบิายถงึลกัษณะของเครื่องมอืทีใ่ช้ในการวดั
พฤตกิรรมในองคป์ระกอบต่างๆ ซึง่สามารถสรุปไดว้่าหากผูว้ดัเลอืกใชเ้ครื่องมอืซึง่มลีกัษณะแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า กค็วรเลอืกใชม้าตราสว่นประมาณค่าทีม่คี่ากลางเป็นเลขคี ่เช่น มาตราส่วนประมาณค่าแบบ 3 , 5 และ 7 ระดบั จะ
ช่วยใหไ้ดผ้ลในการวดัพฤตกิรรมทีช่ดัเจนมากขึน้  
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Dusenbery (2009) ไดก้ล่าวถงึองคป์ระกอบในการวดัพฤติกรรมไวว้่าสามารถวดัไดจ้ากองคป์ระกอบของพฤตกิรรม
บุคคล ซึง่ประกอบดว้ยองคป์ระกอบในการวดัพฤตกิรรมจ านวน 3 องค์ประกอบไดแ้ก่  1) องคป์ระกอบดา้นความรูส้กึ 
(Affective component-A) หรอืองคป์ระกอบดา้นบุคลกิภาพ ซึง่เป็นการแสดงออกถงึความรูส้กึชอบ ไม่ชอบ พอใจ ไม่
พอใจทีบุ่คคลมต่ีอบุคคล สิง่ของ หรอืเหตุการณ์ต่างๆ ทีร่บัรู ้2) องคป์ระกอบดา้นความคดิ (Cognitive component-C) 
หรือองค์ประกอบด้านอุปนิสยั ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความรู้ หรือความคิดของบุคคลที่มีต่อบุคคล สิ่งของ หรือ
สถานการณ์ต่างๆ ทีร่บัรู ้และ 3) องคป์ระกอบดา้นพฤตกิรรม (Behavioral component-B) หรอืองคป์ระกอบดา้นการ
แสดงออก ซึง่เป็นการเตรยีมพรอ้มของบุคคลทีจ่ะแสดง หรอืไม่แสดงพฤตกิรรม ต่อบุคคล สิง่ของ หรอืเหตุการณ์ต่างๆ
ทีร่บัรู ้โดย Dusenbery ไดอ้ธบิายไวว้่าองคป์ระกอบของพฤตกิรรมบุคคลทัง้ 3 ประการนี้ จะมคีวามสมัพนัธส์อดคลอ้ง
กนั หากองคป์ระกอบดา้นใดดา้นหนึ่งเปลีย่นแปลงไป พฤตกิรรมหรอืการแสดงออกของบุคคลนัน้กจ็ะเปลีย่นแปลงไป
ดว้ย เช่นกนั 
Rudma (2011) ไดอ้ธบิายถงึในการวดัพฤตกิรรมของมนุษยว์่า พฤตกิรรมของมนุษยน์ัน้สามารถแบ่งพฤตกิรรมออกได้
เป็น 2 ประเภท คอื พฤตกิรรมภายนอก (Overt Behavior) ซึง่เป็นการกระท าทีส่งัเกตไดด้ว้ยประสาทสมัผสัหรอือาจใช้
เครื่องมอืช่วย และพฤตกิรรมภายใน (Covert Behavior) ซึง่เป็นกระบวนการทีเ่กดิขึน้ภายในจติใจ บุคคลอื่นไม่สามารถ
สงัเกตได ้โดยพฤตกิรรมภายนอก (Overt Behavior) นัน้ เป็นพฤตกิรรมทีส่งัเกตไดโ้ดยชดัเจน ซึง่แยกไดเ้ป็น 2 ชนิด
คอื 1) พฤตกิรรมทีส่งัเกตไดโ้ดยไม่ต้องใช้เครื่องมอืช่วย และ 2) พฤตกิรรมทีต่้องใช้เครื่องมอืหรอืการวเิคราะหเ์ชงิ
วทิยาศาสตร ์ส่วนพฤตกิรรมภายใน (Covert Behavior) นัน้ เป็นพฤตกิรรมทีเ่จา้ตวัเท่านัน้จงึจะรูด้ ีถ้าไม่บอกใคร ไม่
แสดงออกกไ็ม่มใีครรู ้เช่น การจ า การรบัรู ้การเขา้ใจ การไดก้ลิน่ การไดย้นิ การฝนั การหวิ การโกรธ ความคดิ การ
ตดัสนิใจ เจตคติ จนิตนาการ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้อาจมผีลท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทางกาย เช่น ขณะใชค้วามคดิ
คลื่นสมองท างานมาก หรอืขณะโกรธปรมิาณน ้าตาลในกระแสเลอืดมมีาก ซึง่วดัไดโ้ดยเครื่องมอื แต่กไ็ม่มใีครรูล้ะเอยีด
ลงไปไดว้่าเขาคดิอะไร หรอืเขารูส้กึอย่างไร ซึง่ทีค่นรูล้ะเอยีดกค็อืเจา้ของพฤตกิรรมนัน้ โดย Rudma (2011) ไดอ้ธบิาย
ว่า พฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรมภายในมคีวามสมัพนัธ์กนั ซึ่งพฤติกรรมภายในจะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรม
ภายนอก เช่น คนเรายอมพูดหรอืย่อมแสดงกริยิาโดยสอดคลอ้งกบัความรูส้กึนึกคดิภายใน ถ้าต้องการศกึษาใหเ้ขา้ใจ
เกี่ยวกบัจติใจ หรอืพฤติกรรมภายในของคน กต็้องศกึษาจากส่วนที่สมัผสัไดช้ดัแจ้งคอื พฤตกิรรมภายนอก ซึ่งเป็น
แนวทางสูค่วามเขา้ใจพฤตกิรรมทีเ่ป็นความในใจและการจะเขา้ใจพฤตกิรรมต่างๆ ทีม่นุษยแ์สดงออกอนัเป็นพฤตกิรรม
ภายนอกเรากต็้องศกึษาใหเ้ขา้ใจธรรมชาติของการคดิ การตดัสนิใจ การรบัรู ้การรูส้กึ ฯลฯ ซึ่งเป็นพฤตกิรรมภายใน
การศกึษาเกีย่วกบพฤตกิรรม ซึง่จะมทีัง้พฤตกิรรมภายนอก พฤตกิรรมภายใน พฤตกิรรมทีเ่ป็นเรื่องของธรรมชาตสิรรีะ 
ซงึมกัเรยีกกนัว่า "พฤตกิรรมแบบเครื่องจกัร" และพฤตกิรรมทีเ่ป็นเรื่องของประสบการณ์ ซึง่มกัเรยีกกนัว่า "พฤตกิรรม
ทีม่จีุดมุ่งหมาย"  
 
การสรปุองคค์วามรู้เพ่ือท าการก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยัด้านพฤติกรรมศาสตร ์
ในส่วนที่สองนี้ ผู้เขยีนจะได้ท าการสรุปองค์ความรู้ที่ได้รบัจากการสงัเคราะห์จากเนื้อหาเชงิทฤษฎีของการทบทวน
เอกสารในส่วนแรก ดว้ยหลกัการคดิเชงิเหตุผล (Kenaphoom, 2014b) ซึง่จากการการสงัเคราะหเ์นื้อหาเชงิทฤษฎีที่
เกี่ยวขอ้งกบัองค์ประกอบของพฤติกรรมมนุษย์นัน้ ผู้เขยีนสามารถสรุปได้ว่าองค์ประกอบในการวดัพฤติกรรมของ
มนุษย์นัน้ประกอบด้วยการวดัพฤติกรรมใน 3 องคป์ระกอบได้แก่ 1) องค์ประกอบด้านอุปนิสยั 2) องค์ประกอบด้าน
บุคลกิภาพและ 3) องคป์ระกอบดา้นพฤตกิรรม ซึง่มรีายละเอยีดของแต่ละองคป์ระกอบ ดงันี้ 
3.1 องคป์ระกอบดา้นอุปนิสยั ซึง่เป็นองคป์ระกอบของพฤตกิรรมทีม่ลีกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล ซึง่เป็นพฤตกิรรมที่
สะทอ้นมาจากความคดิและอารมณ์ทีม่ลีกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล เป็นลกัษณะพฤตกิรรมทีค่่อนขา้งคงทนถาวร  
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3.2 องคป์ระกอบด้านบุคลกิภาพ ซึ่งเป็นองคป์ระกอบของเป็นพฤตกิรรมทีเ่กดิจากแบบแผนของความคดิ ความรูส้กึ 
รวมไปถงึ การแสดงออกของแต่ละคน ถงึแมว้่าจะมกีารเปลีย่นแปลงเวลาและสถานการณ์ไปอย่างไรกต็ามแต่พฤตกิรรม
ทีส่ะทอ้นออกมาทางบุคลกิภาพกย็งัคงที ่จงึท าใหบุ้คคลนัน้เกดิพฤตกิรรมแตกต่างไปจากบุคคลอื่น 
3.3 องคป์ระกอบดา้นหรอืพฤตกิรรมการแสดงออกและ/หรือพฤตกิรรมการกระท า ซึง่องคป์ระกอบของเกดิพฤตกิรรม
ของมนุษยน์ัน้หรอืการแสดงออกของมนุษยน์ัน้ เป็นผลมาจากการผสมผสานขององคป์ระกอบต่างๆ ในตวัมนุษย ์แลว้
จงึถูกกล่อมเกลาดว้ยสิง่แวดลอ้ม ซึง่องคป์ระกอบส าคญัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของมนุษยท์ีเ่ป็นองคป์ระกอบภายใน
ตวัมนุษยเ์อง ไดแ้ก่ การรบัรู ้สตปิญัญา การคดิ เจตคต ิและอารมณ์ ซึง่องคป์ระกอบเหล่าน้ีส่งผลใหเ้กดิพฤตกิรรมหรอื
การกระท า หรอืการแสดงออกทีส่ามารถสงัเกตได ้
ซึง่เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวดัองคป์ระกอบต่างๆ ของมนุษยน์ัน้ อาจใชแ้บบตรวจสอบรายการถงึการมหีรอืไม่มพีฤตกิรรมที่
ก าหนดไว้ รวมถึงอาจใช้เครื่องมอืซึ่งมลีกัษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่าตัง้แต่ 3 -7 ระดบั โดยหากผู้วดัเลอืกใช้
เครื่องมอืซึ่งมลีกัษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า กค็วรเลอืกใช้มาตราส่วนประมาณค่าที่มคี่ากลางเป็นเลขคี่ เช่น 
มาตราสว่นประมาณค่าแบบ 3, 5 และ 7 ระดบั จะช่วยใหไ้ดผ้ลในการวดัพฤตกิรรมทีช่ดัเจนมากขึน้ 
ทัง้นี้ จากการสรุปองคค์วามรูท้ีไ่ดร้บัจากการสงัเคราะหจ์ากเนื้อหาเชงิทฤษฎเีกีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบของพฤตกิรรม
มนุษยน์ัน้ สามารถน าไปสู่การก าหนดกรอบแนวคดิการวจิยัด้านพฤติกรรมศาสตร์ตามหลกัการสรา้งทฤษฎีฐานราก 
(Kenaphoom, 2015) ดงัภาพที ่1 ดงันี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิการวจิยัดา้นพฤตกิรรมศาสตรต์ามหลกัการสรา้งทฤษฎฐีานราก 
 
บทสรปุ 
องคป์ระกอบในการวดัพฤตกิรรมของมนุษยน์ัน้ประกอบดว้ยการวดัพฤตกิรรมใน 3 องคป์ระกอบไดแ้ก่ 1) องคป์ระกอบ
ด้านอุปนิสัย 2) องค์ประกอบด้านบุคลิกภาพและ 3) องค์ประกอบด้านพฤติกรรม ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวัด
องค์ประกอบ สามารถใช้แบบตรวจสอบรายการถงึการมหีรอืไม่มพีฤติกรรมทีก่ าหนดไว ้รวมถึงอาจใชเ้ครื่องมอืซึง่มี
ลกัษณะแบบมาตราสว่นประมาณค่าตัง้แต่ 3-7 ระดบั 
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บทคดัย่อ 
การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศกึษาวฒันธรรมองคก์ารของบุคลากรสายสนบัสนุนในมหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร ์
วทิยาเขตบางเขน 2) ศกึษามติกิารจดัการความรูข้องบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขต
บางเขน 3) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การกบัมติิการจดัการความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนใน
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตบางเขน กลุ่มตวัอย่างคอื บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
วทิยาเขตบางเขน จ านวน 365 คน เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัคอื แบบสอบถามวฒันธรรมองค์การกบัมติกิารจดัการ
ความรู ้สถติทิีใ่ชค้อื ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั โดย
ก าหนดนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ.05 ผลการวิจยัพบว่า 1) วฒันธรรมองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนใน
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน ภาพรวมเกดิขึน้อยู่ในระดบัปานกลาง  2) มติิการจดัการความรู้ของ
บุคลากรสายสนบัสนุนในมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตบางเขน ในภาพรวมเกดิขึน้อยู่ในระดบัปานกลาง 3) ผล
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า วฒันธรรมองค์การแบบเครอืญาติ วฒันธรรมองค์การแบบล าดับขัน้การบงัคบับญัชา 
วฒันธรรมองค์การแบบตลาด และวฒันธรรมองค์การแบบเฉพาะกิจ มีความสมัพนัธ์กบัมิติการจดัการความรู้ของ
บุคลากรสายสนบัสนุนในมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตบางเขน เกดิขึน้อยู่ในระดบัปานกลาง อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั.05 
ค าส าคญั: วฒันธรรมองคก์าร, การจดัการความรู,้ บุคลากรสายสนบัสนุน 
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Abstract 
This research aimed to identify 1) Organizational culture of supporting staff in Kasetsart University, Bangkhen 
Campus. 2) Knowledge management dimensions of supporting staff in Kasetsart University, Bangkhen 
Campus. 3) The relationship between organizational culture and knowledge management dimensions of 
supporting staff in Kasetsart University, Bangkhen Campus. The sample was 365 supporting staff, in 
Kasetsart University. The research instrument was a questionnaire, regarding organizational culture based on 
Cameron’s concept and knowledge management dimensions based on Marquardt concept. The statistics 
used in this research were frequency, arithmetic mean, percentage, standard deviation and Pearson’s 
product-moment correlation coefficient. Statistical level of significance was set at .05. The results revealed 
that: 1) Organizational culture of supporting staff in Kasetsart University, Bangkhen Campus, overall was 
found at medium level. 2) Knowledge management dimensions of supporting staff in Kasetsart University, 
Bangkhen Campus, overall was found at medium level. 3) Hypothesis testing revealed that. The relationship 
between clan culture, hierarchy culture, market culture, adhocracy culture and knowledge management 
dimensions of supporting staff in Kasetsart University, Bangkhen Campus was found at medium level, and 
they were statistical significance at.05 level. 
Keywords: Organizational Culture, Knowledge Management, Support Staff 
 
บทน า 
กระแสโลกาภวิตัน์ และเทคโนโลยกี่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ทัง้ในดา้นการศกึษา เศรษฐกจิ สงัคม และ
การเมอืง อกีทัง้การสื่อสารที่รวดเรว็ไร้พรมแดน และการแข่งขนัในด้านต่างๆ ที่ทวคีวามรุนแรงมากยิง่ขึน้ ส่งผลให้
องคก์ารทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนตอ้งปรบัเปลีย่นองคก์ารใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มภายนอก
องคก์าร (เพชรนภา ศรแีสน และ ชวลติ เกดิทพิย,์ 2555)  
การพฒันานวตักรรมทางการบรหิารต่างๆ ได้เกดิขึ้นเพื่อรบัมอืกบัการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว เช่น องค์การแห่งการ
เรยีนรู ้(Learning Organization) คอื องค์การทีม่บีรรยากาศทีก่ระตุ้นใหเ้กดิการเรยีนรูร้ายบุคคลและกลุ่ม มกีารสอน
บุคลากรในองค์การให้มกีระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้เกดิความเขา้ใจในสิง่ต่างๆ ขณะเดยีวกนับุคลากรจะช่วย
องคก์ารเรยีนรูใ้นสิง่ทีผ่ดิพลาดและเรยีนรูใ้นความส าเรจ็ โดยองคป์ระกอบขององคก์ารแห่งการเรยีนรู ้ประกอบดว้ย 1) 
พลวตัการเรยีนรู้ 2) การปรบัเปลี่ยนองคก์าร 3) การเสรมิอ านาจแก่บุคคล 4) การจดัการความรู้ 5) การประยุกต์ใช้
เทคโนโลย ี(Marquardt and Reynolds, 1996) โดยหนึ่งในเครื่องมอืทีส่ าคญัขององคก์ารแห่งการเรยีนรู ้คอื การจดัการ
ความรู ้(Knowledge Management) ซึง่หมายถงึ กระบวนการทีเ่ป็นระบบในการสรา้ง รกัษา และสนับสนุนใหอ้งคก์าร
ใชค้วามรูข้องบุคคล และความรูข้องสว่นรวมในการท างาน เพื่อใหบ้รรลุพนัธกจิขององคก์าร โดยมองการจดัการความรู้
เป็นเสมอืนการสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนัอย่างยัง่ยนืเพื่อใหก้ารท างานมผีลงานสงูขึน้  (Bennet and Bennet, 
2008) อย่างไรกต็าม ความส าเรจ็ของการจดัการความรู้ข ึน้ยงัอยู่กบัปจัจยัต่างๆ เช่น สภาพแวดลอ้มภายในองค์การ 
โครงสรา้องคก์าร การมจีุดประสงคท์ีช่ดัเจนร่วมกนั การมผีูน้ าความรู ้การมกีระบวนการจดัการความรูท้ีเ่ป็นระบบ การ
มรีะบบการบรหิารและให้รางวลั การมีเทคโนโลยีที่เหมาะสม การมผีู้น า การสร้างชุมชนนักปฏบิตัิ และวฒันธรรม
องคก์าร (เจษฎา นกน้อย และคณะ, 2552) 
จากปจัจยัดงักล่าวขา้งตน้ วฒันธรรมองคก์ารถอืเป็นปจัจยัหน่ึงทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความส าเรจ็ของการจดัการความรู ้
เน่ืองจากวฒันธรรมองคก์ารเป็นแหล่งทีม่าของการสรา้งความไดเ้ปรยีบในดา้นการแขง่ขนั เพื่อใหอ้งคก์ารสามารถบรรลุ
ไดต้ามวตัถุประสงค ์(ทพิวรรณ หล่อสวุรรณรตัน์, 2559) วฒันธรรมองคก์ารทีด่จีะช่วยสนับสนุนใหบุ้คลากรในองคก์าร
พรอ้มทีจ่ะแลกเปลีย่น และแบ่งปนัความรูซ้ึง่กนัและกนั 
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การจดัการความรูใ้นมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตบางเขน เป็นประเดน็ทีม่หาวทิยาลยัไดใ้หค้วามสนใจ โดย
ก าหนดเป็นพนัธกจิการจดัการความรูม้หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์(KU-KM Mission) ประเดน็ยุทธศาสตรก์ารจดัการ
จัดการความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-KM Strategic) และกลยุทธ์การจัดการความรู้ของ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์(KU-KM Strategy) 
เมื่อมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตบางเขน ใหค้วามสนใจในเรื่องของการจดัการความรู ้งานวจิยัเรื่องนี้เกดิขึน้
เพื่อส ารวจว่ามติกิารจดัการความรูท้ีเ่กดิขึน้ในมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตบางเขน เกดิขึน้ในระดบัมากน้อย
เพยีงใด โดยมุ่งทีว่ฒันธรรมองค์การของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน ว่าจะมคีวามสมัพนัธ์กบัการ
จดัการความรูห้รอืไม่ ทัง้นี้ ไดเ้ลอืกศกึษาบุคลากรสายสนับสนุน ซึง่ประกอบดว้ยบุคลากรทีไ่ม่ใช่อาจารยผ์ูส้อน หรอื
นักวิจยั เพราะ บุคลากรสายสนับสนุนในองค์การ ถือเป็นองค์ประกอบส าคญัในการขบัเคลื่อ นภารกิจต่างๆ ของ
มหาวทิยาลยัให้บรรลุเป้าหมายศกัยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนจงึเป็นตวับ่งชี้ความส าเรจ็ในการด าเนินงานของ
องค์กรที่ไม่อาจมองข้ามได้ ดงันัน้ การพฒันาบุคลากรให้มีศกัยภาพเพิ่มขึ้น มหาวทิยาลยัจงึจ าเป็นที่จะต้องมกีาร
จดัการความรู้และการกระจายองคค์วามรู้ที่มอียู่ในองคก์ารให้ทัว่ถงึบุคลากรในสายสนับสนุน ซึง่จะส่งผลให้บุคลากร
สามารถปฏบิตัิงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพยิ่งขึน้ ภายใต้ต้นทุนทางปญัญาที่มคีวามรู้ ทัง้ความรู้ที่ชดัเจนเป็นระบบ 
(Explicit Knowledge) และความรูท้ีเ่ป็นประสบการณ์ (Tacit Knowledge) 
ผลการวิจยัครัง้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน ในการจดัการความรู้ ในส่วนที่
เกีย่วขอ้งกบับุคลากรสายสนบัสนุน ใหบ้รรลุประสทิธผิลภายใตว้ฒันธรรมองคก์ารทีเ่อือ้อ านวย 
 

วตัถปุระสงค ์
การวจิยัครัง้นี้จงึมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1. ศกึษาวฒันธรรมองคก์ารของบุคลากรสายสนับสนุน 2. เพื่อศกึษามติกิารจดัการ
ความรูข้องบุคลากรสายสนบัสนุน ในมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตบางเขน 3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่าง
วฒันธรรมองคก์ารกบัมติกิารจดัการความรูข้องบุคลากรสายสนบัสนุนในมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตบางเขน 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
ประเภทของวฒันธรรมองคก์าร Cameron and Quinn (1999) ไดพ้ฒันาตวัชีว้ดัประสทิธภิาพขององคก์าร ทีเ่รยีกว่า 
Competing Values Framework: CVF ซึ่งมพีื้นฐานมาจากงานวจิยั ซึ่งแบ่งตวัชี้วดัเป็น 2 มติใิหญ่ๆ คอื มติิแรก
เกีย่วกบัเงื่อนไขทางดา้นกลยุทธว์่าต้องการเน้นภายใน (Internal) หรอืภายนอก (External) มติทิีส่องเกีย่วกบัเงื่อนไข
สภาพแวดลอ้มในการท างานว่าต้องการ การควบคุม (Control) หรอืความยดืหยุ่น (Flexibility) โดยตวัชีว้ดัทัง้ 2 มติ ิ
ก่อใหเ้กดิวฒันธรรมองคก์าร 4 แบบ ดงันี้  
1. วฒันธรรมองคก์ารแบบล าดบัชัน้บงัคบับญัชา (Hierarchy Culture) ลกัษณะของวฒันธรรมองค์การประเภทนี้มี
ลกัษณะเด่น 7 ประการคอื มกีฎระเบยีบ (Rules) มคีวามเชีย่วชาญ (Specialization) มคีวามเชื่อว่าความส าเรจ็ทีท่ า
ดว้ยตนเองไม่ใชส้ทิธพิเิศษทางชนชัน้ (Meritocracy) มกีารบงัคบับญัชาเป็นล าดบัชัน้ (Hierarchy) แบ่งแยกงานออก
จากกนัอย่างชดัเจน (Separate Ownership) ขาดความเป็นส่วนบุคคล (Impersonality) ร่วมรบัผดิชอบในภารกจิและ
เป้าหมายของหน่วยงานและองคก์าร (Accountability) ลกัษณะในการด าเนินงานภายในองคก์ารจะมคีวามยดืหยุ่นต ่า
ด าเนินการล่าชา้และปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงไดย้าก 
2. วฒันธรรมองคก์ารแบบการตลาด (Market Culture) เป็นลกัษณะของวฒันธรรมองค์การที่ใหค้วามส าคญักบัการ
ด าเนินการดา้นตน้ทุนมากทีส่ดุ โดยองคก์ารจะมุ่งเน้นในการรกัษาความตอ้งการจากภายนอก เช่น คู่คา้ ลกูคา้ ผูร้บัจา้ง 
สหภาพ แรงงาน หน่วยงานก ากบัดูแล เป็นต้น ลกัษณะองค์การเช่นนี้ ให้ความส าคญักบัการมอบหมายงานตาม
ความสามารถของพนกังาน มกีารจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน มกีารบรหิารจดัการโดยยดึเป้าหมายหรอืวตัถุประสงคท์ี่
ตอ้งการบรรลุและการประสทิธผิลในการท างานมากกว่าการยดึอ านาจหน้าที ่หรอืกระบวนการ 



Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies l Vol. 8 No. 1 (January-June 2019) 

[64] 

3. วฒันธรรมองคก์ารแบบเครอืญาต ิ(Clan Culture) เป็นวฒันธรรมองคก์ารทีใ่หค้วามส าคญักบัตวับุคคลหรอืพนักงาน
มากกว่างาน มคีวามยดืหยุ่นภายในและเป็นกนัเอง รวมทัง้สรา้งบรรยากาศการท างานทีม่คีวามร่วมมอืร่วมใจ มคีวาม
ซื่อสตัยต่์อ องคก์าร วฒันธรรมองคก์ารแบบเครอืญาตจิงึมคีวามยดืหยุ่นภายในองคก์ารสงู 
4. วฒันธรรมแบบเฉพาะกจิ (Adhocracy Culture) เป็นลกัษณะวฒันธรรมองคก์ารที่มุ่งเน้นความยดืหยุ่นและความ
แตกต่าง ความคล่องแคล่ว ความสามารถที่จะสร้างโอกาสทางธุรกจิจากความหลากหลากกว้างขวาง และความคิด
สรา้งสรรค ์บุคลากรมคีวาม กลา้รเิริม่ กลา้ลงทุน และกลา้เสีย่งในการท างานผูน้ าขององค์การลกัษณะนี้มวีสิยัทศัน์ที่
กวา้งไกล และมคีวามส าคญัต่อการสรา้งความเปลีย่นแปลงใหเ้กดิขึน้กบัองคก์าร ลกัษณะองคก์ารทีม่วีฒันธรรมแบบนี้
จะไม่มผีงัองคก์าร ไม่มสีถานทีท่ างานประจ าไม่มบีทบาทหน้าทีท่ีแ่น่นอน 
กระบวนการจดัการความรู ้Marquardt (1996) ไดแ้บ่งกระบวนการจดัการความรูอ้อกเป็น 4 ขัน้ตอน ดงันี้ 
1. การแสวงหาความรู ้(Knowledge Acquisition) องคก์ารควรแสวงหาความรูท้ีม่ปีระโยชน์และมผีลต่อการด าเนินงาน
จากแหล่งต่างๆ ทัง้ภายในองคก์าร เช่น การใหค้วามรูแ้ก่สมาชกิในองคก์าร การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรง และการ
ปฏบิตัิ และแหล่งความรู้ภายนอกองค์การ เช่น การจ้างที่ปรกึษา การเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากลูกค้า การร่วมมอืจาก
องคก์ารอื่นๆ การหาขอ้มลูจากอนิเตอรเ์น็ต เป็นตน้ 
2. การสรา้งความรู ้(Knowledge Creation) การสร้างความรูข้ ึน้ใหม่ เกีย่วขอ้งกบัแรงผลกัดนั ความหยงัรูแ้ละความ
เขา้ใจอย่างลกึซึ้งที่เกิดขึ้นในตวับุคคล ซึ่งทุกคนในองค์การสามารถสร้างความรู้ได้ เช่น การเรยีนรู้เชงิปฏิบตัิ การ
แกป้ญัหาอย่างเป็นระบบ การทดลอง โดยการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ในอดตี เป็นตน้ 
3. การจดัเกบ็และคน้คนืความรู ้(Knowledge Storage and Retrieval) องคก์ารจ าเป็นต้องก าหนดสิง่ทีส่ าคญัทีจ่ะเกบ็
ไว้เป็นองคค์วามรู้ โดยพจิารณาถึงวธิกีารเกบ็รกัษา และการน าความรู้มาใช้ให้เกดิประโยชน์ตรงตามความต้องการ 
องคก์ารจะตอ้งเกบ็รกัษาความรูท้ีเ่ป็นขอ้มลู สารสนเทศ การวจิยัและการทดลองการคน้คนื เป็นลกัษณะของการเขา้ถงึ
ความรู้ที่ผู้ใช้ต้องการ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏบิตัิงาน โดยองค์การควรท าให้พนักงานทราบถึงช่องทางหรือ
วธิกีารในการคน้หาความรูต่้างๆ ทัง้ความรูท้ีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
4. การถ่ายทอดความรูแ้ละการใชป้ระโยชน์ (Knowledge Transfer and Utilization) มคีวามส าคญัอย่างยิง่ส าหรบั
องคก์าร เน่ืองจากองคก์ารจะเรยีนรูไ้ดด้เีมื่อความรูน้ัน้ถูกเผยแพร่และถ่ายทอดไปยงัสมาชกิในองคก์ารอย่างทัว่ถงึ ซึง่
การถ่ายทอดความรูส้ามารถท าไดโ้ดยการสื่อสารภายในองคก์าร การฝึกอบรม การประชุม การเยีย่มชมงาน และการ
หมุนเวยีนงาน 
กรอบแนวคิดการวิจยั การวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดก้ าหนดกรอบแนวคดิการวจิยั โดยใช้วฒันธรรมองคก์ารตามแนวคดิ
ของ Camerom and Quinn (1999) เนื่องจากเป็นแนวคดิทีไ่ดร้บัการยอมรบัอย่างกวา้งขวาง และไดร้บัความนิยมใน
การน ามาให้เป็นเกณฑ์การประเมนิวฒันธรรมองค์การในระดบัมหาวทิยาลยัทัว่โลก และมติิการจดัการความรู้ตาม
แนวคดิของ Marquardt (1996) เน่ืองจากเป็นแนวคดิทีส่ามารถสะทอ้นใหเ้หน็มติกิารจดัการความรูท้ีค่รอบคลุม และมี
ความสอดคลอ้งกบัมติกิารจดัการความรูใ้นมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตบางเขน  
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ตวัแปรอสิระ (Independent Variable)  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 
วฒันธรรมองคก์าร  มิติการจดัการความรูใ้น

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตบางเขน 
1. วฒันธรรมองคก์ารแบบล าดบัขัน้การบงัคบั
บญัชา(Hierarchy Culture) 
2. วฒันธรรมองคก์ารแบบการตลาด 
(Market Culture) 
3. วฒันธรรมองคก์ารแบบเครอืญาต ิ
(Clan Culture) 
4. วฒันธรรมองคก์ารแบบเฉพาะกจิ 
(Adhocracy Culture) 

 

1. การแสวงหาความรู ้
(Knowledge Acquisition) 
2. การสรา้งความรู ้
(Knowledge Creation) 
3. การจดัเกบ็และการคน้คนืความรู ้
 (Knowledge Storage and Retrieval) 
4. การถ่ายทอดความรูแ้ละการใชป้ระโยชน์ 
(Knowledge Transfer and Utilization) 

 

วิธีการวิจยั 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คอื บุคลากรสายสนบัสนุนของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตบางเขน จ านวน 
15 คณะ ซึง่มจี านวนทัง้หมด 4,183 คน การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้จะใชส้ตูรค านวณของ 
Yamane ไดก้ลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 365 คน 
เครือ่งมือท่ีใช้ในการเกบ็ข้อมลู คอื แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผูว้จิยัสรา้งจากการตรวจเอกสารและงานวจิยั
ทีเ่กีย่วขอ้ง แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงันี้ 1) แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 7 ขอ้ 2) 
แบบ สอบถามเกีย่วกบัวฒันธรรมองค์การ จ านวน 20 ขอ้ 3) แบบสอบถามเกี่ยวกบัมติิการจดัการความรู ้จ านวน 24 
ขอ้ 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมถูกน ามาประมวลผลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และท าการ
วเิคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่  ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการอธบิายข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ค่าเฉลีย่ (Mean) ใชใ้นการจ าแนกและแปลความหมายของขอ้มูลต่างๆ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: 
S.D.) ใช้ควบคู่กบัค่าเฉลี่ย เพื่อแสดงลกัษณะการกระจายของข้อมูล และใช้สถิติเชิงอนุมาน คือ  ค่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธข์องเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation) เป็นการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระ
และตัวแปรตามว่ามีความสมัพนัธ์กนั หรือไม่  เกณฑ์การพิจารณาความสมัพนัธ์ โดยใช้ค่าสมประสทิธิส์หสมัพนัธ ์
(Hinkle, William, and Stephen, 1998) โดยก าหนดค่านยัส าคญัทางสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหค์รัง้นี้ทีร่ะดบั 0.05 
 
ผลการวิจยั 
สว่นที ่1 การวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุอยู่ระหว่าง 
26-35 ปี มรีะดบัการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีปฏบิตัิหน้าที่ในสายงานบรหิารและธุรการ โดยส่วนใหญ่เป็นบุคลากร
สายสนับสนุนของคณะสตัวแพทยศาสตร์ มอีายุงานอยู่ระหว่าง 6-10 ปี ซึง่ส่วนใหญ่เคยมปีระสบการณ์ในการอบรม
เรื่องการจดัการความรู ้และไดร้บัองคค์วามรูม้าจากการอบรม หรอืสมัมนา 
ส่วนที ่2 การวเิคราะหข์อ้มูลเกี่ยวกบัวฒันธรรมองค์การ พบว่า วฒันธรรมองค์การของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
วทิยาเขตบางเขน ในภาพรวมเกดิขึน้ในระดบัปานกลาง (  = 3.42, S.D. = 0.40) เมื่อพจิารณาจ าแนกเป็นรายดา้น 
พบว่า วฒันธรรมองคก์ารแบบล าดบัขัน้การบงัคบับญัชาเกดิขึน้ในระดบัสงูทีส่ดุ (  = 3.71, S.D. = 0.47) รองลงมา คอื 
วฒันธรรมองคก์ารแบบเครอืญาติ (  = 3.62, S.D. = 0.61) และวฒันธรรมองคก์ารแบบเฉพาะกจิเกดิขึน้ในระดบัน้อย
ทีส่ดุ (  = 2.92, S.D. = 0.52) 
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สว่นที ่3 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัมติกิารจดัการความรู ้พบว่า มติกิารจดัการความรูข้องมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
วทิยาเขตบางเขน ในภาพรวมเกดิขึน้ในระดับปานกลาง (  = 3.47, S.D. = 0.46) เมื่อพจิารณาจ าแนกเป็นรายดา้น 
พบว่า ดา้นการแสวงหาความรูเ้กดิขึน้ในระดบัสงูทีส่ดุ (  = 3.60, S.D. = 0.59) รองลงมา คอื ดา้นการสรา้งความรู ้(  
= 3.53, S.D. = 0.59) และดา้นการจดัเกบ็และคน้คนืความรูเ้กดิขึน้ในระดบัน้อยทีส่ดุ (  = 3.23, S.D. = 0.62) 
ส่วนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน พบว่า วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์กับมิติการจัดการความรู้ใน
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตบางเขน ดงันี้ 
 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าสมัประสทิธร์ะหว่างวฒันธรรมองคก์ารแบบล าดบัขัน้การบงัคบับญัชากบัมติกิารจดัการความรู ้
มิติการจดัการความรู ้ วฒันธรรมองคก์ารแบบล าดบัขัน้การบงัคบับญัชา 

r Sig ระดบัความสมัพนัธ ์
1. การแสวงหาความรู ้ 0.499 0.000** ปานกลาง 
2. การสรา้งความรู ้ 0.585 0.000** ปานกลาง 
3. การจดัเกบ็และการคน้คนืความรู ้ 0.338 0.000** ต ่า 
4. การถ่ายทอดความรูแ้ละการใชป้ระโยชน์ 0.418 0.000** ต ่า 
รวม 0.542 0.000** ปานกลาง 
หมายเหตุ: ** มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 
 
จากตารางที ่1 เมื่อพจิารณาค่าความสมัพนัธร์ะหวา่งวฒันธรรมองคก์ารแบบล าดบัขัน้การบงัคบับญัชากบัมติกิารจดัการ
ความรูใ้นมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตบางเขน พบว่า  ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) = 0.542 และมคี่า Sig = 
0.000** หมายความว่า วฒันธรรมองคก์ารแบบล าดบัขัน้การบงัคบับญัชามคีวามสมัพนัธก์บัมติกิารจดัการความรู ้อย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยวฒันธรรมองคก์ารแบบล าดบัขัน้การบงัคบับญัชามี
ความสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนักบัมติกิารจดัการความรู ้และมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง (r = 0.542) เมื่อ
พจิารณาเป็นรายคู่ พบว่า คู่ทีม่คีวามสมัพนัธก์นัสงูสดุ คอื วฒันธรรมองคก์ารแบบล าดบัขัน้การบงัคบับญัชากบัมติกิาร
จดัการความรูด้า้นการสรา้งความรู ้(r = 0.585) รองลงมา คอื วฒันธรรมองคก์ารแบบล าดบัขัน้การบงัคบับญัชากบัมติิ
การจดัการความรูด้า้นการแสวงหาความรู้  (r = 0.499) และคู่ทีม่คีวามสมัพนัธก์นัต ่าสุด คอื วฒันธรรมองคก์ารแบบ
ล าดบัขัน้การบงัคบับญัชากบัมติกิารจดัการความรูด้า้นการจดัเกบ็และการคน้คนืความรู้ (r = 0.338) 
 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าสมัประสทิธร์ะหว่างวฒันธรรมองคก์ารแบบตลาดกบัมติกิารจดัการความรู้ 
มิติการจดัการความรู ้ วฒันธรรมองคก์ารแบบตลาด 

r Sig ระดบัความสมัพนัธ ์
1. การแสวงหาความรู ้ 0.485 0.000** ต ่า 
2. การสรา้งความรู ้ 0.852 0.000** สงู 
3. การจดัเกบ็และการคน้คนืความรู ้ 0.339 0.000** ต ่า 
4. การถ่ายทอดความรูแ้ละการใชป้ระโยชน์ 0.316 0.000** ต ่า 
รวม 0.569 0.000** ปานกลาง 
หมายเหตุ: ** มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 
 
จากตารางที่ 2 เมื่อพจิารณาค่าความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การแบบตลาดกบัมติิการจดัการความรู้ใน
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตบางเขน พบว่า  ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) = 0.569 และมคี่า Sig = 0.000** 
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หมายความว่า วฒันธรรมองคก์ารแบบตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัมิตกิารจดัการความรูอ้ย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.
05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยวฒันธรรมองคก์ารแบบตลาดมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนักบัมติกิาร
จดัการความรู ้และมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง (r = 0.569) เมื่อพจิารณาเป็นรายคู่ พบว่า คู่ทีม่คีวามสัมพนัธ์
กนัสงูสุด คอื วฒันธรรมองคก์ารแบบตลาดกบัมติกิารจดัการความรูด้า้นการสร้างความรู ้ (r = 0.852) รองลงมา คอื 
วฒันธรรมองคก์ารแบบตลาดกบัมติกิารจดัการความรูด้า้นการแสวงหาความรู้   (r = 0.485) และคู่ทีม่คีวามสมัพนัธก์นั
ต ่าสุด คอื วฒันธรรมองคก์ารแบบตลาดกบัมติกิารจดัการความรู้ด้านการถ่ายทอดความรู้และการใชป้ระโยชน์  (r = 
0.316) 
 
ตารางท่ี 3 แสดงค่าสมัประสทิธร์ะหว่างวฒันธรรมองคก์ารแบบเครอืญาตกิบัมติกิารจดัการความรู้ 
มิติการจดัการความรู ้ วฒันธรรมองคก์ารแบบเครอืญาติ 

r Sig ระดบัความสมัพนัธ ์
1. การแสวงหาความรู ้ 0.574 0.000** ปานกลาง 
2. การสรา้งความรู ้ 0.638 0.000** ปานกลาง 
3. การจดัเกบ็และการคน้คนืความรู ้ 0.499 0.000** ปานกลาง 
4. การถ่ายทอดความรูแ้ละการใชป้ระโยชน์ 0.505 0.000** ปานกลาง 
รวม 0.660 0.000** ปานกลาง 
หมายเหตุ: ** มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 
 
จากตารางที่ 3 เมื่อพจิารณาค่าความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การแบบเครอืญาติกบัมติิการจดัการความรู้ใน
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตบางเขน พบว่า  ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) = 0.660 และมคี่า Sig = 0.000** 
หมายความว่า วฒันธรรมองคก์ารแบบเครอืญาติมีความสมัพนัธก์บัมติกิารจดัการความรู้อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั.05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยวฒันธรรมองคก์ารแบบเครอืญาตมิคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั
กบัมติกิารจดัการความรู ้และมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง (r = 0.660) เมื่อพจิารณาเป็นรายคู่ พบว่า คู่ทีม่ ี
ความสมัพนัธก์นัสงูสดุ คอื วฒันธรรมองคก์ารแบบเครอืญาตกิบัมติกิารจดัการความรูด้า้นการสรา้งความรู ้ (r = 0.638) 
รองลงมา คอื วฒันธรรมองคก์ารแบบตลาดกบัมติกิารจดัการความรู้ดา้นการแสวงหาความรู้   (r = 0.574) และคู่ที่มี
ความสมัพนัธก์นัต ่าสดุ คอื วฒันธรรมองคก์ารแบบตลาดกบัมติกิารจดัการความรูด้า้นการจดัเกบ็และการคน้คนืความรู้
(r = 0.499) 
 
ตารางท่ี 4 แสดงค่าสมัประสทิธร์ะหว่างวฒันธรรมองคก์ารแบบเฉพาะกจิกบัมติกิารจดัการความรู้ 
มิติการจดัการความรู ้ วฒันธรรมองคก์ารแบบเฉพาะกิจ 

r Sig ระดบัความสมัพนัธ ์
1. การแสวงหาความรู ้ 0.349 0.000** ต ่า 
2. การสรา้งความรู ้ 0.514 0.000** ปานกลาง 
3. การจดัเกบ็และการคน้คนืความรู ้ 0.469 0.000** ต ่า 
4. การถ่ายทอดความรูแ้ละการใชป้ระโยชน์ 0.378 0.000** ต ่า 
รวม 0.509 0.000** ปานกลาง 
หมายเหตุ: ** มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 
 



Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies l Vol. 8 No. 1 (January-June 2019) 

[68] 

จากตารางที่ 4 เมื่อพจิารณาค่าความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การแบบเฉพาะกจิกบัมติิการจดัการความรู้ใน
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตบางเขน พบว่า  ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) = 0.509 และมคี่า Sig = 0.000** 
หมายความว่า วฒันธรรมองค์การแบบเฉพาะกจิมคีวามสมัพนัธก์บัมติิการจดัการความรู้อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั.05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยวฒันธรรมองคก์ารแบบเฉพาะกจิมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนักบั
มติิการจดัการความรู้ และมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง (r = 0.509) เมื่อพจิารณาเป็นรายคู่ พบว่า คู่ที่มี
ความสมัพนัธก์นัสงูสดุ คอื วฒันธรรมองคก์ารแบบเฉพาะกจิกบัมติกิารจดัการความรูด้า้นการสรา้งความรู ้ (r = 0.514) 
รองลงมา คอื วฒันธรรมองคก์ารแบบเฉพาะกจิกบัมติิการจดัการความรู้ด้านการจดัเกบ็และการค้นคนืความรู ้ (r = 
0.469) และคู่ทีม่คีวามสมัพนัธก์นัต ่าสดุ คอื วฒันธรรมองคก์ารแบบเฉพาะกจิกบัมติกิารจดัการความรูด้า้นการแสวงหา
ความรู ้(r = 0.349) 
สรปุผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตารางท่ี 5 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 
ตวัแปรอิสระ มิติการจดัการความรูใ้นมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตบางเขน 

ค่านยัส าคญั เป็นไปตามสมมตฐิาน ไม่เป็นไปตามสมมตฐิาน 
1. วฒันธรรมองคก์ารแบบล าดบัขัน้
การบงัคบับญัชา 

0.000**   

2.วฒันธรรมองคก์ารแบบการตลาด 0.000**   
3. วฒันธรรมองคก์ารแบบเครอืญาต ิ 0.000**   
4. วฒันธรรมองคก์ารแบบเฉพาะกจิ 0.000**   
รวม 0.000**   
หมายเหตุ: ** มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 
 

อภิปรายผลการวิจยั 
วฒันธรรมองค์การของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกบับุคลากรสายสนับสนุน 
ภาพรวมเกดิขึน้อยู่ในระดบัปานกลาง โดยพบว่า วฒันธรรมองคก์ารแบบล าดบัขัน้การบงัคบับญัชา ระดบัการเกดิขึน้อยู่
ในระดบัสงูทัง้นี้อาจเป็นเพราะ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรเ์ป็นองคก์ารขนาดใหญ่ ดงันัน้ในการท างานจงึมกีารแบ่งแยก
งานกนัท า และมกีารก าหนดหน้าทีง่านทีช่ดัเจนจงึมคีวามเป็นทางการสงู มสีายการบงัคบับญัชา อ านาจการตดัสนิใจอยู่
ทีผู่บ้รหิาร โดยเน้นการตดิต่อสื่อสารทีเ่ป็นขัน้ตอน ซึง่นิตยา เงนิประเสรฐิศร ี(2558) ไดอ้ธบิายว่า องคก์ารขนาดใหญ่
จะมีโครงสร้างเป็นระบบราชการ (Bureaucracy) ลักษณะขององค์การแบบระบบราชการ ประกอบด้วย 1) การ
บรหิารงานเป็นไปตามกฎระเบยีบ 2) บรรยากาศองค์การเน้นความสามารถ 3) การบรหิารงานเป็นไปตามสายการ
บงัคบับญัชา 4) ผูป้ฏบิตังิานต้องไดร้บัการฝึกอบรมในเรื่องเฉพาะดา้น 5) การแยกผูป้ฏบิตังิานออกจากผูเ้ป็นเจา้ของ
กจิการหรอืผูบ้รหิาร 6) ผูป้ฏบิตังิานตอ้งไม่ใชต้ าแหน่งเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทีไ่ม่ถูกต้อง 7) การบรหิารจดัการ การ
ตดัสนิใจ แลกฎเกณฑต่์างๆ ต้องท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 8) องคก์ารบรหิารงานโดยใชอ้ านาจหน้าทีต่ามกฎหมาย 9) 
ประสทิธภิาพเกดิจากการควบคุม 
มติกิารจดัการความรูข้องมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตบางเขน ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคลากรสายสนับสนุน 
ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยพบว่า ด้านการแสวงหาความรู้เกดิขึ้นในระดบัสูงที่สุด ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ การ
ก าหนดกลยุทธก์ารจดัการความรูข้องมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (KU-KM Strategy) สนับสนุนใหบุ้คลากรทุกคนเกดิ
การแสวงหาความรู้ทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั ส่งผลให้บุคลากรเกดิการตระหนักรู้และให้ความส าคญักบั
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ความรู้ที่อยู่ภายนอกมหาวิทยาลยัไม่ว่าความรู้จากผู้เชี่ยวชาญภายนอกหน่วยงาน ความรู้จากมหาวิทยาลัยทัง้
ภายในประเทศและต่างประเทศรวมถงึความรูจ้ากองคก์รในอุตสาหกรรมต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัมหาวทิยาลยั 
ซึง่ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า วฒันธรรมองคก์ารทัง้ 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) วฒันธรรมองคก์ารแบบเครอืญาติ 2) 
วฒันธรรมองคก์ารแบบล าดบัขัน้การบงัคบับญัชา 3) วฒันธรรมองคก์ารแบบตลาด และ4) วฒันธรรมองค์การแบบ
เฉพาะกจิมคีวามสมัพนัธก์บัมติกิารจดัการความรูใ้นมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตบางเขน อย่างมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั.05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้และมคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนักบัมติกิารจดัการความรู ้และ
มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง ประเดน็ที ่1 วฒันธรรมองคก์ารแบบเครอืญาตมิคีวามสมัพนัธก์บัมติกิารจดัการ
ความรู้ เกดิขึน้อยู่ในระดบัปานกลาง อาจเป็นเพราะ บุคลากรสายสนับสนุนในมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ มคี่านิยม
องคก์าร (Core Value) คอื สบืสานสามคัค ี(Synergy) โดยบุคลากรจะต้องมคีวามตัง้ใจทีจ่ะท างานร่วมกบัผูอ้ื่น เป็น
ส่วนหนึ่งในทีมงาน หน่วยงานหรือองค์กร โดยผู้ปฏิบตัิงานมีฐานะเป็นสมาชิกในทีมและเป็นหวัหน้าทีมได้ และมี
ความสามารถในการสรา้งและด ารงรกัษาสมัพนัธภาพกบัสมาชกิในทมี และมคีุณธรรม (Integrity) ท าให้การแข่งขนั
ภายในองค์การค่อนข้างต ่า บุคลากรเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน องค์การมีค่านิยมสนับสนุนให้เกิดการ
แลกเปลีย่นความรู ้อกีทัง้ค่านิยมทีมุ่่งเน้นผลสมัฤทธิข์องงาน (Efficiency) ท าใหบุ้คลากรสายสนับสนุนมคีวามมุ่งมัน่จะ
ปฏบิตังิานใหด้หีรอืใหเ้กนิมาตรฐาน มคีวามรบัผดิชอบต่อภาระงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย มกีารสนับสนุนบุคลากรทุกคนมี
ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์สนใจใฝห่าความรู ้และพฒันาตนเองอย่างสม ่าเสมอ ซึง่ผลการวจิยัครัง้น้ีสอดคลอ้งกบัแนวคดิ
และงานวจิยัของนกัวชิาการต่างๆ เช่น เจษฎา นกน้อย และคณะ (2552) ไดอ้ธบิายถงึ ปจัจยัทีม่ผีลต่อความส าเรจ็ใน
การจดัการความรูภ้ายในองคก์ารไวว้่า วฒันธรรมองคก์ารมคีวามส าคญัต่อการจดัการความรู ้โดยวฒันธรรมทีเ่หมาะสม
จะตอ้งสง่เสรมิการเรยีนรูร้่วมกนั ไวว้างใจกนั และการท างานร่วมกนั หากองคก์ารทีม่กีารแข่งขนัภายในสงู ขาดความ
ไวเ้นื้อเชื่อใจกนั ชอบท างานคนเดยีว ไม่แลกเปลีย่นความรูก้นั วฒันธรรมแบบนี้จะเป็นอุปสรรคต่์อการจดัการความรู ้
งานวจิยัของนักวชิาการต่างๆ เช่น Kaufman (2013) ได้ศกึษาเรื่อง Organizational Culture as a Function of 
institutional Type in Higher Education ผลการวจิยัพบว่า “…วฒันธรรมแบบเครอืญาตแิละพฤตกิรรมของผูน้ ามี
ความสมัพนัธ์กนัสถาบนัในระดบัอุดมศึกษาทุกประเภท... ” นอกจากนี้ อภิชชยา บุญเจริญ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง 
อทิธพิลของวฒันธรรมองค์การต่อการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ ผลการวจิยัพบว่า “…วฒันธรรมเน้นความเชื่อใจ 
วฒันธรรมเน้นความสมัพนัธ์ระหว่างสมาชกิในองคก์าร และวฒันธรรมเน้นการเอาใจใส่ มอีทิธพิลต่อการเป็นองคก์าร
แห่งการเรยีนรู้...” ประเดน็ที ่2 วฒันธรรมองคก์ารแบบล าดบัขัน้การบงัคบับญัชามคีวามสมัพนัธก์บัมติกิารจดัการ
ความรู ้เกดิขึน้อยู่ในระดบัปานกลาง อาจเป็นเพราะ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์มกีารก าหนดวสิยัทศัน์ในการจดัการ
ความรู ้(KU-KM Vision) โดยมหาวทิยาลยัมุ่งมัน่พฒันาเพื่อกา้วไปสูก่ารเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้อกีทัง้พนัธกจิดา้น
การจดัการความรู้ (KU-KM Mission) ที่มุ่งพฒันาระบบการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั ให้สามารถยกระดับ
คุณภาพทรพัยากรมนุษย์ ระบบงาน และการจดัการมหาวทิยาลยัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
ศศธิร ยติรตันกญัญา (2558) ได้ศกึษาเรื่อง วฒันธรรมองค์กรกบัสมรรถนะหลกัในการปฏบิตังิานของบุคลากรสาย
สนบัสนุน สงักดัส านกังานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ผลการวจิยัพบว่า “…วฒันธรรมองคก์ารของบุคลากร
สายสนบัสนุน สงักดัส านกังานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรใ์นภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านวฒันธรรมราชการอยู่ในระดบัมากที่สุด…” ประเด็นที่ 3 วฒันธรรมองค์การแบบตลาดมี
ความสมัพนัธก์บัมติกิารจดัการความรู ้เกดิขึน้อยู่ในระดบัปานกลาง อาจเป็นเพราะ มหาวทิยาลยัต้องมกีารปรบัตวักบั
การเปลีย่นแปลง พฒันาใหบุ้คลากรในองคก์ารทุกระดบั มปีระสทิธภิาพ และคุณภาพ ต้องสามารถท างานไดเ้องอย่าง
รอบดา้น และสามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่นได ้มคีวามมุ่งมัน่ ท างานอย่างมเีป้าหมาย จงึจ าเป็นจะต้องพฒันาใหบุ้คลากร
มสีมรรถนะสงู เพื่อทีจ่ะสามารถผลกัดนัใหม้หาวทิยาลยัสามารถอยู่รอดไดใ้นสภาวะแวดลอ้มทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่าง
มาก มหาวทิยาลยัต้องมคีวามสามารถในการสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนั และการจดัการความรูก้เ็ป็นแนวทาง
หนึ่งทีท่ าให้เกดิการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิม่ให้กบัมหาวทิยาลยั ใหก้ลายเป็นองคก์ารที่มคีวามสามารถในแข่งขนัที่
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ยัง่ยนื และ ประเดน็ที ่4 วฒันธรรมองคก์ารแบบเฉพาะกจิมคีวามสมัพนัธก์บัมติกิารจดัการความรู ้เกดิขึน้อยู่ในระดบั
ปานกลาง อาจเป็นเพราะ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรม์กีารส่งเสรมิให้บุคลากรสายสนับสนุนมคีวามรูค้วามเขา้ใจใน
แนวทางและการบรหิารองคค์วามรูใ้หถู้กตอ้งและสมัฤทธิผ์ล โดยมุ่งหวงัใหบุ้คลากร น าความรูท้ีเ่กดิขึน้จากการท างาน
มาแลกเปลี่ยน เรยีนรูแ้ละน ากลบัมาปรบัใชใ้นการท างานทุกครัง้ เพื่อลดความผดิพลาด เพิม่ขดีความสามารถในการ
แกป้ญัหา ตลอดจนสามารถจดัท ามาตรฐานการท างานใหม่ๆ และต่อยอดองคค์วามรูใ้หเ้กดิเป็นนวตักรรมได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
ด้านวฒันธรรมองคก์าร  
1. มหาวทิยาลยัและคณะต่างๆ พยายามลดโครงสรา้งองคก์ารทีเ่ป็นทางการ โดยใหม้กีฎระเบยีบทีย่ดืหยุ่น 
2. ผู้บรหิารระดบัสูงควรสนับสนุนให้มีนโยบายการให้อ านาจแก่ผู้ปฏิบตัิงานที่มคีวามรู้ความสามารถ (Employee 
Empowerment) เพื่อใหผู้ป้ฏบิตังิานมอีสิระในการตดัสนิใจ ไดใ้ชค้วามสามารถในการท างานใหส้ าเรจ็ อกีทัง้เป็นการ
กระตุน้ใหผู้ป้ฏบิตังิานกลา้รเิริม่สิง่ใหม่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อองคก์าร และเกดิการรบัรูศ้กัยภาพในตวับุคคล 
ด้านมิติการจดัการความรู ้
1. มหาวทิยาลยัควรมกีารสนับสนุนใหบุ้คลากรสายสนับสนุนประยุกต์ใชอ้งค์ความรูท้ี่มใีนการพฒันาวตักรรมใหม่ๆ 
สนับสนุนใหม้กีารจดัการความรู ้ผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์ มกีารใหค้ าปรกึษาชีแ้นะแนวทางปฏบิตังิานทีด่ ีหรอื
นวตักรรมทีพ่ฒันาขึน้เพื่อสนบัสนุนการพฒันาองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้
2. มหาวทิยาลยัควรสง่เสรมิใหม้กีารน าเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยัมาใชใ้นการปฏบิตังิาน สนับสนุนเครื่องมอื และ
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบตัิงานอย่างเพียงพอ เพื่อเพิ่มช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้
หลากหลาย  
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บทคดัย่อ 
การวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศกึษาการพฒันาทุนมนุษยข์องกองบญัชาการในสงักดัส านักงานผู้บญัชาการต ารวจ
แห่งชาติ 2) ศึกษาปจัจยัที่ส่งผลต่อการพฒันาทุนมนุษย์ของกองบญัชาการในสงักดัส านักงานผู้บญัชาการต ารวจ
แห่งชาติ 3) ยืนยนัปจัจยัที่ส่งผลต่อการพฒันาทุนมนุษย์ของกองบญัชาการในสงักดัส านักงานผู้บญัชาการต ารวจ
แห่งชาต ิและ 4) ศกึษาปจัจยัอื่นๆ เพิม่เตมิทีส่่งผลต่อการพฒันาทุนมนุษยฯ์ โดยมกีลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ 
ขา้ราชการต ารวจสงักดักองบญัชาการในสงักดัส านักงานผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาต ิซึ่งมขีนาดกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 
356 คน ซึง่ก าหนดขนาดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชส้ตูรทาโร ยามาเน่ และกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลจ านวน 18 คน เครื่องมอืทีใ่ช้
ไดแ้ก่แบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดบั ซึง่มคี่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.96 และแบบสมัภาษณ์เชงิลกึ สถติิ
ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูลไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน สมัประสทิธิส์หสมัพนัธพ์หุคูณแบบ
เพยีรส์นั และการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู ผลการวจิยัเชงิปรมิาณพบว่า การพฒันาทุนมนุษยข์องกองบญัชาการใน
สงักดัส านักงานผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาตใินภาพรวมอยู่ในระดบัสงู (   = 3.71) เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
ดา้นทุนสงัสงัคม (  = 3.80) ทุนทางอารมณ์ (  = 3.74) และดา้นทุนทางปญัญา (  = 3.59) อยู่ในระดบัสูง 
ตามล าดบั ในขณะที่ปจัจยัที่ส่งผลต่อการพฒันาทุนมนุษย์ของกองบญัชาการในสงักดัส านักงานผู้บญัชาการต ารวจ
แห่งชาตอิย่างมีน่ยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ไดแ้ก่ ปจัจยัความสมดุลของชวีติและงาน (X7 Beta = 0.31) 
ปจัจยัการจดัการความรู ้(X8 Beta = 0.32) และปจัจยัการจูงใจ (X5 Beta = 0.15) ตามล าดบั ส่วนผลการวจิยัเชงิ
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คุณภาพพบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักมีความเห็นสอดคล้องกันว่าปจัจัยทุกปจัจัยมีผลกับการพัฒนาทุนมนุษย์ของ
กองบัญชาการต ารวจแห่งชาติ และยังมีความเห็นว่าปจัจัยอื่นๆ เพิ่มเติมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ของ
กองบญัชาการในสงักดัส านักงานผู้บญัชาการต ารวจแห่งชาติได้แก่ 1) ปจัจยัการท างานเป็นทมี 2) ปจัจยัการสร้าง
ความสมัพนัธท์ีด่ ี3) ปจัจยัระบบการศกึษาและฝึกอบรมที ่และ 4) ปจัจยัทศันคตแิละค่านิยมในการท างาน  
ค าส าคญั: การพฒันาทุนมนุษย,์ กองบญัชาการ, ส านกังานผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาต ิ
 
Abstract 
This study examines to 1) Study the human capital development in the office of the commission general, 
Royal Thai Police. 2) Study the factors affecting the human capital development in the office of the 
commission general Royal Thai Police. 3) Confirm the factors affecting the human capital development in the 
office of the commission general Royal Thai Police and 4) Study other factors that may affect the human 
capital development in the office of the commission general Royal Thai Police. Samples were police officers 
of and the human capital development in the office of the commission general, Royal Thai Police, totally 356 
samples, sized by Taro Yamane’s formulation and 18 Informants. Instruments used were 5 rating scale 
questionnaires with the overall reliability value of 0.96 and in-depth interview form. Statistics used were 
frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson’s multiple correlation and multiple linear 
regression analysis. The quantitative research result shows that the human capital development in the office 
of the commission general, Royal Thai Police, in overall, was found in high level. Consider in aspects found 
that Social capital (  = 3.80), Emotion capital (  = 3.74) and Intelligent capital (  = 3.59) were found in 
high level while the factors affecting human capital development in the office of the commission general, 
Royal Thai Police which had statistically significant level at 0.01 and 0.05 were found in 3 factors which were 
Life and work balance factor (X7 Beta = 0.31), Knowledge management factor (X8 Beta = 0.32) and 
Motivation factor (X5 Beta = 0.15) The qualitative research result shows that all informants had harmony 
opinion which confirmed that all factors have affection towards the human capital development in the office of 
the commission general Royal Thai Police and informants also expressed approval that other factors that 
may affect the human capital development in the office of the commission general Royal Thai Police were 1) 
Team work factor, 2) Good relation factor, 3) Education and training system factor and 4) Working attitude 
and core value. 
Keywords: Human Capital Development, Commission General, Office of the Commission General, Royal 
Thai Police 
 
บทน า 
การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวตัน์ส่งผลต่อการพฒันาองค์การ องค์การที่ต้องการประสบความส าเร็จจะต้องมีการ
ปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ ปจัจยัส าคญัทีช่่วยใหอ้งคก์ารปรบัตวัและพฒันาไดด้กีค็อืบุคลากรใน
องคก์ารทีจ่ะต้องมคีวามรูค้วามสามารถ ทกัษะและประสบการณ์ทีส่ะสมภายในของบุคลากรและสามารถน าออกมาใช้
อย่างได้ผล สามารถน าพาองค์การไปสู่การเติบโตอย่างยัง่ยืนก้าวขึ้นเป็นองค์การชัน้น าที่ได้รบัการยอมรบัต่อไป 
บุคลากรหรอืมนุษยซ์ึง่อยู่ในองคก์ารจงึถอืเป็นหวัใจส าคญัขององคก์ารและสามารถพฒันาใหเ้ป็น “ทุน” ไดด้ว้ยการสรา้ง
มลูค่าเพิม่จากการฝึกอบรมหรอืการศกึษาเพิม่เตมิในระดบัทีส่งูขึน้ (ประไพทพิย ์ลอืพงษ์, 2556: 104)  
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ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิเป็นสว่นราชการมฐีานะเป็นนิตบิุคคลอยู่ในการบงัคบับญัชาของนายกรฐัมนตร ีซึ่งมบีทบาท
อ านาจหน้าทีส่ าคญัต่อประเทศชาตปิฏบิตักิารอื่นใดทีก่ฎหมายก าหนดใหเ้ป็นอ านาจหน้าทีข่องขา้ราชการต ารวจหรอื
ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิช่วยเหลอืการพฒันาประเทศตามทีน่ายกรฐัมนตรมีอบหมายปฏบิตักิารอื่นใดเพื่อส่งเสรมิและ
สนับสนุนให้การปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่เป็นไปอย่ างมีประสิทธิภาพ โดยปญัหาที่เกี่ยวข้องกับทุนมนุษย์ของ
กองบญัชาการในสงักดัส านกังานผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาต ิสว่นใหญ่พบว่าเมื่อผูป้ฏบิตังิานท างานไปนานๆ ระเบยีบ 
หลกัเกณฑแ์ละเทคนิคต่างๆ ในการท างานได้เปลี่ยนแปลงไปจงึจ าเป็นต้องมกีารอบรมเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการ
ท างานและพฒันาขา้ราชการต ารวจแต่เนื่องจากการพฒันาขา้ราชการต ารวจยงัไม่มคีวามต่อเนื่องในการพฒันาระยะ
ยาวเพื่อใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปของสงัคมทัง้ในปจัจุบนังานดา้นพฒันาบุคลากรยงัเน้น
การอบรมแบบครัง้คราวมากกว่าการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (ส านกังานต ารวจแห่งชาติ,2555: 112) ประกอบกบัความรูท้ี่
ได้จากการอบรมบางครัง้ไม่สามารถน ามาปรบัใช้ในงานที่ตนเองรบัผดิชอบไดโ้ดยตรง ตลอดจนมขีา้ราชการต ารวจ
บางส่วนไม่ใส่ใจในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดังนัน้การพฒันาทุนมนุษย์ของ 
กองบญัชาการในสงักดัส านกังานต ารวจแห่งชาต ิจ าเป็นต้องก าหนดแนวทางในการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล 
เพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงในปจัจุบนัและอนาคต รวมทัง้เพื่อให้สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตรข์องส านักงานต ารวจแห่งชาต ิเพื่อใหอ้งคก์ารมี
บุคลากรปฏบิตังิานอย่างมคีุณภาพ อกีทัง้เป็นการปรบัปรุงและพฒันาระบบการบรหิารงานบุคคลของส านักงานต ารวจ
แห่งชาตใิหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ พฒันาศกัยภาพบุคลากรใหส้ามารถรองรบัการเปลีย่นแปลงและใหบ้รกิารตอบสนอง
ความตอ้งการของ ประชาชนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
ผู้วิจยัได้เล็งเห็นถึงความส าคญัของการศึกษาถึงปจัจยัต่างๆที่ส่งผลต่อการพฒันาทุนมนุษย์ของส านักงานต ารวจ
แห่งชาต ิเฉพาะในสว่นบงัคญับญัชาทีเ่รยีกว่า กองบญัชาการในสงักดัส านกังานผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาต ิเพื่อศกึษา
การพฒันาทุนมนุษยข์องกองบญัชาการในสงักดัส านกังานผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาต ิและศกึษารูปแบบการพฒันาทุน
มนุษยข์องกองบญัชาการในสงักดัส านกังานผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาต ิอนัจะน าไปสู่ประโยชน์ในการพฒันาศกัยภาพ
บุคลากรใหส้ามารถรองรบัการเปลีย่นแปลงและใหบ้รกิารตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 
วตัถปุระสงค ์
การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ 1) ศกึษาการพฒันาทุนมนุษยข์องกองบญัชาการในสงักดัส านกังานผูบ้ญัชาการต ารวจ
แห่งชาติ 2) ศกึษาปจัจยัที่ส่งผลต่อการพฒันาทุนมนุษย์ของกองบญัชาการในสงักดัส านักงานผู้บญัชาการต ารวจ
แห่งชาติ 3) ยนืยนัปจัจยัที่ส่งผลต่อการพฒันาทุนมนุษย์ของกองบญัชาการในสงักดัส านักงานผู้บญัชาการต ารวจ
แห่งชาติ และ 4) ศกึษาปจัจยัอื่นๆ เพิม่เติมที่ส่งผลต่อการพฒันาทุนมนุษยข์องกองบญัชาการในสงักดัส านักงานผู้
บญัชาการต ารวจแห่งชาต ิ
 
การทบทวนวรรณกรรม 
การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัตวัแปรอิสระ ผูว้จิยัได้ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎี งานวจิยัและเอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกบัตัวแปรอิสระซึ่งได้แก่ปจัจยัที่ส่งผลต่อการพฒันาทุนมนุษย์ประกอบด้วยปจัจยัองค์การ และปจัจยัการ
จดัการ โดยผู้วิจยัได้ศึกษาสงัเคราะห์ตัวแปรอิสระจ านวน 8 ปจัจยั ประกอบด้วย 1) ปจัจยัด้านโครงสร้างองค์การ 
(Robbins, 1990: 274; Aldag and Stearns, 1987: 174; Mintzberg, 2003: 412) 2) ปจัจยัดา้นภาวะผูน้ า (Hersey 
and Johnson, 1997: 256; พชิาย รตันดลิก ณ ภูเกต็, 2552: 58-61; 3) ปจัจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร (Daft, 1992: 89-
95, Schein, 1992: 109-115; Cameron and Quinn, 1999: 113-121) 4) ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (Thompson, 
1967: 58-63; Perrow, 1967: 194-208; Woodward, 1994: 138-145) 5) ปจัจยัดา้นการจูงใจ (Herzberg, 1959: 77-
82; Maslow, 1970: 124-136; McClelland, 1961: 225-289; Barnard, 1974: 164-178; Alderfer, 1972: 152-163) 6) 
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ปจัจยัดา้นความสอดคลอ้งเชงิยุทธศ์าสตร ์(Walton, 1973: 11-12; Hall, 2008: 98-102) 7) ปจัจยัดา้นความสมดุลของ
ชีวิตและงาน (Greenhaus, Collins, and Shaw, 2003: 510-513) และ 8) ปจัจยัด้านการจดัการความรู ้
(Schermerhorn, 2002: 194-212; Maier, 2007: 314-325; Marquardt, 1996: 415-423) โดยตวัแปรอสิระทัง้ 8 ปจัจยั
น้ี สามารถสรุปสาระส าคญัและนิยามศพัทเ์ฉพาะในแต่ละปจัจยัไดด้งัน้ี  
 1) ปจัจัยด้านโครงสร้างองค์การ หมายถึง ระบบความสมัพนัธ์ของงานและระบบความเชื่อมโยงในการสื่อสารที่
เหมาะสมระหว่างขา้ราชการต ารวจในกองบญัชาการในสงักดัส านักงานผู้บญัชาการต ารวจแห่งชาติกบัการท างาน 
เพื่อใหก้ารด าเนินการพฒันาทุนมนุษยป์ระสบผลส าเรจ็และส่งผลต่อการท างานของกองบญัชาการในสงักดัส านักงานผู้
บญัชาการต ารวจแห่งชาต ิใหม้ปีระสทิธภิาพ  
2) ปจัจยัดา้นภาวะผู้น า หมายถึง ลกัษณะของภาวะผู้น าของขา้ราชการต ารวจในกองบญัชาการในสงักดัส านักงานผู้
บญัชาการต ารวจแห่งชาติ โดยการเป็นผู้น าที่กล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสนิใจ มีลกัษณะผู้น าแบบมีส่วนร่วม มีความ
ยดืหยุ่น มคีวามรูค้วามสามารถในการสรา้งแรงจูงใจ สามารถนิเทศงาน พฒันาทกัษะของผูต้ามได ้และเป็นผูน้ าทีเ่น้น
การท างานเชงิรุก มุ่งเน้นผลสมัฤทธิข์องงานเพื่อชีน้ าใหผู้ต้ามสามารถปฏบิตังิานใหบ้รรลุตามเป้าหมายขององคก์าร  
 3) ปจัจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร หมายถงึ วถิชีวีติทีข่า้ราชการต ารวจของกองบญัชาการในสงักดัส านกังานผูบ้ญัชาการ
ต ารวจแห่งชาติ ยดึถือปฏบิตัสิบืต่อกนัมา จนกลายเป็นนิสยั ความเคยชนิและกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี วถิี
ประพฤตปิฏบิตั ิความเชื่อ ค่านิยม เป็นแนวทางในการก าหนดพฤตกิรรมของคนในหน่วยงานนัน้ๆ  
4) ปจัจยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ หมายถงึ กองบญัชาการในสงักดัส านักงาน ผูบ้ญัชาการส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
มกีารน าอุปกรณ์ เครื่องมอื เครื่องใช้ พสัดุ วิธกีารตลอดจนบุคลากรทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการรวบรวมประมวลผล การเกบ็
รกัษา และเผยแพร่ขอ้มูล เพื่อใหบ้รรลุจุดประสงคข์องการพฒันาทุนมนุษยท์ีน่ ามาสนับสนุนการด าเนินงานไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพของกองบญัชาการในสงักดัส านกังานผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ 
5) ปจัจยัดา้นการจงูใจ หมายถงึ แรงจงูใจในดา้นต่างๆทีส่ง่ผลต่อการปฏบิตังิานของขา้ราชการต ารวจในกองบญัชาการ
ในสังกัดส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติได้แก่ เงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ การได้รับการยอมรับ 
ความกา้วหน้าในงาน ทีส่ง่ผลต่อผลลพัธก์ารปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย ขององคก์าร  
6) ปจัจยัดา้นความสอดคลอ้งเชงิยุทธศาสตร ์หมายถงึ กองบญัชาการในสงักดัส านักงานผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาต ิมี
นโยบาย แผนงานและมาตรการดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคล ซึง่มคีวามสอดคลอ้งและสนบัสนุนใหส้ว่นราชการบรรลุ
พนัธกจิ เป้าหมาย และวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้
7) ปจัจยัดา้นความสมดุลของชวีติและงาน หมายถงึ ขา้ราชการต ารวจในกองบญัชาการในสงักดัส านักงานผูบ้ญัชาการ
ต ารวจแห่งชาต ิมคีวามพงึพอใจต่อสภาพแวดลอ้มในการท างาน ระบบงานและบรรยากาศการท างาน การส่งเสรมิให้
ขา้ราชการต ารวจไดใ้ช้ศกัยภาพในการท างานอย่างเต็มทีโ่ดยไม่สญูเสยีรูปแบบการใชช้วีติส่ วนตวั ตลอดจนมกีารจดั
สวสัดกิารและสิง่อ านวยความสะดวกเพิม่เติมทีไ่ม่ใช่สวสัดกิารภาคบงัคบัตามกฎหมาย ซึง่มคีวามสอคลอ้งกบัความ
ตอ้งการและสภาพของสว่นราชการ 
8) ปจัจยัดา้นการจดัการความรู ้หมายถงึ กองบญัชาการในสงักดัส านักงานผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาตมิกีาร ส่งเสรมิ
และสนบัสนุนใหข้า้ราชการต ารวจศกึษาหาความรูท้ีท่นัสมยัทีเ่ป็นการพฒันาดา้นวชิาการและพฒันาจติใจ ดว้ยวธิกีาร
รูปแบบต่างๆเช่น การเขา้ร่วมอบรม การประชุม การสมัมนา และการเรยีนรู้ดว้ยตนเอง เพื่อให้สามารถปฏบิตังิานได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ 
การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัตวัแปรตาม ผูว้จิยัไดศ้กึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีงานวจิยัและเอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกบัตวัแปรตาม ซึง่ได้แก่การพฒันาทุนมนุษย ์โดยผู้วจิยัสามารถสรุปได้ว่า องค์ประกอบของการพฒันาทุน
มนุษยน์ัน้ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบจ านวน 3 ดา้น (Gratton and Ghoshall, 2003: 1-10) ไดแ้ก่ 1) การพฒันาทุน
มนุษยด์า้นทุนทางปญัญา (Schultz, 1961: 1-17; Becker, 1992: 38-56; Goode, 1959: 147-155; Roos and Ross, 
1997: 101-118; Dess and Picken, 1999: 65-72) 2) การพฒันาทุนมนุษยด์า้นทุนทางสงัคม (Bontis, 2002: 212-
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213; Leggatt and Dwyer, 2003: 9-12; Hall, 2008: 142-147; Bassi and McMurrer, 2007: 115-123; ประไพทพิย ์
ลอืพงษ์, 2556: 103-109) และ 3) ดา้นการพฒันาทุนมนุษยท์ุนทางอารมณ์ (Wealtherly, 2003: 1-7; OECD, 2007: 
142-145) โดยองคป์ระกอบของการพฒันาทุนมนุษยโ์ดยรวมและในองคป์ระกอบทัง้ 3 ดา้น สามารถสรุปนิยามศพัท์
ดงันี้  
1) การพฒันาทุนมนุษย ์หมายถงึ ความรู ้ความสามารถ ทกัษะ ความช านาญ ความคดิสรา้งสรรคแ์ละประสบการณ์ของ
ขา้ราชการต ารวจในกองบญัชาการในสงักดัส านักงานผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาต ิทีไ่ดส้ ัง่สมไวใ้นตนเอง และสามารถ
น ามาสร้างคุณค่าให้กบัหน่วยงาน เพื่อการพฒันาส านักงานต ารวจแห่งชาติให้มีความเจรญิก้าวหน้า ทุนมนุษย์ให้
ครอบคลุมองค์ประกอบ 3 ประการไดแ้ก่ 1) การพฒันาทุนมนุษยด์า้นทุนทางปญัญา 2) การพฒันาทุนมนุษย์ดา้นทุน
ทางสงัคม และ 3) การพฒันาทุนมนุษยด์า้นทุนทางอารมณ์ 
2) การพฒันาทุนมนุษยด์า้นทุนทางปญัญา หมายถงึ บุคลากรของกองบญัชาการในสงักดัส านกังาน ผูบ้ญัชาการต ารวจ
แห่งชาตมิกีารใชค้วามรู ้ความเขา้ใจคดิวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญัหาเมื่อต้องเผชญิกบัเหตุการณ์ต่างๆ ตลอดจน
เป็นการรับรู้อย่างมีเหตุผลจนกลายเป็นความรู้ที่น ามาปฏิบัติงานจนเกิดเป็นทักษะและความช านาญที่สามารถ
สรา้งสรรคเ์อกลกัษณ์ให้กบัองคก์าร ทุนทางปญัญาพจิารณาได้จากความรูข้องบุคคล ความช านาญในการปฏบิตังิาน
ตามสายงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย ตลอดจนมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรคใ์นการพฒันาระบบงาน 
3) การพฒันาทุนมนุษยด์า้นทุนทางสงัคม หมายถงึ บุคลากรของกองบญัชาการในสงักดัส านักงานผูบ้ญัชาการต ารวจ
แห่งชาตมิกีารร่วมกนัคดิ ร่วมกนัท า บนพืน้ฐานความเชื่อถอื ไวว้างใจกนัภายใตร้ะบบความสมัพนัธข์องสมาชกิ ทุนทาง
สงัคมที่เข้มแขง็ต้องมีโครงสร้างและคุณภาพของความสมัพนัธ์ที่เหนียวแน่น นอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ ความ
รบัผดิชอบ ตลอดจนมบีรรยากาศการปรกึษาหารอืกนั ความสมัพนัธท์ีเ่ป็นหนึ่งเดยีวกนั การช่วยเหลอืกนั ความร่วมมอื
กนั มวีฒันธรรมทีด่งีามทีส่ามารถสนบัสนุนใหก้ารพฒันาทุนมนุษยป์ระสบความส าเรจ็ 
4) การพฒันาทุนมนุษยด์า้นทุนทางอารมณ์ หมายถงึ บุคลากรของกองบญัชาการในสงักดัส านกังานผูบ้ญัชาการต ารวจ
แห่งชาติมีความฉลาดทางอารมณ์ที่สามารถเข้าใจและจดัการอารมณ์ของตนเองได้ แสดงออกทางอารมณ์อย่าง
เหมาะสมกบักาลเทศะ ไดแ้ก่ ความสามารถในการปรบัตวั ความกลา้หาญ มคีวามมัน่ใจ ความยดืหยุ่นของการพูดและ
การปฏบิตัใินทีส่าธารณะ ควบคุมและปรบัอารมณ์ได ้ประเมนิตนเองไดถู้กตอ้งและเกดิการปรบัปรุงตนเองและมใีจกวา้ง
รบัฟงัค าวพิากษ์วจิารณ์เชงิสรา้งสรรคจ์ากผูอ้ื่นและการรอ้งขอความช่วยเหลอืจากผูอ้ื่นไดอ้ย่างเหมาะสม 
กรอบแนวคิดการวิจยั 

ตวัแปรอิสระ       ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

3) ปจัจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร 

2) ปจัจยัดา้นภาวะผูน้ า 

7) ปจัจยัดา้นความสมดุลของชวีติและ
งาน 

 

8) ปจัจยัดา้นการจดัการความรู ้

 

 

5) ปจัจยัดา้นการจงูใจ 

 6) ปจัจยัความสอดคลอ้งเชงิยุทธศาสตร ์

 

 

1) ปจัจยัดา้นโครงสรา้งองคก์าร 

4) ปจัจยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

การพฒันาทุนมนุษยข์องกองบญัชาการใน
สงักดัส านักงานผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ 

1) การพฒันาดา้นทุนทางปญัญา 

2) การพฒันาดา้นทุนทางสงัคม  
3) การพฒันาดา้นทุนทางอารมณ์ 
 

การยืนยนัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาทุน
มนุษยข์องกองบญัชาการในสงักดั

ส านักงานผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ  
และปัจจยัอ่ืนๆ เพ่ิมเติมฯ  

 
 

 



วารสารสหวทิยาการวจิยั: ฉบบับณัฑติศกึษา l ปีที ่8 ฉบบัที ่1 (มกราคม-มถุินายน 2562) 

[77] 

วิธีการวิจยั 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัเชงิปรมิาณนี้ ไดแ้ก่ ขา้ราชการต ารวจสงักดั
กองบญัชาการในสงักดัส านกังานผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาต ิจ านวน 3,220 คน ซึง่ค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างดว้ย
สตูรหาขนาดตวัอย่างโดยใชส้ตูรทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973: 727) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 และก าหนด
ระดบัความคลาดเคลื่อนไวไ้ม่เกนิรอ้ยละ 5 จะไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างจ านวนเท่ากบั 356 คน สว่นกลุ่มเป้าหมายผูใ้ห้
ขอ้มลูใชใ้นการวจิยัเชงิคุณภาพนี้ประกอบดว้ยขา้ราชการต ารวจจ านวนทัง้สิน้ 18 คน ซึง่ประกอบดว้ย 1) ระดบัผูบ้งัคบั
การ-ผูบ้ญัชาการ จ านวน 6 คน 2) ระดบัสารวตัร-รองผูบ้งัคบัการ จ านวน 6 คน และ 3) ระดบัผูบ้งัคบัหมู่-รองสารวตัร 
จ านวน 6 คน  
การเกบ็รวบรวมข้อมูล ในการวิจยัเชงิปรมิาณ ผู้วจิยัด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลภาคสนามจากตวัอย่างโดยใช้
แบบสอบถามทีส่รา้งขึน้จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง ประกอบดว้ย 4 ส่วน ไดแ้ก่ 1) ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม 2) ค าถามเกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการพฒันาทุนมนุษยใ์นสงักดัส านกังานผูบ้ญัชาการต ารวจแหง่ชาต ิ3) 
ค าถามเกีย่วกบัการพฒันาทุนมนุษยใ์นสงักดัส านกังานผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาต ิและ 4) ค าถามเกีย่วกบัปญัหาและ
อุปสรรคการพัฒนาทุนมนุษย์ในสงักัดส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ โดยมีค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบับด้วย
สมัประสทิธิอ์ลัฟาของ Cronbach เท่ากบั 0.96 ส่วนการวจิยัเชงิคุณภาพนัน้ ผูว้จิยัด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดย
การใชแ้บบสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-Depth Interview form) ซึง่ประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ 1) แบบบนัทกึขอ้มูลทัว่ไปของ
ผู้รบัการสมัภาษณ์ 2) แบบสมัภาษณ์เพื่อยืนยนัปจัจยัที่ส่งผลต่อการพฒันาทุนมนุษย์ของกองบญัชาการในสงักัด
ส านกังานผูบ้ญัชาการต ารวจแหง่ชาต ิจ านวน 8 ปจัจยั และ 3) แบบสมัภาษณ์เกีย่วกบัปจัจยัอื่นๆ เพิม่เตมิซึง่จ าเป็นต่อ
การพฒันาทุนมนุษยข์องกองบญัชาการในสงักดัส านกังานผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ 
การวิเคราะหข์้อมูล ด าเนินการวเิคราะหข์อ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รูปทางสถติิ สถิตทิี่ใชป้ระกอบดว้ย 
สถติบิรรยาย ไดแ้ก่ ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ส่วนสถติทิดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ ค่ าสมั
ประสทิธส์หสมัพนัธ ์และการวเิคราะหถ์ดถอยพหุคณูเชงิเสน้ตรง (Multiple Linear Regression Analysis; MLRA) ดว้ย
วธิ ีEnter Method และก าหนดค่านยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 
 
ผลการวิจยั 
ผลการวิจยัเชิงปริมาณ 
ข้อมูลทัว่ไป กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 59.60) มชี่วงอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี (ร้อยละ 35.70) 
ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี(รอ้ยละ 59.60) มตี าแหน่งเป็นผูบ้งัคบัหมู่ (รอ้ยละ 36.50) มปีระสบการณ์การท างาน 
20 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 28.90) และมสีงักดัก าลงัพล (รอ้ยละ 28.10) 
ระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาทุนมนุษย์ ปจัจยัที่ส่งผลต่อการพฒันาทุนมนุษย์ของกองบญัชาการในสงักดั
ส านกังานผูบ้ญัชาการต ารวจแหง่ชาตใินภาพรวม มอีทิธพิลอยู่ในระดบัสงู (  = 3.56) เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
ดา้นโครงสรา้งองคก์าร (  = 3.91)ดา้นภาวะผูน้ า (  = 3.75) ดา้นความสมดุลของชวีติและงาน (  = 3.66) ดา้น
วฒันธรรมองคก์าร (  = 3.64) และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (  = 3.44) มอีทิธพิลอยู่ในระดบัสงู และดา้นการจูงใจ 
(  = 3.40) ดา้นความสอดคลอ้งเชงิยุทธศาสตร ์(  = 3.35) ดา้นการจดัการความรู ้(  = 3.31) มอีทิธพิลอยู่ในระดบั
ปานกลาง ตามล าดบั ดงัตารางที ่1 
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ตารางท่ี 1 ผลการวเิคราะหร์ะดบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการพฒันาทุนมนุษยข์องส านกังานผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาต ิ
ระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาทุนมนุษย ์

  S.D. ระดบัอิทธิพล 
โครงสรา้งองคก์าร 3.91 0.54 สงู 
ภาวะผูน้ า 3.74 0.66 สงู 
วฒันธรรมองคก์าร 3.64 0.64 สงู 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 3.44 0.71 สงู 
การจงูใจ 3.40 0.60 ปานกลาง 
ความสอดคลอ้งเชงิยุทธศาสตร ์ 3.35 0.62 ปานกลาง 
ความสมดุลของชวีติและงาน 3.66 0.57 สงู 
การจดัการความรู ้ 3.31 0.69 ปานกลาง 
ระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาทุนมนุษยโ์ดยรวม 3.56 0.50 สูง 
 
ระดบัการพฒันาทุนมนุษย ์การพฒันาทุนมนุษยข์องกองบญัชาการในสงักดัส านักงานผู้บญัชาการต ารวจแห่งชาตใิน
ภาพรวมอยู่ในระดบัสงู (   = 3.71) เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทุนทางสงัคม (  = 3.80) ดา้นทุนทาง
อารมณ์ (  = 3.74) และดา้นทุนทางปญัญา (  = 3.59) มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัสงู ตามล าดบั ดงัตารางที ่2  
 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการพฒันาทุนมนุษย์ของกองบญัชาการในสงักดัส านักงานผู้
บญัชาการต ารวจแห่งชาต ิ
ระดบัการพฒันาทุนมนุษย ์

  S.D. การแปลความหมาย 
1) การพฒันาทุนมนุษยด์า้นทุนทางปญัญา 3.59 0.51 สงู 
2) การพฒันาทุนมนุษยด์า้นทุนทางสงัคม 3.80 0.51 สงู 
3) การพฒันาทุนมนุษยด์า้นทุนทางอารมณ์ 3.74 0.50 สงู 
ระดบัการพฒันาทุนมนุษยโ์ดยรวม 3.71 0.45 สูง 
 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาทุนมนุษยข์องกองบญัชาการในสงักดัส านักงานผู้บญัชาการต ารวจแห่งชาติ การ
วเิคราะห์อทิธพิลของปจัจยัที่ส่งผลต่อการพฒันาทุนมนุษยข์องกองบญัชาการในสงักดัส านักงานผู้บญัชาการต ารวจ
แห่งชาต ิพบว่า ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการพฒันาทุนมนุษยข์องกองบญัชาการในสงักดัส านกังานผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ
ทัง้ 8 ตวัแปร มคี่าความสมัพนัธพ์หุคูณกบัการพฒันาทุนมนุษยเ์ท่ากบั 0.69 และตวัแปรอสิระทัง้ 8 ตวัแปร สามารถ
ร่วมกนัท านายการเปลี่ยนแปลงของการพฒันาทุนมนุษย์ของกองบญัชาการในสงักดัส านักงานผู้บญัชาการต ารวจ
แห่งชาติได้อย่างถูกต้องร้อยละ 48 โดยจากผลการวเิคราะห์อทิธพิลของปจัจยัที่ส่งผลต่อการพฒันาทุนมนุษย์ของ
กองบญัชาการในสงักดัส านักงานผู้บญัชาการต ารวจแห่งชาติ พบว่า มตีวัแปรอสิระจ านวน 3 ตวัแปรที่ส่งผลต่อการ
พฒันาทุนมนุษย์ของกองบญัชาการในสงักดัส านักงานผู้บญัชาการต ารวจแห่งชาติอย่างมี่นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.01 และ 0.05 ไดแ้ก่ ปจัจยัความสมดุลของชวีติและงาน (X7 Beta = 0.31) ปจัจยัการจดัการความรู ้(X8 Beta = 0.32) 
และปจัจยัการจูงใจ (X5 Beta = 0.15) โดยเมื่อปจัจยัความสมดุลของชวีติและงาน ปจัจยัการจดัการความรู ้และปจัจยั
การจงูใจ มกีารเปลีย่นแปลง 1 หน่วย จะสง่ผลใหก้ารพฒันาทุนมนุษยข์องกองบญัชาการในสงักดัส านกังานผูบ้ญัชาการ
ต ารวจแห่งชาตมิกีารเปลีย่นแปลงไป 0.31, 0.32 และ 0.15 หน่วย ตามล าดบั ดงัตารางที ่3 
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ตารางท่ี 3 การวเิคราะหอ์ทิธพิลของปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการพฒันาทุนมนุษยส์งักดัส านกังานผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาต ิ

R = 0.69, R2 = 0.48 
 
ผลการวิจยัเชิงคณุภาพ ในการวจิยัเชงิคุณภาพซึง่ใชก้ารสมัภาษณ์เชงิลกึรายบุคคล (In-Depth Interview) จากกลุ่มะ
เป้าหมายผู้ให้ขอ้มูลหลกัทัง้สิน้ จ านวน 18 คน ซึง่มวีตัถุประสงคเ์พื่อยนืยนัปจัจยัที่มผีลต่อการพฒันาทุนมนุษยข์อง
กองบญัชาการในสงักดัส านกังานผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาตนิัน้ สามารถสรุปผลการวจิยัเชงิคุณภาพในแต่ละประเดน็
ไดด้งันี้ 
ประเดน็ท่ี 1 สรปุผลการวิเคราะหข์้อสนเทศจากการสมัภาษณ์เพื่อยืนยนัปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาทุนมนุษย์
ของกองบญัชาการในสังกัดส านักงานผู้บญัชาการต ารวจแห่งชาติท่ีใช้ในการวิจยัทัง้ 8 ตัวแปร จากการ
สมัภาษณ์ขา้ราชการต ารวจสงักดักองบญัชาการในสงักดัส านักงานผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาตใินประเดน็ดงักล่าวแลว้ 
สามารถสรุปผลการวจิยัไดว้่า กลุ่มผู้ให้ขอ้มูลหลกัเหน็ด้วยกบัผลการวจิยัดงักล่าวที่พบว่า ปจัจยัทุกปจัจยั ได้แก่ 1) 
ปจัจยัด้านโครงสร้างองค์การ 2) ปจัจยัด้านภาวะผู้น า 3) ปจัจยัด้านวฒันธรรมองค์การ 4) ปจัจยัด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 5) ปจัจยัดา้นการจงูใจ 6) ปจัจยัดา้นความสอดคลอ้งเชงิยุทธศาสตร ์7) ปจัจยัดา้นความสมดุลของชวีติ และ
งาน และ 8) ปจัจยัด้านการจดัการความรู้ มผีลกบัการพฒันาทุนมนุษย์ของกองบญัชาการต ารวจแห่งชาต ิเพราะว่า
ปจัจยัดงักล่าว ทัง้ 8 ดา้นมคีวามส าคญัทุกปจัจยัและสง่ผลใหเ้กดิการพฒันาทุนมนุษยใ์นหน่วยงาน  
ประเดน็ท่ี 2 สรปุผลการวิเคราะห์ข้อสนเทศจากการสมัภาษณ์เก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลและจ าเป็นต่อ
การพฒันาทุนมนุษย์ของกองบญัชาการในสงักดัส านักงานผู้บญัชาการต ารวจแห่งชาติ จากการสมัภาษณ์
ขา้ราชการต ารวจสงักดักองบญัชาการในสงักดัส านกังานผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาตใินประเดน็ดงักล่าวแลว้ พอสรุปได้
ว่ากลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลกัมีความเห็นว่ายงัมีปจัจยัอื่นๆ ที่จ าเป็นกบัการพฒันาทุนมนุษย์ของกองบญัชาการในสงักดั
ส านกังานผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาต ิซึง่มผีลต่อการปฏบิตังิานใหเ้กดิความส าเรจ็หรอืลม้เหลวได ้ดงันี้  
1) ความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างกนัทัง้ผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ต้บงัคบับญัชา และระหว่างเพื่อนร่วมงาน เป็นปจัจยัซึง่ช่วยสรา้ง
การท างานเป็นทมีใหเ้กดิขึน้ในส านกังานผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาต ิ 
2) ระบบการศกึษาและฝึกอบรมทีด่ ีมคีุณภาพ จะสง่เสรมิใหค้นเกดิการพฒันา 
3) ทศันคต ิค่านิยม ในการท างาน ช่วยสรา้งบรรยากาศการท างานทีเ่ป็นมติร น ้าใจเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกนั  
ทัง้นี้ จากการวิเคราะห์ข้อสนเทศที่ผู้วจิยัได้รบัจากการวิจยัเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสมัภาษณ์เชิ งลึก สามารถสรุป
ผลการวจิยัไดด้งัตารางที ่4 ดงันี้  
 
 
 

Model 
 
 
 
 
 
 
 
Model 

 B S.E. Beta t Sig. 
1 (Constant) 1.55 0.14 - 10.75 0.00 
 ปจัจยัดา้นโครงสรา้งองคก์าร (X1) 0.08 0.05 0.10 1.804 0.07 
 ปจัจยัดา้นภาวะผูน้ า (X2) 0.08 0.04 0.12 1.88 0.06 
 ปจัจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร (X3) -0.02 0.05 -0.03 -0.46 0.65 
 ปจัจยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (X4) -0.06 0.04 -0.10 -1.70 0.09 
 ปจัจยัดา้นการจงูใจ (X5) 0.11 0.05 0.15 2.23 0.03* 
 ปจัจยัความสอดคลอ้งเชงิยทุธศาสตร ์(X6) -0.04 0.05 -0.06 -0.95 0.34 
 ปจัจยัดา้นความสมดุลของชวีติและงาน (X7) 0.25 0.04 0.31 5.67 0.00** 
 ปจัจยัดา้นการจดัการความรู ้(X8) 0.21 0.04 0.32 4.68 0.00** 
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ตารางท่ี 4 แสดงสรุปผลการวเิคราะหข์อ้สนเทศจากการวจิยัเชงิคุณภาพทีไ่ดร้บัจากการสมัภาษณ์เชงิลกึ 
ประเดน็การวิจยัเชิงคณุภาพ สรปุข้อสนเทศฯ ความถ่ีของผูใ้ห้ข้อมลู 

สอดคล้อง แตกต่าง 
ยนืยนัปจัจยัทีม่ผีลต่อการพฒันาทุนมนุษย์
ฯ 8 ปจัจยั 

เหน็ดว้ยโดยมขีอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ 18 - 

ปจัจยัอื่นๆ ซึง่มผีลและ/หรอืต่อการพฒันา
ทุนมนุษย ์ประกอบดว้ยปจัจยัดา้นต่างๆ 
ดงันี้ 

- การท างานเป็นทมี 
- ความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างผูป้ฏบิตังิาน 
- ระบบการศกึษาและฝึกอบรมทีม่คีุณภาพ 
- ทศันคต ิค่านิยมในการท างาน 

3 
2 
2 
2 

- 

 

อภิปรายผลการวิจยั 
อภิปรายผลการวิจยัเชิงปริมาณ จากผลการวเิคราะหร์ะดบัการพฒันาทุนมนุษยข์องกองบญัชาการในสงักดัส านกังาน
ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาตโิดยรวม ซึง่พบว่าอยู่ในระดบัมาก (  = 3.71, S.D. = 0.54) เมื่อพจิารณาเป็นรายมติแิละ
รายดา้น พบว่า ระดบัการพฒันาทุนมนุษยข์องกองบญัชาการในสงักดัส านักงานผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาตทิัง้ 3 ดา้น 
มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากทัง้ 3 ด้าน ทัง้นี้ผลการวจิยัดงักล่าวเป็นผลมาจากการที่ผู้ปฏบิตัิงานมกีารอ่าน วเิคราะห์
เรื่องราวต่างๆ ก่อนการตดัสนิใจลงมอืท าทุกครัง้ โดยสามารถเขา้ถงึความรูต่้างๆ ในหน่วยงานไดส้ะดวกเพื่อน าความรู้
มาพฒันาตนเองให้ปฏบิตัิงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ เช่น การหาความรู้จากอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นผลมาจากการที่
ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ใฝ่หาความรู้ใหม่จากแหล่งความรู้ต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง อีกทัง้มีการ
ช่วยเหลอืกนัในการเรยีนรู ้คดิ และฝึกฝนจนยอมรบัขอ้ดขีอ้เสยีของตน แลว้ปรบัปรุงตนเองใหด้ขีึน้ และใหค้วามร่วมมอื
กนัในการปฏบิตัิงานให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานซึง่สมาชกิในองค์กรมกีารสรา้งและรกัษาความสมัพนัธ์ระหว่าง
สมาชกิในหน่วยงานใหม้คีวามเป็นหน่ึงเดยีวกนัไดแ้น่นแฟ้นมากขึน้อย่างสม ่าเสมอ ส่งผลระดบัการพฒันาทุนมนุษย์
ของกองบัญชาการในสงักัดส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติโดยรวมและในรายด้านอยู่ในระดับมาก โดย
ผลการวจิยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ วทิยา สจุรติธนารกัษ์ (2559: 181-185) ทีไ่ดศ้กึษาวจิยัเกีย่วกบัปจัจยั
ทีส่ง่ผลต่อการพฒันาทุนมนุษยใ์นองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ โดยผลการศกึษาวจิยัพบว่า องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
รปูแบบเทศบาลมกีารพฒันาทุนมนุษยโ์ดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพจิารณาในรายดา้นพบว่า องคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลมีการพัฒนาทุนมนุษย์ในรายด้านอยู่ในระดับมากทุกๆด้าน เช่นเดียวกนั อย่างไรก็ตาม 
ผลการวจิยัดงักล่าวพบว่าไม่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ วลัยาภรณ์ ทงัสุภูต ิ(2553 : ก) ทีไ่ดศ้กึษาวจิยัเกีย่วกบัการ
พฒันาทุนมนุษยข์องส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั โดยผลการศกึษาวจิยัพบว่าสภาพปจัจุบนัของการพฒันาทุนมนุษย์
ของส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั มกีารด าเนินการในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และไม่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยั
ของ ศุภเจตน์ จนัทรส์าสน์ (2556: 72-73) ทีไ่ดศ้กึษาวจิยัเกีย่วกบัทุนมนุษยแ์ละการพฒันาอย่างยัง่ยนืของประเทศไทย 
โดยผลการศกึษาวจิยัพบว่าการพฒันาทุนมนุษยข์องประเทศไทยนัน้ ยงัคงอยู่ในระดบัต ่า 
จากผลการวเิคราะห์ปจัจยัที่ส่งผลต่อการพฒันาทุนมนุษย์ของกองบญัชาการในสงักดัส านักงานผู้บญัชาการต ารวจ
แห่งชาตอิย่างมีน่ยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 มจี านวน 3 ปจัจยัไดแ้ก่ ปจัจยัความสมดุลของชวีติและงาน 
(X7 Beta = 0.31) ปจัจยัการจดัการความรู ้(X8 Beta = 0.32) และปจัจยัการจงูใจ (X5 Beta = 0.15) สามารถน าไปสูก่าร
อภปิรายผลไดด้งันี้ 
1) จากผลการวจิยัเชงิปรมิาณซึ่งพบว่า ปจัจยัความสมดุลของชวีติและงานเป็นปจัจยัทีส่่งผลต่อการพฒันาทุนมนุษย์
ของกองบญัชาการในสงักดัส านกังานผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาตอิย่างมีน่ัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานของการวิจยัที่ตัง้ไว้ ทัง้น้ีเป็นเพราะการสร้างความสมดุลของชีวติและงานเป็นปจัจยัซึ่งส่งผลให้บุคคลมี
สขุภาพจติทีด่ ีมสีมรรถภาพจติสงูขึน้ จติมคีุณภาพมากขึน้ มคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาและท างานใหม่ๆ ตามความตอ้งการ
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และน าไปสู่ศักยภาพในการปฏิบัติงานของมนุษย์ในที่สุด โดยผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
Watthanabut (2017: 14-15) ที่ไดศ้กึษาวจิยัเรื่อง The Human Capital Development in Buddhist Way for 
Preparing of ASEAN Community โดยผลการวจิยัพบว่า การจดัความสมดุลของชวีติและงานนัน้ เป็นองคป์ระกอบ
ส าคญัทีส่ง่ผลต่อการพฒันาทุนมนุษยส์ู่การเขา้ชุมชนอาเซยีนโดยการใชว้ถิทีางพุทธศาสนา อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
และ จรสัศร ีเพช็รคง (2552: ก) ทีไ่ดศ้กึษาวจิยัเรื่อง การพฒันาทุนมนุษยข์องวทิยาลยัพยาบาลสงักดัสถาบนัพระบรม
ราชชนก โดยผลการวจิยัพบว่า การสรา้งความสมดุลของชวีติและงานเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการพฒันาทุนมนุษย์
ของวทิยาลยัพยาบาลสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนกอย่างมนีัยส าคญั นอกจากนี้ผลการวจิยัดงักล่าวยงัสอดคลอ้งกบั
ผลการวจิยัของ วนัชยั สุขตาม (2555: ก) ที่ไดศ้กึษาวจิยัเรื่อง การพฒันาทุนมนุษย์วถิีพุทธในยุคโลกาภวิตัน์ โดย
ผลการวจิยัพบว่า การสรา้งความสมดุลของชวีติและงานเป็นสว่นส าคญัในการพฒันาทุนมนุษยใ์หม้คีวามสมดุลระหว่าง
ชวีติสว่นตวัและการท างานในการสรา้งประสทิธภิาพของการท างานในบุคคล 
2) จากผลการวิจัยเชิงปริมาณซึ่งพบว่า ปจัจัยการจัดการความรู้เป็นปจัจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ของ
กองบญัชาการในสงักดัส านักงานผู้บญัชาการต ารวจแห่งชาติอย่างมี่นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 สอดคล้องกบั
สมมตฐิานของการวจิยัทีต่ัง้ไว ้ทัง้น้ีเป็นเพราะ ปจัจยัการจดัการความรูเ้ป็นการสรา้งบรรยากาศใหทุ้กคนมเีสรภีาพและ
การคดิอย่างอสิระ ซึง่จะช่วยพฒันาการส่งเสรมิใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละน าความรูม้าใช้อย่างอสิระและน าไปสู่การพฒันา
ตนเองอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกบัการพฒันาความรู ้ทกัษะ พฤตนิัย ความเป็นผูน้ า ความคดิรเิริม่และการตดัสนิใจและ
การแก้ปญัหาของทรพัยากรมนุษย์ โดยผลการวจิยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ Moongvicha (2018: 213-
214) ทีไ่ดศ้กึษาวจิยัเรื่อง Human Capital Development to Promote Thai Traditional Medicine for Medical 
Treatment in Central North-Eastern Region โดยผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัการจดัการความรูเ้ป็นปจัจยัซึง่มผีลต่อการ
พฒันาทุนมนุษยใ์นงานแพทยแ์ผนไทยในพืน้ที่ภาคกลาง เหนือ และตะวนัออกของประเทศไทยอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติ ิและสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ Bontis and Fitz-enz (2002: 212-213) ทีไ่ดศ้กึษาวจิยัเรื่อง Intellectual Capital 
ROI: A Causal Map of Human Capital Antecedents and Consequents โดยผลการวจิยัพบว่า การจดัการความรู้
ของทรพัยากรมนุษยเ์ป็นองคป์ระกอบในสมการเชงิโครงสรา้งความสามารถในการพฒันาทุนมนุษยข์องบรษิทัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติ ินอกจากนี้ ผลการวจิยัดงักล่าวยงัสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ Erickson and McCall (2012: 58-
66) ที่ได้ศกึษาวจิยัเกีย่วกบัการน าทุนทางปญัญามาใช้ในการเพิม่ประสทิธภิาพการด าเนินงานในอุตสาหกรรมการ
บรกิาร โดยผลการวจิยัพบว่า องคก์ารควรใหก้ารสนับสนุนและส่งเสรมิใหบุ้คลากรมกีารพฒันาทุนทางปญัญาดว้ยการ
สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สร้างองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่บุคลากรในองค์การมีความ
กระตอืรอืรน้ทีจ่ะเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา 
3) จากผลการวจิยัเชงิปรมิาณซึง่พบว่า ปจัจยัการจูงใจเป็นปจัจยัทีส่่งผลต่อการพฒันาทุนมนุษยข์องกองบญัชาการใน
สงักดัส านกังานผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาตอิย่างมีน่ยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานของการวจิยั
ทีต่ัง้ไว ้ทัง้นี้เป็นเพราะการจงูใจทีเ่หมาะสมเช่น การใหร้างวลัอย่างเหมาะสม การยกย่องชมเชยผูท้ีม่คีวามสามารถ และ
การพฒันาการมอบหมายงานทีท่า้ยทายนัน้ จะน าไปสู่การสนับสนุนใหเ้กดิการพฒันาตนเองของทรพัยากรมนุษยใ์หม้ี
ความสามารถและมีความพร้อมในการปฏิบตัิงานอย่างมีประสทิธิภาพและตรงต่อความต้องการขององค์กร โดย
ผลการวจิยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ Suhonen and Paasivaara (2011: 246-247) ทีไ่ดศ้กึษาวจิยัเรื่อง 
Factors of human capital related to project success in health care work units โดยผลการวจิยัพบว่า การ
ปฏบิตัิงานที่เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะของผู้ทีม่ทีุนมนุษยจ์ะมคีวามสมัพนัธ์กบัการได้รบัค่าตอบแทนที่สูงขึน้ และมี
ความสมัพนัธก์บัผลผลติขององคก์รดว้ยเช่นกนั และสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ เสาวลกัษณ์ นิกรพทิยา (2558) ทีไ่ด้
ศกึษาวจิยัเรื่อง การพฒันาทุนมนุษยข์ององคก์ารบรหิารสว่นต าบล กลุ่มจงัหวดัรอ้ยแก่นสารสนิธุ ์โดยผลการวจิยัพบว่า
ปจัจยัดา้นการจงูใจ เป็นปจัจยัทีม่ผีลต่อการพฒันาทุนมนุษยข์ององคก์ารบรหิารส่วนต าบลในกลุ่มจงัหวดัรอ้ยแก่นสาร
สนิธุ์ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั.05 นอกจากนี้ ผลการวจิยัดงักล่าวยงัสอดคล้องกบัผลการวจิยัของ ส านักงาน



Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies l Vol. 8 No. 1 (January-June 2019) 

[82] 

ต ารวจแห่งชาติ (2555: ก-ข) ที่ได้ศึกษาวิจยัเกี่ยวกบัแนวทางการพฒันาระบบการบริหารทรพัยากรบุคคลของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัการจูงใจอย่างเหมาะสมนัน้ เป็นปจัจยัส าคญัซึ่งมผีลต่อการ
พฒันาระบบการบรหิารทรพัยากรบุคคลของส านกังานต ารวจแห่งชาต ิของประเทศไทยอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ 
อภิปรายผลการวิจยัผลการวิจยัเชิงคณุภาพ จากผลการวจิยัเชงิคุณภาพซึง่พบว่า กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัมคีวามเหน็
สอดคลอ้งกนัว่าปจัจยัทุกปจัจยั ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นโครงสรา้งองคก์าร ปจัจยัดา้นภาวะผูน้ า ปจัจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร
ปจัจยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ปจัจยัดา้นการจูงใจ ปจัจยัดา้นความสอดคลอ้งเชงิยุทธศาสตรป์จัจยัดา้นความสมดุล
ของชวีติ และงาน และปจัจยัด้านการจดัการความรู้ มผีลกบัการพฒันาทุนมนุษยข์องกองบญัชาการต ารวจแห่งชาต ิ
นอกจากน้ีกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัยงัมคีวามเหน็เพิม่เตมิอกีว่า ปจัจยัการท างานเป็นทมี ปจัจยัการสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดี
ระหว่างผู้บงัคบับญัชา-ผู้ใต้บงัคบับญัชา ปจัจยัระบบการศึกษาและฝึกอบรมที่ดมีีคุณภาพ และปจัจยัทศันคติ และ
ค่านิยมในการท างาน เป็นปจัจยัเพิม่เตมิอื่นๆ ทีค่วรใหค้วามส าคญัในการพฒันาทุนมนุษยข์องกองบญัชาการในสงักดั
ส านกังานผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาต ิเน่ืองจากปจัจยัทีเ่พิม่เตมิดงักล่าวนัน้ เป็นกลุ่มปจัจยัซึง่ส่งผลต่อการปฏบิตังิาน
ของบุคลากรให้เกดิความส าเร็จหรือล้มเหลวได้ โดยปจัจยัสร้างความสมัพนัธ์ที่ดรีะหว่างกนันัน้ เป็นปจัจยัซึ่งช่วย
สนบัสนุนใหเ้กดิการท างานเป็นทมี ในขณะทีป่จัจยัระบบการศกึษาและฝึกอบรมทีด่ ีมคุีณภาพ จะส่งเสรมิใหท้รพัยากร
มนุษยข์องกองบญัชาการต ารวจแห่งชาตเิกดิการพฒันาเพื่อเป็นทุนมนุษยใ์หแ้ก่องคก์รทีม่ศีกัยภาพสงูต่อไป และปจัจยั
ทศันคต ิและค่านิยมในการท างานจะช่วยสรา้งบรรยากาศการท างานระหว่างเพื่อนร่วมงานใหม้นี ้าใจเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ต่อ
กนั และส่งเสรมิสภาพแวดลอ้มในการท างานที่ด ีโดยผลการวจิยัดงักล่าวนี้ สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ (2555: ก-ข) ที่ได้ศึกษาวิจยัเกี่ยวกบัแนวทางการพฒันาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัการท างานเป็นทมี ปจัจยัการสร้างความสมัพนัธ์ที่ดรีะหว่าง
ผู้ปฏบิตัิงาน ปจัจยัระบบการศึกษาและฝึกอบรมที่ดีมคุีณภาพ และปจัจยัทศันคติ ค่านิยมในการท างาน เป็นปจัจยั
ส าคญัซึง่มผีลต่อประสทิธภิาพในการพฒันาระบบการบรหิารทรพัยากรบุคคลของส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ
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บทคดัย่อ 
การวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปจัจยัโครงสร้างองค์กร ปจัจยัการบรหิารจดัการ ปจัจยับรรยากาศและวฒันธรรม
องค์กร ปจัจยัภาวะผูน้ า ปจัจยัเทคโนโลยสีารสนเทศ และปจัจยัการเสรมิแรงและการจูงใจ ที่มอีทิธพิลต่อการจดัการ
ความรู้ของส านักสหกรณ์จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ  บุคลากรของส านักงานสหกรณ์จงัหวัด
พระนครศรอียุธยา จ านวน 53 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการวจิยั สว่นสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูลคอื
การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบถดถอยพหุคูณแบบ
เป็นขัน้ โดยก าหนดนัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05 ผลการวเิคราะหข์อ้มูล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบั
ระดบัทีม่อีทิธพิลต่อการจดัการความรู ้อยู่ในระดบัมาก ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการจดัการ
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ความรู้ ประกอบด้วย ปจัจยัการเสรมิแรงและการจูงใจ ปจัจยัเทคโนโลยสีารสนเทศ และปจัจยัภาวะผูน้ า ซึง่สามารถ
พยากรณ์ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการจดัการความรูข้อส านกังานสหกรณ์จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ไดร้อ้ยละ 57.50 
ค าส าคญั: การจดัการความรู,้ การเสรมิแรงและการจงูใจ, เทคโนโลยสีารสนเทศ, ภาวะผูน้ า 
 
Abstract 
This research aimed to study the organizational structure factor, management factor, organizational climate 
and cultural factor, leadership factor, information technology factor and reinforcing and motivating factor those 
influence knowledge management of Phra Nakhon Si Ayutthaya Cooperative Office. The sample consisted of 
53 staff members of Phra Nakhon Si Ayutthaya Cooperative Office. The questionnaire was used as an 
instrument in this study. Statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard 
deviation and stepwise multiple regression analysis. The significance level was set at 0.05. The results were 
that the respondents had high levels of opinion toward the knowledge management. The hypothesis testing 
showed that those factors influencing knowledge management consisted of reinforcement and motivation 
factor, information technology factor and leadership factor. The results of this study can be used to predict 
the knowledge management of the cooperative office up to 57.50 percent. 
Keywords: Reinforcement and Motivation, Information Technology, Leadership, Knowledge Management 
 
บทน า 
การจดัการความรู ้คอื การรวบรวมองคค์วามรูท้ีม่อียู่องคก์รซึง่กระจดักระจายอยู่ในตวับุคคลหรอืเอกสาร มาพฒันาให้
เป็นระบบ เพื่อใหทุ้กคนในองคก์รสามารถเขา้ถงึความรู ้และสามารถพฒันาตนเองใหก้ลายเป็นผูรู้ ้และสามารถท างานที่
ไดร้บัมอบหมายอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล และท าใหอ้งคส์ามารถสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนัสงูสุด 
(วิจารณ์ พานิช, 2548) ในปจัจุบนัหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชนจ าเป็นต้องปรบัตัวเข้าสู่การจดัการความรู้ อนั
เน่ืองมาจากสภาพแวดลอ้มเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็เป็นไปในลกัษณะโลกาภวิตัน์ การแข่งขนัมคีวามรุนแรงสงูขึน้ท า
ใหก้ารบรหิารจดัการ กลยุทธห์รอืเทคโนโลยไีม่เพยีงพอต่อความตอ้งการแลว้จงึจ าเป็นจะต้องพฒันาตลอดเวลาไม่หยุด
นิ่งและพร้อมที่จะเผชิญกบัความท้าทาย โดยการจดัการความรู้ คือ องค์กรที่มุ่งเน้นให้บุคลากรมีความสนใจใฝ่รู ้
กระตอืรอืรน้ และพฒันาการเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ือง เป้าหมายของการจดัการความรูข้ณะน้ีเทคโนโลยเีปลีย่นเรว็มาก การ
ทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญในอดตีไมจ่ าเป็นวา่จะตอ้งเก่งในปจัจบุนั สิง่ส าคญับุคลากรจะตอ้งมคีวามตัง้ใจทีจ่ะพฒันาโดย
พรอ้มทีจ่ะเรยีนรูพ้รอ้มทีจ่ะเผชญิกบัความทา้ทาย มุ่งการท างานเป็นทมี รูจ้กัวธิกีารแกป้ญัหาอย่างเป็นระบบ ทดลอง
และคน้หาแนวทางใหม่ และมกีารถ่ายทอดความรูอ้ย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ  
กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ถอืไดว้่าเป็นหน่วยงานหนึ่งทีม่คีวามส าคญัต่อเศรษฐกจิของประเทศ เนื่องจากเป็นผูส้นับสนุนการ
รวมกลุ่มเกษตรกรเขม้แขง็ เป็นศูนยก์ลางและกลไกขบัเคลื่อนเศรษฐกจิและสงัคมของชุมชนอย่างยัง่ยนื (กรมส่งเสรมิ
สหกรณ์, 2560) และมสี านกังานสหกรณ์ประจ าจงัหวดัอยู่ทัว่ประเทศ ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัพระนครศรอียุธยา เป็น
ส านกังานสหกรณ์ทีม่วีสิยัทศัน์ทีช่ดัเจนทีเ่น้นใหอ้งคก์รเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้เพราะเลง็เหน็ว่าการจดัการความรู้
เป็นส าคัญ ซึ่งวิสัยทัศน์ของสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  คือ “เป็นองค์กรเรียนรู้ สู่ระบบสารสนเทศ
กา้วหน้า พฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใหพ้ึง่พาตนเองไดใ้หก้ารสนบัสนุนการท่องเทีย่ว” (ส านกังานสหกรณ์จงัหวดั
พระนครศรอียุธยา, 2560) ดงันัน้ ส านักงานสหกรณ์จงัหวดั พระนครศรอียุธยา จงึมนีโยบายต้องพฒันาองค์การให้
สามารถเป็นองคก์ารทีม่กีารจดัการความรู ้และเพื่อพฒันาบุคลากรของส านกังานทัง้ขา้ราชการและลกูจา้งใหม้ศีกัยภาพ
และความพรอ้ม เป็นไปในทศิทางทีส่อดคลอ้งกบัการเป็นองคก์รเรยีนรู ้ 
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ในการศกึษาปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อการจดัการความรู้ นันทะ บุตรน้อย (2554) ถาวรชาติ และคณะ (2555) สุมาล ีบุญ
เรอืง และ ศราวุธ สงัขว์รรณะ (2560) พบว่า ตวัแปรทีม่อีทิธผิลต่อการจดัการความรูป้ระกอบดว้ยหลายตวั เช่น ปจัจยั
โครงสร้างองค์กร ปจัจัยการบริหารจัดการ ปจัจัยบรรยากาศและวัฒนธรรม ปจัจัยภาวะผู้น า ปจัจัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ และปจัจยัการเสรมิแรงและการจงูใจ ซึง่ตวัแปรเหล่าน้ีเป็นองคป์ระกอบของการจดัการความรูท้ ัง้สิน้ ดงันัน้ 
หากสามารถทราบถึงปจัจยัที่ส่งผลต่อการจดัการความรู้ของส านักงานสหกรณ์จงัหวดัพระนครศรอียุธยา จะท าให้
ส านักงานสหกรณ์จงัหวดัพระนครศรอียุธยาทราบแนวทางในการส่งเสรมิหรอืเปิดโอกาสให้บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลใน
องคก์ารไดเ้พิม่พนูความรู ้ความสามารถ เพื่อการปรบัเปลีย่นตนเอง การปรบัองคก์ารสู่การเป็นการจดัการความรู ้และ
สามารถก าหนดมาตรการไดช้ดัเจน ซึง่จะสง่ผลใหเ้กดิการพฒันาอย่างยัง่ยนืต่อไป และเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพในการ
ท างานตามแนวคดิปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการจดัการความรู ้การความเชื่อมโยงระหว่างขอ้มูล ความรูแ้ละข่าวสารต่างๆ 
อย่างใกลช้ดิใหเ้ขา้มาอยู่ดว้ยกนั โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology) เป็นเครื่องมอื และสามารถ
สือ่สารกนัไดใ้นเวลาต่อมา ความส าคญัและความจ าเป็นของเครื่องมอืในการจดัการ (Management Tools) ไดเ้ขา้มามี
บทบาทช่วยในการบริหารงานภายในองค์การอย่างชัดเจน  พร้อมกับการขับเคลื่อนของสังคมที่มีการพัฒนา 
มากขึน้ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายสงูสดุ  
ดงันัน้ คณะผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการจดัการความรู ้กรณีศกึษา ส านักงานสหกรณ์
จงัหวดัพระนครศรอียุธยา มจีุดมุ่งหมายเพื่อใหม้กีารพฒันาองค์ความความรู้ ทัง้องค์กรต่อเนื่องเป็นระบบ เพื่อให้มี
ลกัษณะเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูอ้ย่างสม ่าเสมอ รบัรูข้อ้มลูขา่วสาร และสามารถประมวลผลความรูใ้นดา้นต่างๆ เพื่อ
น ามาประยุกตใ์ชใ้นการปฏบิตัริาชการไดอ้ย่างถูกตอ้ง รวดเรว็และเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศกึษาระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัที่ส่งผลต่อการจดัการความรู ้ไดแ้ก่ ปจัจยัโครงสร้างองคก์ร ปจัจยัการ
บรหิารจดัการ ปจัจยับรรยากาศและวฒันธรรม ปจัจยัภาวะผูน้ า ปจัจยัเทคโนโลยสีารสนเทศ และปจัจยัการเสรมิแรง
และการจงูใจ 
2. เพื่อศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการจดัการความรู ้กรณีศกึษา ส านกัสหกรณ์จงัหวดัพระนครศรอียุธยา  
 

การทบทวนวรรณกรรม 
การวิจยัเรื่อง ปจัจยัที่มีอิทธิพลต่อการจดัการความรู้ กรณีศึกษา ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา มี
การศกึษาแนวคดิทางทฤษฎแีละ งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัการความรู้ ซึง่ผูว้จิยัไดท้บทวนวรรณกรรมจากสุวรรณ เหรยีญเสาวภาคย์ (2548) และ
วิจารณ์ พานิช (2548) ผู้วิจยัได้น ามาเปรียบเทียบเพื่อดูความเหมือนกันและความต่างกนัของแต่ละด้านเพื่อเป็น
แนวทางที่จะสงัเคราะหใ์ช้ในการศกึษาวจิยัในครัง้น้ี โดยใชแ้นวทางที่เกี่ยวกบัลกัษณะ และปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อการ
จดัการความรู้ จะเหน็ว่ามคีวามสมัพนัธ์ต่อการจดัการความรู้ซึง่แต่ละดา้น มรีายละเอยีด ดงันี้ 1. ดา้นโครงสรา้งของ
องค์กร คอื แบบลกัษณะวิธกีารปฏบิตัิงานในองค์กรซึ่งถูกก าหนดขึน้ในองค์กรเพื่องานประสบความส าเรจ็การจดั
โครงสร้างขององค์กรในสถานศกึษาจะเป็นลกัษณะ วธิกีารปฏบิตัใินสถานศกึษาที่เกดิจากพฤตกิรรมการบรหิารของ
ผูบ้รหิารใชห้ลกัการของระบบ 2. ดา้นการบรหิารจดัการ คอื การจดัการภายในองคก์ร ผูบ้รหิารซึง่เป็นผูส้นับสนุน และ
นิเทศการท างานในแต่ละวนัของแต่ละบุคคลและคณะจะต้องปฏิบตัิให้สอดคล้องกบัหลกัการของการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ผูบ้รหิารจะตอ้งสนบัสนุนผูร้่วมงานให้มกีารพฒันา และช่วยใหผู้ร้่วมงานบูรณาการสิง่ทีพ่วกเขาต้องเรยีนรูใ้ห้
สามารถร่วมกนัคิดเกี่ยวกบัผลลพัธ์ที่คาดหวงัรวมทัง้ใช้วิธกีารใหม่ๆ เพื่อพฒันาองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้า 3. ด้าน
บรรยากาศและวฒันธรรม คอื มสี่วนส าคญัต่อการสนับสนุนและเสรมิสร้างการมปีฏสิมัพนัธ์ต่อกันในปฏบิตัิงานของ
บุคลากรในองค์กร ที่ได้เน้นเรื่องการกระจายอ านาจไปสู่สถานศึกษาและการบรหิารแบบมสี่วนร่วม เพื่อมุ่งหวงัให้
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บุคลากรในองคก์รมคีวามอสิระในการท างาน การเรยีนรูแ้ละการตดัสนิใจ ใหค้วามร่วมมอื มคีวามไวว้างใจ และยอมรบั
ซึง่กนัและกนั สิง่เหล่านี้เป็นส่วนส าคญัของการจดัการความรู้ ซึ่งจะเหน็ได้ว่า บรรยากาศและวฒันธรรมองค์กรเป็น
ปจัจยัส าคญัที่ส่งผลต่อการจดัการความรู้ 4. ดา้นภาวะผู้น า คอื ในองคก์รทุกองค์กรจะมผีูน้ าซึง่เป็นผู้น าจะน าองคก์ร
ไปสู่ความส าเรจ็ตามจุดหมาย ผู้บรหิารที่ดจีะต้องเป็นผู้น าที่ด ีสถานการณ์ คน และองค์กรต้องการผู้น า การพฒันา
บุคคลให ้ประสบผลส าเรจ็ในฐานะผูน้ าและช่วยเหลอืคนอื่นใหส้ามารถปฏบิตัเิหมอืนกบัตนเองไดน้ับเป็นงานทีท่า้ทาย
อย่างยิง่ของผู้น าด้วย ผู้น าเป็นผู้น าส าคญัที่สุดที่ท าให้องคก์รมคีุณภาพ 5. ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ คอื ปจัจุบนั
เทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามามบีทบาทส าคญัยิง่ต่อสงัคมและองค์กร มกีารเรยีนรู้โดยผ่านสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศที่
ทนัสมยั เพื่อใหท้นักบัยุคขอ้มลูขา่วสารสารสนเทศ ระบบคอมพวิเตอรจ์ะช่วยสนับสนุนการตดิต่อสื่อสารระหว่างบุคคล
และหน่วยงานต่างๆ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยทีี่เหมาะสมจะช่วยให้การปฏบิตัิงานในกระบวนการเรยีนรู้เป็นอย่าง
รวดเรว็ทัว่ถงึและส่งเสรมิต่อการจดัการความรู ้และ 6. ดา้นการเสรมิแรงและการจูงใจ คอื คนเป็นปจัจยัทีส่ าคญัทีสุ่ด 
ทัง้นี้ก็เพราะว่าคนมีศกัยภาพและความสามารถที่จะเรียนรู้คนเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจดัการกบัข้อมูลข่าวสารให้
กลายเป็นความรูท้ีม่คีุณค่าทัง้ต่อตนเองและต่อองคก์ร ต้องพฒันาบุคลากรใหม้ปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานใหเ้ขา้ใจ
สภาวการณ์เปลีย่นแปลงของโลกในยุคปจัจุบนั ดงันัน้การเสรมิแรงและการจูงใจนับเป็นปจัจยัส าคญัทีจ่ะสนับสนุนให้
บุ ค ล า ก ร ใ น อ ง ค์ ก ร ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ บ ร ร ลุ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  แ ล ะ ช่ ว ย ส่ ง เ ส ริ ม 
การจดัการการเรยีนรู ้
การจดัการความรู้ กล่าวคอื เจษฎา นกน้อย (2552) กล่าวว่า การจดัการความรู้ หมายถึง กระบวนการอย่างเป็น
ระบบในการแสวงหาความรู ้การสร้างความรู้หรอืนวตักรรมและการจดัเกบ็ความรู้อย่างเหมาะสมเพื่อสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏบิตังิานอนัจะก่อใหเ้กดิการแบ่งปนัและถ่ายโอนความรู้เพื่อใหเ้กดิการแพร่กระจายและไหลเวยีน
ความรูท้ ัว่ทัง้องคก์ารโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการท างานขององคก์าร และ น ้าทพิย ์วภิาวนิ และ นง
เยาว ์เปรมกมลเนตร (2551) ไดใ้หค้วามหมายของการจดัการความรูว้่า หมายถงึ แนวปฏบิตัทิีด่อีงคก์รใชใ้นการบ่งชี้
ความรูท้ีจ่ าเป็นต่อการสรา้งความรูใ้หม่ และเผยแพร่ความรูเ้พื่อใชใ้นการแลกเปลีย่นรูร้่วมกนั เพื่อพฒันาประสทิธภิาพ
การท างาน พฒันาความได้เปรยีบทางการแข่งขนั และสร้างนวตักรรมโดยกระบวนการของการจดัการความรู้ต้อง
สอดคล้องกับกลยุทธ์และวตัถุประสงค์ขององค์กร สรุปการจัดการความรู้หมายถึง เครื่องมือส าคัญเพื่อก้าวไปสู่
ความส าเรจ็ขององคก์าร สง่เสรมิใหเ้กดิการเรยีนรูใ้นระดบัปจัเจกบุคคลระดบักลุ่ม และระดบัองคก์าร เพราะการเรยีนรู้
เป็นเครื่องมอืทรงพลงัทีถู่กน ามาใชใ้นการเผชญิหน้ากบัปญัหาต่างๆ ในองคก์ารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพท าใหอ้งคก์าร
กา้วเดนิไปสู่ความส าเรจ็อย่างมัน่คงและยัง่ยนื และมกีารปรบัเปลีย่นอย่างต่อเนื่อง โดยบุคลากรภายในองคก์ารถอืว่า
เป็นสว่นส าคญัของการจดัการความรู ้
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ส าหรบังานวจิยัที่มกีารศกึษาถึงปจัจยัที่มอีิทธิพลต่อการจดัการความรู้ กรณีศึกษา ส านักงาน
สหกรณ์จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ผ่านมามผีูศ้กึษาหลายคน สามารถน ามาเป็นแนวทางในการก าหนดตวัแปรในกรอบ
แนวคดิของการวจิยัในครัง้นี้ เช่น อดุลเดช ถาวรชาต ิและคณะ (2555) ได้ศกึษางานวจิยั เรื่อง ปจัจยัที่ส่งผลต่อการ
จดัการความรูข้องบุคลากรในมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์จุฬาลกัษณ์ เตชะวฒันะกจิกุล (2555) ไดศ้กึษางานวจิยั 
เรื่อง ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการจดัการความรูข้องพนักงาน บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั ส านักงานใหญ่ 
สุมาลี บุญเรือง และศราวุธ สงัข์วรรณะ (2560) ได้ศึกษางานวิจัย เรื่อง ปจัจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ของ 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั รตันา ดาทองเสน และ สรายุทธ ์เศรษฐขจร (2559) ไดศ้กึษางานวจิยั เรื่อง 
ปจัจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อกระบวนการจัดการความรู้ของสถานศึกษาขัน้พื้นฐานสงักัดสานักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษายะลา เขต 1 และ นันทะ บุตรน้อย (2554) ไดศ้กึษางานวจิยั เรื่อง ปจัจยัทีส่่งผลต่อการจดัการ
ความรูข้องมหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง 
กรอบแนวคิดการวิจยั จากการทบทวนวรรณกรรมทัง้แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง สามารถสรุปและสรา้ง
กรอบแนวความคดิทีใ่ชใ้นงานวจิยัไดด้งันี้ 



วารสารสหวทิยาการวจิยั: ฉบบับณัฑติศกึษา l ปีที ่8 ฉบบัที ่1 (มกราคม-มถุินายน 2562) 

[89] 

ตวัแปรต้น      ตวัแปรตาม  

 
 
ระเบียบวิธีวิจยั 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประชากร คอื ขา้ราชการ พนักงานราชการ ลูกจา้งประจ า และพนักงานขบัรถยนต์ ของ
ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัพระนครศรอียุธยา จ านวน 60 คน โดยการค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างไดจ้ านวน 53 คน โดย
ใชส้ตูรของทาโร่ ยามาเน่ (สวุมิล ตริกานนท,์ 2544) ก าหนดระดบัความคลาดเคลื่อนไม่เกนิ 5% และผูว้จิยัใชว้ธิกีารสุ่ม
ตวัอย่างแบบแบ่งกลุ่มตามต าแหน่งงาน ไดแ้ก่ ขา้ราชการ และลกูจา้ง 
เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั การศกึษาในครัง้นี้ ไดน้ าเครื่องมอืมาใช ้คอื แบบสอบถาม มลีกัษณะโครงสร้างประกอบไป
ดว้ยค าถามชนิดปลายปิด แบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยมเีกณฑก์ารใหค้ะแนนแต่ละระดบัความคดิเหน็ คอื มากที่สุด (5) 
มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) และน้อยทีสุ่ด (1) และการแปลความหมายค่าคะแนนเฉลีย่ ความคดิเหน็ทีแ่ต่ละดา้น 
ดงันี้ 4.50-5.00 (เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด) 3.50-4.49 (เหน็ดว้ยมาก) 2.50-3.49 (เหน็ดว้ยปานกลาง) 1.50-2.49 (เหน็ดว้ย
น้อย) และ 1.00-1.49 (เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ) 
ทัง้นี้แบบสอบถามมคี่าความตรงตามเน้ือหา โดยพจิารณาจากดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามและวตัถุประสงค ์
(Item Objective Congruence Index: IOC) พบว่า ขอ้ค าถามทุกขอ้มคี่ามากกว่า 0.50 และแบบสอบถามมคีวาม
เชื่อมัน่ โดยพจิารณาจากค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่า (Alpha-Coefficient) ตามวธิขีองครอนบาค พบว่า ทุกดา้นมคี่าความ
เชื่อมัน่มากกว่า 0.70 (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2550) และค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัอยู่ที ่0.965 จงึจะถอื
ไดว้่าแบบสอบถามมคีวามน่าเชื่อถอืและสามารถน าไปใชใ้นการศกึษาไดอ้ย่างเหมาะสม  
การวิเคราะหข์้อมูล 
1) สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแ้ก่ ค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน  
2) สถติเิชงิอนุมาน (Influential statistic) ไดแ้ก่ ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบถดถอยพหุคณูแบบเป็นขัน้ตอน  
 
ผลการวิจยั 
ข้อมูลทัว่ไปของบุคลากรในส านักงานสหกรณ์กรจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญงิ จ านวน 28 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52.80 ส่วนมากมอีายุ 30-39 ปี, อายุ 50 ปีขึน้ไป จ านวน 16 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 30.20 ส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีจ านวน 44 คน คดิเป็นร้อยละ 83.00 ส่วนมากมปีระสบการณ์การ
ปฏบิตังิาน 5-9 ปี จ านวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.00 และสว่นใหญ่มตี าแหน่งงาน ขา้ราชการ จ านวน 28 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 52.80 
ข้อมูลเก่ียวกบัการวิเคราะห์ตวัแปรปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัการความรู้ ตวัแปรปจัจยัที่ส่งผลต่อการจดัการความรู ้
โดยรวมผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก ( x  = 4.07, S.D. = 0.31) เมื่อพจิารณาเป็นรายปจัจยั พบว่า ปจัจยั
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ภาวะผูน้ า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก ( x  = 4.18, S.D. = 0.48) เป็นอนัดบัทีห่น่ึง ปจัจยัเทคโนโลยี
สารสนเทศ มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก ( x  = 4.06, S.D. = 0.34) เป็นอนัดบัทีส่อง ปจัจยัการเสรมิแรงและการจูงใจ มคีวาม
คดิเหน็อยู่ในระดบัมาก ( x = 4.06, S.D. = 0.38) เป็นอนัดบัทีส่าม ปจัจยัการบรหิารจดัการ มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก ( x  
= 4.04, S.D. = 0.36) เป็นอนัดบัทีส่ ี ่ปจัจยัโครงสรา้งองคก์ร มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก ( x = 4.03, S.D. = 0.41) เป็นอนัที่
หา้และอนัดบัสดุทา้ย คอื ปจัจยับรรยากาศและวฒันธรรม มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก ( x = 4.02, S.D. = 0.39) 
ข้อมูลเก่ียวกบัการวิเคราะหก์ารจดัการความรู้ การจดัการความรูโ้ดยรวมผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก 
( x = 3.99, S.D. = 0.47) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ บุคลากรมกีารถ่ายทอดความรูท้ีไ่ดม้า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็
อยู่ในระดบัมาก ( x  = 4.04, S.D. = 0.65) เป็นอนัดบัทีห่นึ่ง มกีารจดัเกบ็ความรู้เป็นระบบสามารถใชค้วามรู้ไดถู้กต้อง 
รวดเรว็และตรงเวลา มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก ( x = 4.02, S.D. = 0.60) เป็นอนัดบัทีส่อง ส านักงานมกีารแสวงหาความรู้
ภายในและภายนอกกรมสง่เสรมิสหกรณ์ มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก ( x = 4.00, S.D. = 0.59) เป็นอนัดบัทีส่าม มกีารใชว้ธิกีาร
และเครื่องมอืทีห่ลากหลายในการถ่ายทอดและใชป้ระโยชน์จากความรู ้มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก ( x = 3.98, S.D. = 0.60) 
เป็นอนัดบัทีส่ ีแ่ละอนัดบัสดุทา้ย คอื ส านกังานมรีวบรวมและพฒันาความรูใ้หม่สม ่าเสมอและต่อเนื่อง มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบั
มาก ( x = 3.91, S.D. = 0.56) ตามล าดบั 
ผลการทดสอบสมมติฐาน ในการวเิคราะหก์ารตรวจสอบขอ้ตกลงเบื้องต้นของปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการจดัการความรู ้
กรณีศกึษา ส านักงานสหกรณ์จงัหวดัพระนครศรอียุธยาโดยใชก้ารวเิคราะห์สมการถดถอยพหุคูณเชงิเสน้ตรง โดยที่
เทคนิควธิกีารนี้มเีงื่อนไขทีท่ าไดด้งัต่อไปนี้ 
1. ค่าเฉลีย่ของความคลาดเคลื่อน มคี่าเท่ากบั 0 โดยวธิกีารก าลงัสองน้อยทีส่ดุ จะมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 0 เสมอ 
2. การตรวจสอบจากปญัหา Multicollinearity กล่าวคอื ตวัแปรอสิระทัง้หมดจะตอ้งไมม่คีวามสมัพนัธก์นัเอง โดยใชส้ถติิ
ตรวจสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระหลายๆ ตวัด้วยค่าสถติ ิCollinearity Statistics ผลที่ได้ม ี2 ค่า คอื ค่า 
Tolerance อยู่ระหว่าง 0.500-0.681 ซึง่มคี่ามากกว่า 0.10 และค่า Variance Inflation Factor (VIF) อยู่ระหว่าง 1.468-
2.001 ซึง่มคี่าน้อยกว่า 10 แสดงว่าไม่มปีญัหา Multicollinearity หรอืไม่เกดิสหสมัพนัธก์นัเองระหว่างตวัแปรอสิระ  
3. การตรวจสอบความเป็นอสิระของความคลาดเคลื่อน โดยค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระมค่ีาระหว่าง 
0.393-0.674 (r น้อยกว่า 0.80) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2550) ซึง่ปรากฏว่า ทุกคู่มคีวามสมัพนัธไ์ม่เกนิ 0.80 แสดงถงึ
ตวัแปรอสิระทุกตวัไม่มปีญัหา Multicollinearity 
4. ความคาดเคลื่อนเป็นอสิระต่อกนั โดยพจิารณาจากค่า Durbin-Watson มคี่า 1.952 ซึง่อยู่ในช่วงระหว่าง 1.50-2.50 
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2550) แสดงว่าความคลาดเคลื่อนระหว่างตวัแปรมคีวามอสิระต่อกนั 
เมื่อทดสอบเงื่อนไขข้างต้น สรุปได้ว่า ชุดข้อมูลเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด จึงวิเคราะห์ปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อ 
การจดัการความรู ้กรณีศกึษา ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
 
ตารางท่ี 1 ผลการวเิคราะหต์วัแปรทีส่ง่ผลโดยตรงของการจดัการความรู ้
ปัจจยัส่งผลต่อ 
การจดัการความรู ้

การจดัการความรู ้ t p 
B SE β 

Constant -0.57 0.55  -1.03 0.31 
ปจัจยัการเสรมิแรงและการจงูใจ 0.31 0.16 0.25 1.95* 0.05 
ปจัจยัเทคโนโลยสีารสนเทศ 0.45 0.15 0.33 3.01** 0.00 
ปจัจยัภาวะผูน้ า 0.35 0.11 0.36 3.14** 0.00 
Adjust R Square = 0.575  R = 0.774 R Square = 0.599 Durbin-Watson = 1.952 
*p <.05, **p <.01  
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จากตารางที ่1 พบว่า ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการจดัการความรู ้กรณีศกึษา ส านักงานสหกรณ์จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
โดยทีต่วัแปรอสิระร่วมกนัพยากรณ์ตวัแปรตามไดร้อ้ยละ 57.50 โดยพจิารณาจากค่า Adjusted R Square เท่ากบั 
0.575 และเมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า ปจัจยัการเสรมิแรงและการจูงใจ ปจัจยัเทคโนโลยสีารสนเทศ และปจัจยัภาวะ
ผูน้ า มคี่า β = 0.25, 0.33 และ 0.36 ตามล าดบั แสดงว่า ปจัจยัโครงสรา้ง ปจัจยัการบรหิารจดัการ ปจัจยับรรยากาศ
และวฒันธรรม ปจัจยัภาวะผูน้ า ปจัจยัเทคโนโลยสีารสนเทศ ปจัจยัการเสรมิแรงและการจูงใจ มอีย่างน้อย 1 ตวัแปรที่
สามารถพยากรณ์การจดัการความรู ้อย่างมรีะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 จงึยอมรบัสมมตฐิาน 
 
อภิปรายผลการวิจยั  
ปจัจยัโครงสรา้ง ปจัจยัการบรหิารจดัการ ปจัจยับรรยากาศและวฒันธรรม ปจัจยัภาวะผูน้ า ปจัจยัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ปจัจัยการเสริมแรงและการจูงใจ มีอย่างน้อย  1 ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์การจัดการความรู้  ผลการวิจัย
พบว่า ม ี3 ด้านที่สามารถพยากรณ์การจัดการความรู้ ได้แก่ ปจัจัยการเสริมแรงและการจูงใจ ปจัจัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ และปจัจยัภาวะผูน้ า ซึง่ยอมรบัสมมตฐิาน สามารถอภปิรายผลการวจิยัไดด้งันี้ 
ปัจจัยการเสริมแรงและการจูงใจ มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้  กรณีศึกษา ส านักงานสหกร ณ์จังหวัด
พระนครศรอียุธยา ทัง้นี้เพราะส านักงานสหกรณ์จงัหวดัพระนครศรอียุธยา มกีรท างานทีเ่ป็นระบบ เมื่องานที่ปฏบิตัิ
ประสบความส าเรจ็ ส านักงานฯ กม็กีารยกย่อง ชมเชย ใหแ้ก่บุคลากรทุกคนทีแ่สดงความสามารถในการท างานอย่าง
เตม็ที ่และนอกจากนี้รปูแบบการท างานของส านกังานยงัท างานดว้ยระบบประชาธปิไตย โดยการเปิดโอกาสใหทุ้กคนมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ และสามารถยอมรับความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงาน จึงท าให้บุคลากรทุกคนเกิดความ
ภาคภูมใิจในตนเอง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อดุลเดช ถาวรชาต ิและคณะ (2555) ไดศ้กึษางานวจิยั เรื่อง ปจัจยัที่
ส่งผลต่อการจดัการความรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ ที่พบว่า ปจัจยัแรงจูงใจในการท างาน
สามารถพยากรณ์กบัการจดัการความรู้ของบุคลากร และสอดคล้องกบังานวจิยัของ จุฬาลกัษณ์ เตชะวฒันะกิจกุล 
(2555) ได้ศึกษางานวจิยั เรื่อง ปจัจยัที่ส่งผลต่อการจดัการความรู้ของพนักงาน บริษัท บรหิารสนิทรพัย์ กรุงเทพ
พาณิชย ์จ ากดั ส านกังานใหญ่ทีพ่บว่า แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิม์คีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัการจดัการความรู ้
ปัจจยัเทคโนโลยีสารสนเทศ มอีทิธพิลต่อการจดัการความรู้ กรณีศกึษา ส านักงานสหกรณ์จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
ทัง้นี้เพราะส านกังานสหกรณ์จงัหวดัพระนครศรอียุธยา มกีารน าระบบเทคโนโลยทีีท่นัสมยัเขา้มาใชใ้นระบบการท างาน 
ท าใหง้่ายต่อการท างานของบุคลากร และบุคลากรเกดิการเรยีนรูเ้กีย่วเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างสม ่าเสมอ นอกจากนี้
บุคลากรในส านกังานสามารถเขา้ถงึขอ้มูลงานทีต่นเองรบัผดิชอบไดอ้ย่างรวดเรว็ แม่นย า และท าใหเ้กดิประสทิธภิาพ
ในการท างานได้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของอดุลเดช ถาวรชาติ และคณะ (2555) ได้ศกึษางานวจิยั เรื่อง ปจัจยัที่
ส่งผลต่อการจดัการความรู้ของบุคลากรในมหาวทิยาลยัราชภฎันครสวรรค์ ที่พบว่า เทคโนโลยสีารสนเทศมอีทิธพิล
สามารถร่วมพยากรณ์กบัการจดัการความรู้ของบุคลากร และสอดคล้องกบังานวจิยัของ สุมาล ีบุญเรอืง และ ศราวุธ 
สงัขว์รรณะ (2560) ไดศ้กึษางานวจิยั เรื่อง ปจัจยัทีส่่งผลต่อการจดัการความรูข้อง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราช
วทิยาลยั ที่พบว่าปจัจยัดา้นเทคโนโลยสี่งผลต่อการจดัการความรู ้นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รตันา ดา
ทองเสน และ สรายุทธ ์เศรษฐขจร (2559) ไดศ้กึษางานวจิยั เรื่อง ปจัจยัทางการบรหิารทีส่่งผลต่อกระบวนการจดัการ
ความรู้ของสถานศึกษาขัน้พื้นฐานสงักดัสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ที่พบว่า ปจัจยั
เทคโนโลยสีารสนเทศ สง่ผลทางบวกต่อกระบวนการจดัการความรู ้ดา้นการจดัเกบ็ความรู ้
ปัจจยัภาวะผู้น า มอีทิธพิลต่อการจดัการความรู้ กรณีศกึษา ส านักงานสหกรณ์จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ทัง้นี้เพราะ
ส านักงานสหกรณ์จงัหวดัพระนครศรอียุธยา มผีูบ้รหิารทีม่คีวามรู้ ความสามารถและเป็นแบบอย่างที่ดใีนการจดัการ
ความรู้ นอกจากนี้ ผู้บรหิารยงัคอยก ากบัดูแลทัง้การท างานของพนักงานและดูแลส านักงานใหเ้ป็นไปตามแผนหรอื
โครงการทีว่างไวอ้ย่างสม ่าเสมอ อกีทัง้ผูบ้รหิารยงัมคีวามเอาใจใส่ผูใ้ต้บงัคบับญัชาเป็นอย่างด ีท าใหบุ้คลากรมคีวาม
กระตือรอืร้นอยากท างานจนท าให้เกดิการพฒันาตนเองในการจดัการความรู้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของอดุลเดช 
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ถาวรชาต ิและคณะ (2555) ไดศ้กึษางานวจิยั เรื่อง ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการจดัการความรูข้องบุคลากรในมหาวทิยาลยัราช
ภัฏนครสวรรค์ ที่พบว่า การสนับสนุนของผู้น ามีอิทธิพลสามารถร่วมพยากรณ์กับการจัดการความรู้ของ
บุคลากร รวมถึงผลการศกึษาของ สุมาลี บุญเรอืง และ ศราวุธ สงัขว์รรณะ (2560) ได้ศกึษางานวจิยั เรื่อง ปจัจยัที่
ส่งผลต่อการจดัการความรูข้อง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั  ทีพ่บว่าปจัจยัดา้นภาวะผูน้ าส่งผลต่อการ
จดัการความรู ้นอกจากนี้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นนัทะ บุตรน้อย (2554) ไดศ้กึษางานวจิยั เรื่อง ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อ
การจดัการความรูข้องมหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง ทีพ่บว่าปจัจยัดา้นภาวะผูน้ า สง่ผลต่อการจดัการความรู ้
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ดา้นการเสรมิแรงและการจงูใจบุคลากร ผูบ้รหิารควรมหีาแนวทางในการจะพฒันาความสามารถในการจดัความความรูใ้หม้ี
ศกัยภาพมากขึน้ อกีทัง้สง่เสรมิใหบุ้คลากรใหบุ้คลากรกลา้ตดัสนิใจงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
2. ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ควรมกีารรวบรวมความรูไ้วเ้ป็นฐานขอ้มูลในอนิเตอร์เน็ตและปรบัเปลีย่นขอ้มูลใหท้นัสมยัอยู่
เสมอ และจดัท าระบบฐานขอ้มลูใหง้่ายต่อการน าขอ้มูลไปใชใ้นการปฏบิตังิาน 
3. ด้านภาวะผู้น า ผู้บรหิารควรเปิดโอกาสในบุคลากรเขา้มามสี่วนร่วมในการจดัการความรู้ขององคก์รในทุกขัน้ตอน เพื่อ
เชื่อมโยงสิง่ทีเ่ป็นความรู ้การปรบัปรุงและบรูณาการใหเ้ขา้กบัการปฏบิตังิานอย่างเป็นระบบ 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัในครัง้น้ีได้ศึกษาปจัจยัส่วนประสมการตลาดส่งผลกระทบต่อกระบวนการตัดสนิใจเลือกใช้บริการสนิเชื่อ
ประเภทโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสนิ จงัหวดัชุมพร เป็นการวจิยัแบบเชงิปรมิาณ โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อศกึษาผลกระทบระหว่างปจัจยัสว่นประสมการตลาดกบักระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อประเภทโครงการ
ธนาคารประชาชนของธนาคารออมสนิ จงัหวดัชุมพรใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการส ารวจความคดิเหน็จากลูกคา้
ที่มาใช้บรกิารสนิเชื่อประเภทโครงการธนาคารประชาชนธนาคารออมสนิ จงัหวดัชุมพรจ านวน 2 ,866 คน โดยการ
ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้นี้ ก าหนดกลุ่มตวัอย่างแบบทราบจ านวนประชากร 
โดยใชส้ตูรการก าหนดตวัอย่างของทาโร่ ไดจ้ านวน 400 คนตามเทคนิคความถูกตอ้งของขอ้มูลโดยใชเ้กณฑข์อ้ค าถาม
ทีม่ค่ีาแอลฟามากกว่า 0.7 และทดสอบความเชื่อถอืได้ของแบบสอบถามใช้วธิสีมัประสทิธิส์มัพนัธ์แอลฟาของคอร์น
บาร์คโดยการทดสอบหาค่าสมัประสทิธิข์องความเชื่อมัน่ของข้อค าถามที่มมีาตรวดัแบบช่วงได้ค่าความเชื่อมัน่ของ
แบบสอบถามทัง้ชุดเท่ากบั 0.981 ผลการวิจยัพบว่าผลิตภัณฑ์สนิเชื่อ การส่งเสริมการตลาด พนักงานธนาคารผู้
ใหบ้รกิาร สถานทีใ่หบ้รกิารและภาพรวมการใหบ้รกิารของธนาคาร กระบวนการท างานและรูปแบบการใหบ้รกิารของ
ธนาคาร และผลติภาพและคุณภาพอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
ค าส าคญั: ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด, กระบวนการตดัสนิใจ, สนิเชื่อ, โครงการธนาคารประชาชน 
 
Abstract 
Research on the marketing mix factors affect the decision process, choosing the project type of the people's 
bank loan, the Government Savings Bank. Chumphon is a quantitative research objective is to study the 
impact between marketing mix factors to the decision process, choosing the project type of the people's bank 



วารสารสหวทิยาการวจิยั: ฉบบับณัฑติศกึษา l ปีที ่8 ฉบบัที ่1 (มกราคม-มถุินายน 2562) 

[95] 

loan, the Government Savings Bank. Chumphon using the questionnaire as a tool to explore the reviews 
from customers using the service, the people's Bank project loans the Government Savings Bank. Chumphon 
province number of 2,866 people by defining the size of the sample population used in this research study. 
Define the sample population using formula to determine a sample of 400 people of taro, according to tricks, 
the accuracy of the data by using the threshold questions have more than 0.7 alpha value and tested 
reliability of correlation coefficient method, equal to 0.981 research found that loan products to promote, 
market or Bank provider. The property and services of the Bank Overview Processes and services of the 
Bank. Quality and productivity, and statistically significant at the 0.05 level. 
Keywords: Market Mix Factor, Decision-Making Process, Loan, People's Bank Project 
 
บทน า 
สบืเนื่องจากการที่ธนาคารออมสนิได้รบัมอบหมายจากรฐับาลให้ด าเนินงานโครงการภายใต้ชื่อ “สนิเชื่อโครงการ
ธนาคารประชาชน” โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อช่วยเหลอืประชาชนผูย้ากจนและขาดโอกาสทางการเงนิใหไ้ดร้บับรกิารทาง
การเงนิและสนบัสนุนอื่นเพิม่เตมิเพื่อพฒันายกระดบัศกัยภาพในการประกอบอาชพี คุณภาพชวีติ และความเป็นอยู่ ซึง่
จะส่งผลต่อความมัน่คงและยัง่ยนืทางเศรษฐกจิของประเทศดว้ย ประกอบกบัธนาคารออมสนินัน้เป็นสถาบนัการเงนิ
รฐัวิสาหกิจที่มีศกัยภาพเพียงพอในการด าเนินการโครงการดงักล่าวเพราะธนาคารออมสนิมีประสบการณ์ในการ
ให้บริการสินเชื่อและมีสาขาให้บริการกระจายอยู่ทัว่ประเทศ จึงสามารถที่จะด าเนินงานโครงการดงักล่าวได้ถึง
กลุ่มเป้าหมายได ้
สนิเชื่อประเภทโครงการธนาคารประชาชนเป็นสนิเชื่อทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อลดรายจ่ายและเพิม่รายไดข้องผูม้รีายไดน้้อย 
ลดปญัหาการว่างงาน มยีงัการจดัการฝึกอบรมความรูเ้พื่อพฒันาอาชพีแก่ผูท้ีป่ระกอบกจิการ และพฒันาคุณภาพชวีติ
ความเป็นอยู่ของตนเองหรือครอบครวัให้ดีขึน้ ดงันัน้โครงการสนิเชื่อประเภทนี้มีความสนใจเข้าร่วมโครงการจาก
ประชาชนทัว่ประเทศเป็นจ านวนมาก เนื่องจากเป็นการปล่อยเงนิกูโ้ดยไม่มหีลกัทรพัยค์ ้าประกนั เพยีงแต่ใชบุ้คคลค ้า
ประกนัเท่านัน้ ซึง่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการสว่นใหญ่เป็นผูม้รีายไดน้้อยเมื่อเทยีบกบัรายจ่าย กล่าวคอื ประชาชนกลุ่มนี้มกัจะมี
รายจ่ายเพื่อการด ารงชีพสูง อาทิเช่น รายจ่ายเพื่อการบริโภค รายจ่ายในการเช่าหรือซื้อที่อยู่อาศยั รายจ่ายเพื่อ
การศกึษาของบุตร เป็นต้น นอกจากนี้ยงัอาจมภีาระหนี้สนิจากแหล่งเงนิกู้ต่างๆ ด้วย ท าให้มรีายได้ไม่เพยีงพอต่อ
รายจ่ายเพื่อการด ารงชพี ซึ่งประชาชนกลุ่มน้ีถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มเป้าหมายของโครงการ (ไผทชติ เอกจรยิกร, 
2554) ในด้านผลการด าเนินงานการให้บรกิารสนิเชื่อของธนาคารออมสนิในจงัหวดัชุมพรนัน้ จ านวนผู้ที่ใช้บรกิาร
สนิเชื่อและผ่านการอนุมตันิัน้ มจี านวนทัง้สิน้ 18,156 ราย คดิเป็นจ านวนเงนิใหกู้ ้406.38 ลา้นบาท ซึง่ถอืไดว้่าเป็น
จงัหวดัหนึ่งที่มีการมาขอใช้บริการสินเชื่อกับธนาคารออมสนิในปริมาณที่สูง โดยมีผู้ขอสินเชื่อโครงการธนาคาร
ประชาชนในเขตจงัหวดัชุมพร สนิเชื่อรวมทัง้สิน้จ านวน 2,866 ราย (ธนาคารออมสนิ,2557) 
 
วตัถปุระสงค ์
เพื่อศกึษาปจัจยัส่วนประสมการตลาดส่งผลกระทบต่อกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้บริการสนิเชื่อประเภทโครงการ
ธนาคารประชาชนของธนาคารออมสนิ จงัหวดัชุมพร 
 
กรอบแนวคิดการวิจยั 
ผู้วิจยัได้ท าการศึกษาวิจยัปจัจยัส่วนประสมการตลาดส่งผลกระทบต่อกระบวนการตัดสนิใจเลือกใช้บริการสนิเชื่อ
ประเภทโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสนิ จงัหวดัชุมพร โดยรวบรวมวรรณกรรม ดงันี้ ปัจจยัส่วน
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ประสมการตลาด หมายถงึ ปจัจยัทางการตลาดในดา้นต่างๆ ทีม่ผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจของลูกคา้ 8 ดา้น (8Ps) 
(Kotler & Armstrong, 2007) ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้  
(1) ดา้นผลติภณัฑ์ (Product) ในงานวจิยันี้หมายถึง สนิเชื่อโครงการประชาชน การรบัรูข้องลูกคา้ทีม่ต่ีอผลติภณัฑ์
สนิเชื่อโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสนิ หลกัเกณฑ์การให้สินเชื่อ วงเงินให้กู้  จ านวนปีที่ให้กู้เงิน 
รายละเอยีดและคุณสมบตัขิองผูท้ีส่ามารถขอใชบ้รกิารสนิเชื่อโครงการธนาคารประชาชนกบัธนาคารออมสนิ  
(2) ดา้นราคา (Price) ในงานวจิยันี้หมายถงึ อตัราดอกเบีย้(Interest Rate) กูเ้งนิของสนิเชื่อประเภทโครงการธนาคาร
ประชาชน ธนาคารออมสนิ โดยก าหนดที่รอ้ยละ 0.5 ต่อเดอืน ส าหรบัวงเงนิกูไ้ม่เกนิ 30,000 บาท และอตัรารอ้ยละ 
0.75 ต่อเดอืน ส าหรบัวงเงนิกูต้ัง้แต่ 30,001 บาทขึน้ไป แต่ไม่เกนิ 200,000 บาท 
(3) ด้านสถานที่ (Place) ในงานวจิยันี้หมายถึง ช่องทางการให้บรกิารสนิเชื่อและการให้ความรู้เกีย่วกบัผลติภณัฑ ์
(Service channels and Knowledge Distribution) ช่องทางการใหบ้รกิารสนิเชื่อทีธ่นาคาร หรอืสถานทีไ่ปใหค้วามรู้
ประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัสนิเชื่อประเภทโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสนิ จงัหวดัชุมพร 
(4) ดา้นการสง่เสรมิการตลาด (Promotion) ในงานวจิยันี้หมายถงึ การลดอตัราดอกเบีย้กูเ้งนิของสนิเชื่อจากอตัรารอ้ย
ละ 0.75 ต่อเดอืน เป็นรอ้ยละ 0.5 ต่อเดอืน แก่ผูม้าใชบ้รกิารทีส่ง่ช าระหนี้ด ีตัง้แต่งวดที ่13 เป็นตน้ไปจนถงึงวดสดุทา้ย 
(5) ดา้นบุคลากร/ทรพัยากรบุคคล (People) ในงานวจิยันี้หมายถงึ พนักงานธนาคารในทีน่ี้คอืพนักงานใหบ้รกิารมคีวาม
สุภาพ มบีุคลกิภาพที่ด ีมคีวามรู้ความช านาญ ความเชี่ยวชาญในการให้ความรู้ที่เกี่ยวกบัสนิเชื่อโครงการธนาคาร
ประชาชนไดอ้ย่างชดัเจน 
(6) ดา้นกายภาพ (Physical Evidence/Environment and Presentation) ในงานวจิยันี้หมายถงึ สถานทีใ่ห้บรกิารและ
ภาพรวมการใหบ้รกิารของธนาคาร สถานทีข่องธนาคารมคีวามสะดวกสบายต่อการมาใชบ้รกิาร สะอาด มทีีจ่อดรถเพยีงพอ
กบัความตอ้งการ และมบีรรยากาศในการใหบ้รกิารด ี 
(7) ดา้นกระบวนการท างาน (Process) ในงานวจิยันี้ หมายถงึ ซึง่รวมถงึกระบวนการท างานการพจิารณาสนิเชื่อมคีวาม
รวดเร็ว และมีรูปแบบการท างานที่ชัดเจน มีการตรวจสอบรายได้ ตรวจสอบสถานที่ประกอบอาชีพ และตรวจสอบ
หลกัประกนั 
(8) ดา้นผลติภาพและคุณภาพ (Productivity and Quality) ผลติภาพ คอื ปรมิาณการใหบ้รกิารอนุมตัสินิเชื่อใหไ้ดต้าม
เป้าหมายทีว่างไว ้รวดเรว็ หรอือนุมตัสินิเชื่อใหไ้ดจ้ านวนมากทีส่ดุ สว่นคุณภาพจะเป็นสว่นกลบักนั จากประสทิธผิล  
กระบวนการตดัสนิใจ หมายถงึ การทีลู่กคา้ผูซ้ึง่ต้องการใชบ้รกิารสนิเชื่อไดพ้นิิจพจิารณาจากปจัจยัในดา้นต่างๆ ตาม
กระบวนการการตดัสนิใจ และเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อกบัธนาคารออมสนิ จงัหวดัชุมพร ประกอบไปดว้ยขัน้ตอนต่อไปนี้ 
(Kotler & Kevin, 2010) 
(1) การรบัรูป้ญัหา (problem of need recognition) หมายถงึ ลูกคา้จะรบัรูป้ญัหาและความจ าเป็นหรอืวตัถุประสงคท์ี่
ตอ้งมาใชบ้รกิารสนิเชื่อธนาคารประชาชน โดยการไดร้บัสิง่กระตุ้นทัง้จากภายในและภายนอก จนเกดิความต้องการที่
จะหาสิง่ใดสิง่หน่ึงมาช่วยแกป้ญัหานัน้ 
(2) การแสวงหาขอ้มูล (search of information) ลูกคา้จะท าการหาขอ้มูลเกีย่วกบัสนิเชื่อโครงการธนาคารประชาชน
จากแหล่งขอ้มลูภายในของธนาคารออมสนิ ทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกใชบ้รกิารมาประกอบดว้ย เพื่อช่วยในการตดัสนิใจ 
(3) การประเมนิทางเลอืก (alternative evaluation) คอืการทีล่กูคา้จะน าขอ้มลูทีไ่ดม้าพจิารณาและประเมนิผลทางเลอืก
เพื่อเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อทีด่ทีีส่ดุส าหรบัลกูคา้ 
(4) การตดัสนิใจและท าการเลอืก (purchase or choice) เป็นการตดัสนิใจเลอืกทางใดทางหนึ่งพรอ้มกบัด าเนินการ
เพื่อใหไ้ดท้างเลอืกนัน้มา 
(5) ความรูส้กึหลงัใชบ้รกิาร (post purchase feeling or outcomes of choice) เป็นความรูส้กึภายนอก หลงัจาก
ผูบ้รโิภคลกูคา้ไดเ้ลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อประเภทโครงการธนาคารประชาชนแลว้ ดงัภาพที ่1  
 

https://www.amazon.com/Philip-Kotler/e/B0028DGITO/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Gary-Armstrong/e/B002D65900/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.amazon.com/Philip-Kotler/e/B0028DGITO/ref=dp_byline_cont_book_1
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ตวัแปรอิสระ       ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการวิจยั 
การวิจัยเชิงปริมาณ ก าหนดตัวอย่างในการวิจัยครัง้นี้ คือ ลูกค้าที่มาใช้บริการสนิเชื่อประเภทโครงการธนาคาร
ประชาชนธนาคารออมสนิ จงัหวดัชุมพร ก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบทราบจ านวนประชากร โดยใช้สูตรการก าหนด
ตวัอย่างของ Taro Yamane (1973) ไดจ้ านวน 400 คนใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ซึง่ไดส้รา้งโดยอาศยัแนวคดิ
ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งมาเป็นกรอบในการสรา้งแบบสอบถามโดยมเีนื้อหาครอบคลุมในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ปจัจยัทีม่ผีลต่อการมาใชบ้รกิารสนิเชื่อประเภทโครงการธนาคารประชาชนธนาคารออมสนิ จงัหวดัชุมพร ประกอบดว้ย
คาถามปลายปิดและปลายเปิด ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ตอน ดงันี้ ตอนที่ 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
โครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสนิ จงัหวดัชุมพร ตอนที ่2 ปจัจยัการตลาดทีม่ผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจ
ใชบ้รกิารสนิเชื่อประเภทโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสนิ จงัหวดัชุมพร และตอนที ่3 ขอ้เสนอแนะ ใน
การวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูล ขอ้มูลปฐมภูม ิได้จากการสมัภาษณ์เบือ้งต้นกบัลูกคา้ที่มาใชบ้รกิารสนิเชื่อ
ประเภทโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสนิ จงัหวดัชุมพร ขอ้มูลทุติยภูม ิได้ค้นคว้าจากต ารา วารสาร 
รายงาน เอกสารวชิาการ งานวจิยัที่เกีย่วขอ้งกบัการวจิยั หลงัจากได้ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์เบื้องต้น ผูว้จิยัได้เกบ็
รวบรวมขอ้มูลโดยการใช้แบบสมัภาษณ์ไปสมัภาษณ์ลูกค้าที่มาใชบ้รกิารสนิเชื่อประเภทโครงการธนาคารประชาชน
ธนาคารออมสนิ จงัหวดัชุมพรใชส้ถติคิ่ารอ้ยละ, ค่าเฉลีย่, และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Black, 2006) และ การวเิคราะห์
สหสมัพนัธถ์ดถอย (ธานินทร ์ศลิป์จารุ, 2550) 
 
ผลการวิจยั 
ผลการศึกษาผลกระทบระหว่างปจัจยัส่วนประสมการตลาดกบักระบวนการตัดสนิใจเลอืกใช้บรกิารสนิเชื่อประเภท
โครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสนิ จงัหวดัชุมพรrพบว่าสมการที่ได้น้ีสามารถพยากรณ์ค่าปจัจยัด้าน
ผลติภณัฑส์นิเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ดา้นการส่งเสรมิการตลาดของสนิเชื่อ ดา้นพนักงานธนาคารผูใ้หบ้รกิาร 

ส่วนประสมการตลาด 
1. ผลติภณัฑส์นิเชื่อโครงการธนาคารประชาชน 
(Product) 
2. ดา้นอตัราดอกเบีย้ (Price: Interest rates) 
3. ดา้นสถานที(่Place) ช่องทางการใหบ้รกิารสนิเชื่อ
และการใหค้วามรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑ ์(Service 
channels and knowledge contribution of Products)  
4. ดา้นการสง่เสรมิการตลาดของสนิเชื่อ(Promotion) 
5. ดา้นพนักงานธนาคารผูใ้หบ้รกิาร (People) 
6. ดา้นสถานทีใ่หบ้รกิารและภาพรวมการใหบ้รกิารของ
ธนาคาร(Physical Evidence/Environment and 
Presentation) 
7. ดา้นกระบวนการท างานและรูปแบบการใหบ้รกิารของ
ธนาคาร (Process) 
8. ผลติภาพและคุณภาพ (Productivity and Quality) 
 

 

กระบวนการตดัสินใจ 
1. การรบัรูป้ญัหา (problem of need  
 Recognition) 
2. การแสวงหาขอ้มลู (search of  
 Information) 
3. การประเมนิทางเลอืก (alternative  
 evaluation)  
4. การตดัสนิใจและท าการเลอืก  
 (purchase or choice)  
5. ความรูส้กึหลงัใชบ้รกิาร (post  
 purchase feeling or outcomes of  
 choice) 
 

 



Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies l Vol. 8 No. 1 (January-June 2019) 

[98] 

ดา้นสถานที่ให้บรกิารและภาพรวมการใหบ้รกิารของธนาคาร ด้านกระบวนการท างานและรูปแบบการให้บรกิารของ
ธนาคาร และด้านผลติภาพและคุณภาพมผีลกระทบต่อกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสนิเชื่อประเภทโครงการ
ธนาคารประชาชนของธนาคารออมสนิ จงัหวดัชุมพรไดอ้ย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 (F = 43.024; p = 
0.000) และค่าสมัประสทิธิข์องการพยากรณ์ปรบัปรุง (Adj R2) เท่ากบั 0.457 เมื่อน าไปทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่าง
ตวัแปรอสิระ กบั ตวัแปรตาม คอื กระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อประเภทโครงการธนาคารประชาชนของ
ธนาคารออมสนิ จงัหวดัชุมพร ซึง่มผีลงานจะสอดคลอ้งกบัผลงานของเกศนภา กาบแกว้ (2560) ไดศ้กึษาเรื่อง การศกึษา
ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการของธนาคารออมสนิ สาขาถนนนางพิม จงัหวดัสุพรรณบุร ี
ปรากฏผลดงัตารางที ่1 
 
ตารางท่ี 1 การทดสอบความสมัพนัธข์องสมัประสทิธิถ์ดถอยกบัดา้นผลติภณัฑส์นิเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ดา้น
การส่งเสรมิการตลาดของสนิเชื่อ ดา้นพนักงานธนาคารผูใ้ห้บรกิาร ดา้นสถานทีใ่ห้บรกิารและภาพรวมการใหบ้รกิาร
ของธนาคาร ดา้นกระบวนการท างานและรปูแบบการใหบ้รกิารของธนาคาร และดา้นผลติภาพและคุณภาพมผีลกระทบ
ต่อกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อประเภทโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสนิ จงัหวดัชุมพร 
ตวัแปรอิสระ กระบวนการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือประเภท

โครงการธนาคารประชาชนของธนาคาร ออมสิน  
จงัหวดัชมุพร 

t p-value 

สมัประสิทธ์ิถดถอย ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
ค่าคงที ่ 1.213 0.161 7.543 0.000* 
ผลติภณัฑส์นิเชื่อโครงการ 0.152 0.035 4.343 0.000* 
อตัราดอกเบีย้ 0.039 0.033 1.182 0.238NS 
ช่องทางการใหบ้รกิารสนิเชื่อ 0.059 0.031 1.882 0.061NS 
การสง่เสรมิการตลาดของสนิเชือ่ 0.088 0.029 3.031 0.003* 
พนกังานธนาคารผูใ้หบ้รกิาร 0.090 0.034 2.619 0.009* 
สถานทีใ่หบ้รกิารและภาพรวม 0.102 0.035 2.924 0.004* 
กระบวนการท างานและรปูแบบ 0.120 0.028 4.290 0.000* 
ผลติภาพและคุณภาพ 0.049 0.031 1.591 0.112NS 
F = 43.024* p = 0.000 Adj R2 = 0.457 
 * P <.05 
 
จากตารงที ่1 พบว่าตวัแปรอสิระแต่ละดา้นมคีวามสมัพนัธก์นัหรอืเกดิเป็น Multicollinerarity ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึท าการ
ทดสอบ Multicollinerarity โดยใช ้VIF ปรากฏว่า ค่า VIF ของตวัแปรอสิระดา้นผลการด าเนินงาน เช่น ดา้นผลติภณัฑ์
สนิเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ดา้นการสง่เสรมิการตลาดของสนิเชื่อ ดา้นพนกังานธนาคารผูใ้หบ้รกิาร ดา้นสถานที่
ใหบ้รกิารและภาพรวมการใหบ้รกิารของธนาคาร ดา้นกระบวนการท างานและรูปแบบการใหบ้รกิารของธนาคาร และ
ด้านผลิตภาพและคุณภาพมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อประเภทโครงการธนาคาร
ประชาชนของธนาคารออมสิน จังหวัดชุมพรมีค่าเท่ากับ 1.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มี
ความสมัพนัธก์นั มคีวามสอดคล้องกบัผลงานของ ชนาธปิ ชคตัประกาศ (2560) ไดศ้กึษาเรื่อง พฤตกิรรมและปจัจยั
สว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิาร Coworking Space ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
เมื่อพจิารณาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระ พบว่า ตวัแปรอสิระมคีวามสมัพนัธ์กบั ตวัแปรตาม คอื 
ด้านผลิตภัณฑ์สนิเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ด้านการส่งเสริมการตลาดของสนิเชื่อ ด้านพนักงานธนาคารผู้
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ให้บริการ ด้านสถานที่ให้บริการและภาพรวมการให้บริการของธนาคาร ด้านกระบวนการท างานและรูปแบบการ
ให้บริการของธนาคาร และด้านผลิตภาพและคุณภาพมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสนิเชื่อ
ประเภทโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสนิ จงัหวดัชุมพรอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคี่า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.457 มคีวามสอดคลอ้งกบัผลงานของ เกณรา ณ ถลาง (2559) ไดศ้กึษาเรื่อง คุณภาพ
การใหบ้รกิารของธนาคารออมสนิสาขาหนองหญา้ปลอ้ง อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุร ี
จากนัน้ผู้วิจ ัยได้ท าการวิเคราะห์การถดถอยแบบอย่างง่ายและสร้างสมการพยากรณ์ปจัจยัด้านผลิตภัณฑ์สนิเชื่อ
โครงการธนาคารประชาชน ด้านการส่งเสริมการตลาดของสนิเชื่อ ด้านพนักงานธนาคาร ผู้ให้บรกิาร ด้านสถานที่
ใหบ้รกิารและภาพรวมการใหบ้รกิารของธนาคาร ดา้นกระบวนการท างานและรูปแบบการใหบ้รกิารของธนาคาร และ
ด้านผลิตภาพและคุณภาพมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อประเภทโครงการธนาคาร
ประชาชนของธนาคารออมสนิ จงัหวดัชุมพร ดงันี้ 
กระบวนการตดัสนิใจ = 1.213 + 0.152 ดา้นผลติภณัฑส์นิเชื่อโครงการธนาคารประชาชน + 0.088 ดา้นการส่งเสรมิ
การตลาดของสนิเชื่อ + 0.090 ดา้นพนักงานธนาคารผูใ้หบ้รกิาร + 0.102 ดา้นสถานทีใ่หบ้รกิารและภาพรวมการ
ใหบ้รกิารของธนาคาร + 0.120 ดา้นกระบวนการท างานและรูปแบบการใหบ้รกิารของธนาคาร + 0.049 ดา้นผลติภาพ
และคุณภาพ 
 
อภิปรายผล 
จากค่าทีม่กีารวเิคราะหส์มการแลว้ตวัแปรอสิระนัน้สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของนกัวจิยัหลายท่าน เช่น ศณิสรณ์ ปวเรศ
ฐติิบูรณ์ (2558) ได้ศกึษาเรื่องความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดคา้ปลกีและความภกัดขีองลูกค้าผูบ้รโิภค
ทัว่ไป และลูกคา้ประเภทรา้นคา้โชว์ห่วย / ร้านค้าปลกี:กรณีศกึษา บรษิัท สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) ในจงัหวดั
ชลบุร ีจนิตนา รตันโชติ (2558) ได้ศกึษาเรื่องความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บรกิารกบัความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการสนิเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ของธนาคารออมสนิสาขาลานสกา จงัหวดันครศรีธรรมราชพบว่า
พฤติกรรมการใช้บรกิารสนิเชื่อโครงการธนาคารประชาชน และ เนตรนภา ผาติชล (2558) ได้ศกึษาเรื่อง ความพึง
พอใจของลูกคา้ในการใช้บรกิารสนิเชื่อโครงการธนาคารประชาชน จากธนาคารออมสนิสาขารษัฎา จ.ตรงั และพนา 
เพชรกาฬ (2558) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยักบัธนาคารออมสนิ สาขา
เขาชยัสน จงัหวดัพทัลุงและ อจัฉรา มณีนพรตัน์สุดา (2559) ไดศ้กึษาเรื่องปจัจยัทางดา้นเศรษฐกจิและการเงนิทีม่ผีล
ต่อปรมิาณสนิเชื่อ โครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสนิ สาขาบิก๊ซลี าปาง 
 
ข้อเสนอแนะ 
มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทางส่วนผสมการตลาดในโครงการธนาคารประชาชนธนาคารออมสนิ จงัหวดัชุมพร ใน
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย ช่องทางการให้บริการสนิเชื่อและการให้ความรู้เกี่ยวกบัผลิตภัณฑ์ การส่งเสริม
การตลาดของสนิเชื่อ พนักงานธนาคารผูใ้หบ้รกิาร สถานทีใ่หบ้รกิารและภาพรวมการให้บรกิาร กระบวนการท างานและ
รูปแบบการให้บริการ ผลิตภาพและคุณภาพ ทัง้หมดอยู่ในระดบัมาก กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสนิเชื่อ 
ประกอบด้วย การรบัรู้ปญัหา แสวงหาขอ้มูล การประเมนิทางเลอืก การตดัสนิใจและท าการเลอืก ความรู้สกึหลงัใช้
บรกิาร ทัง้หมดอยู่ในระดบัมาก 
ผลการทดสอบสมมตฐิานการวจิยัพบว่าผลติภณัฑส์นิเชื่อ การส่งเสรมิการตลาด พนักงานธนาคารผูใ้หบ้รกิาร สถานที่
ใหบ้รกิารและภาพรวมการใหบ้รกิารของธนาคาร กระบวนการท างานและรูปแบบการใหบ้รกิารของธนาคาร และผลติ
ภาพและคุณภาพอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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บทคดัย่อ 

การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปจัจยัส่วนประสมการตลาดทีม่ผีลต่อความพงึพอใจของผูโ้ดยสารรถไฟ อ าเภอ
เมอืงชุมพร จงัหวดัชุมพร การวจิยัครัง้นี้ใช้การวจิยัเชงิปรมิาณ โดยเกบ็ขอ้มูลด้วยแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 300 ตวัอย่าง สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูลไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการวเิคราะหส์มการ
ถดถอย ผลการศกึษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิอายุต ่ากว่า 25 ปี ศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีมี
รายไดเ้ฉลีย่น้อยกว่า 10,000 บาท / เดอืน มวีตัถุประสงคข์องการเดนิทางไปท าธุระส่วนตวัโดยการเดนิทางใชบ้รกิาร
ประเภทชัน้ที ่3 ระดบัความพงึพอใจของผูโ้ดยสารรถไฟทีม่ต่ีอการใหบ้รกิารของการรถไฟในอ าเภอเมอืงชุมพร จงัหวดั
ชุมพร พบว่า ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์มค่ีาเฉลีย่มากทีสุ่ด ( =3.54) ส่วนปจัจยัดา้นกระบวนการใหบ้รกิารมค่ีาเฉลีย่น้อย
ทีสุ่ด ( =3.20) ผลการวเิคราะห์ปจัจยัส่วนประสมการตลาดที่มผีลต่อความพงึพอใจของผูโ้ดยสารรถไฟ อ าเภอเมอืง
ชุมพร จงัหวดัชุมพรปจัจยัดา้นราคาและปจัจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 
0.05 ยกเวน้ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ปจัจยัดา้นกระบวนการใหบ้รกิารและปจัจยัดา้นบุคลากรทีไ่ม่แตกต่างกนั 
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ค าส าคญั ความพงึพอใจ, รถไฟ, สว่นประสมการตลาด 
 

Abstract 
The purpose of this research was to study the factor of Marketing Mix effect on satisfaction of passenger 
train Mueng Chumphon, Chumphon Province. This research used quantitative methodology. The sample size 
of this survey were 300 was compiled through questionnaires. The descriptive statistics for data analysis 
included mean and standard deviation, whereas the inferential statistics used to test hypothesis of this 
research was single regesstion.The study indicated that most respondents were female, age less than 25 
years of graduate-level courses. The average income less than 10,000 baht /month. The purpose of the trip 
is a personal business trip. The journey is the average of the top three.The results found that marketing mix 
has a relationship with the satisfaction of passenger train Mueng Chumphon, Chumphon Province. The most 
active period was products ( =3.54) and the least was process ( =3.20).The results of hypothesis the factor 
of Marketing Mix effect on satisfaction were price and place have different level of passenger train 
satisfaction at statistical significance level of 0.05. In contrast with product, process and people.  
Keywords: Satisfaction, Train, Marketing Mix 
 

บทน า 
จงัหวดัชุมพร เป็นเมอืงทีเ่ป็นทางผ่านเพื่อใชใ้นการเดนิทางลงสู่ภาคใต้ ถอืไดว้่าเป็นจงัหวดัทีม่คีวามส าคญั ทัง้ในดา้น
ของการท่องเที่ยว มีแหล่งทรพัยากรธรรมชาติทางการท่องเที่ยวหลายแห่ง มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม การ
ใหบ้รกิารเกีย่วกบัการอ านวยความสะดวกและการด าเนินการขนส่งต่างๆ การจดัรูปแบบการเดนิทางอาท ิทางรถยนต ์
ทางเครื่องบนิและหนึ่งในนัน้เป็นการเดนิทางโดยรถไฟเป็นการใหบ้รกิารทีม่คี่าใชจ้่ายต ่า มคีวามปลอดภยัสงูมากว่าการ
เดนิทางอื่นๆ สามารถใชบ้รกิารในดา้นของการขนส่งคน ขนส่งสนิค้ามากมาย สถานการณ์และการเปลีย่นแปลงของ
เทคโนโลยี สภาพสงัคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างมาก ท าให้พฤติกรรมการใช้บริการรถไฟมีการปรบัเปลี่ยน
ทศันคติมาก มกีารเปรยีบเทยีบกบัต่างประเทศกบัจงัหวดัอื่นๆ รวมทัง้การจดัรูปแบบการใหบ้รกิารของแต่ละจงัหวดั
ย่อมมผีลต่อการใช้บรกิาร การใช้บรกิารของประชาชนมคีวามส าคญัต่อรายได้และการพฒันาอย่างต่อเนื่องของการ
รถไฟ ซึ่งในปจัจุบนัพบว่าประสบปญัหาการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ดงันัน้อาจจะมาจากผลกระทบจากนโยบายของ
รฐับาล ทัง้ในด้านการให้บรกิารขนส่งผูม้รีายได้น้อยใน อตัราค่าบรกิารที่ต ่า รวมทัง้ต้องรบัผดิชอบการลงทุนในการ
จดัสรา้งและซ่อมบ ารุงระบบการเดนิรถซึง่เป็นตน้ทุนทีส่งู เนื่องจากการรถไฟมทีรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบการทีม่อีายุ
การใช้งานมากพร้อมทัง้ประสบปญัหาสมรรถนะของสภาพโครงสรา้งพื้นฐานเช่น รถจกัรและล้อเลื่อน สภาพรางที่มี
สภาพช ารุดทรุดโทรมไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมในการให้บริการอย่างมคีุณภาพ การรถไฟมีค่าใช้จ่ายรวมในปี 2558
จ านวน 27,442 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ซึ่งมีจ านวน 25,109 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.29 สิง่ต่างๆที่
น ามาใชใ้นการอ านวยความสะดวกและใหบ้รกิารกบัผูม้ารบับรกิาร เป็นหน้าทีข่องการรถไฟทีต่้องด าเนินการปรบัปรุง
แกไ้ข อาท ิการก่อสรา้งและบ ารุงรกัษาราง การเดนิรถและการบรหิารสถานี รวมถงึการด าเนินการก่อสรา้งและเดนิรถ 
Airport Rail Link และนอกจากนี้การรถไฟด าเนินการบรหิารและใหเ้ช่าทีด่นิของการรถไฟทีม่อียู่ทัว่ประเทศอกีดว้ย 
จงัหวดัชุมพร เป็นจงัหวดัทีม่คีวามความยาวและการเดนิทางโดยรถไฟสามารถทีจ่ะให้บรกิารประชาชนได้ครอบคลุม
และลดค่าใชจ้่าย ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจในประเดน็ของปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร โดย
น าแนวคดิเกี่ยวกบัส่วนประสมการตลาดมาปรบัใช้ในการศกึษาเรื่องส่วนประสมการตลาดที่มต่ีอความพงึพอใจของ
ผูโ้ดยสารรถไฟทีม่ต่ีอการใหบ้รกิารรถไฟอ าเภอเมอืงชุมพร จงัหวดัชุมพรดงักล่าว 
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วตัถปุระสงค ์
เพื่อศกึษาสว่นประสมการตลาดทีม่ต่ีอความพงึพอใจของผูโ้ดยสารรถไฟ อ าเภอเมอืงชุมพร จงัหวดัชุมพร 
 
แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
Kotler (2012) กล่าวว่า ปจัจยัสว่นประสมการตลาดบรกิาร(Marketing Mix) หมายถงึ เครื่องมอืทางการตลาดทีส่ามารถ
ควบคุมได ้ซึง่กจิการผสมผสานเครื่องมอืเหล่านี้ใหส้ามารถตอบสนองความต้องการและสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่กลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย ส่วนประสมการตลาดบรกิาร ประกอบด้วย ผลติภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย 
(Place) และการส่งเสรมิการขาย (Promotion) ต่อมา Booms and Bitner (1981) ไดใ้หแ้นวคดิส่วนประสมการตลาด
บรกิารส าหรบัธุรกจิบรกิาร (Service Marketing Mix) ไว้ว่าแนวคดิที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิที่ใหบ้รกิารซึ่งเป็นธุรกจิที่
แตกต่างสนิคา้อุปโภคและบรโิภคทัว่ไป จ าเป็นจะตอ้งใชส้ว่นประสมการตลาด และไดเ้สนอสว่นประสมการตลาดบรกิาร
เพิม่จาก 4P’s เป็น 7P’s ซึง่ประกอบดว้ย บุคคลากร (People) กระบวนการใหบ้รกิาร(Process) และสิง่แวดลอ้มทาง
กายภาพ (Physical Evidence) Schiffman and Kanuk, 1987 กล่าวว่า “พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค เป็นพฤตกิรรมที่
ผูบ้รโิภคแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการเสาะหา ซือ้ใชป้ระเมนิหรอื การบรโิภคผลติภณัฑบ์รกิาร และแนวความคดิต่างๆ ซึง่
ผู้บริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของตนได้เป็นการศึกษาการตัดสนิใจของผู้บริโภคในการใช้
ทรพัยากรที่มอียู่ทัง้เงนิ เวลา และก าลงั เพื่อบรโิภคสนิค้าและบรกิารต่างๆ อนัประกอบดว้ยค าถาม เช่นว่า ซื้ออะไร 
ท าไมจงึซือ้ ซือ้เมื่อไร อย่างไร ทีไ่หน และบ่อยแค่ไหน” Michael Beer, Bert Spector, Paul Lawrence, D. Q. Mills, 
and Richard Walton (1985) กล่าวว่า ความพงึพอใจเป็นทศันคตทิีต่่อการกระท าหรอืสิง่ใดสิง่หนึ่งทีเ่ป็นการประเมนิผล
งานขององคก์ร การท างาน หรอืแนวทางต่างๆ ซึง่มทีัง้ทศันคตเิชงิบวก และเชงิลบ ทีต่อบสนองตรงกบัความคาดหวงั
ของผู้รบับริการ สอดคล้องกบังานวจิยัของ วีระพงษ์ ภู่สว่าง (2560) ศกึษาเรื่องความพงึพอใจต่อส่วนประสมทาง
การตลาดของร้านอาหารและเครื่องดื่มชุมชนตรอกวงัหลงั กรุงเทพมหานคร ที่พบว่า พบว่าลูกค้าที่มาใช้บริการ
รา้นอาหารและเครื่องดื่มทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนัดา้น เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได ้และ 
สถานภาพสมรส ให้ ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจต่อการใช้บรกิารแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที ่0.05 นอกจากนี้
ลกูคา้ทีม่พีฤตกิรรมทีใ่ชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั ดา้นจุดประสงคท์ีใ่ชบ้รกิาร และ มแีหล่งขอ้มูลทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ ให้
ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจต่อการใช้บรกิารแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 ยกเว้นด้าน ความถี่ในการใช้
บรกิาร และ ค่าใชจ้่ายต่อครัง้ทีใ่ชบ้รกิาร ใหค้่าเฉลีย่ความพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารแตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ 0.05 เช่นเดียวกบังานวิจยัของ กุลวดี อมัโภชน์ และ ชลธิศ ดาราวงษ์ (2561) ศึกษาเรื่องส่วนประสมทาง
การตลาดทีม่ผีลต่อความพงึพอใจและความจงรกัภกัดขีองลกูคา้รา้นคา้สะดวกซือ้เขตพทัยา จงัหวดัชลบุร ีพบว่าลกูคา้ที่
มีปจัจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัจะมีความพึงพอใจและความจงรักภักดีต่อร้านค้าสะดวกซื้อที่แตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 และปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดซึ่งประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจดัจาหน่ายด้านการส่งเสรมิทางการตลาด ดา้นคุณสมบตัพินักงานภายใน ดา้นเทคนิคและกระบวนการ 
และดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพจะมอีทิธพิลต่อการใชบ้รกิารรา้นคา้สะดวกซือ้โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เช่นเดยีวกบังานวจิยัของ เพช็ราภรณ์ ชชัวาลชาญชนกจิ และ  พรรณรตัน์ อาภรณ์
พศิาล ศกึษาเรื่องอทิธพิลสว่นประสมการตลาดทีม่ต่ีอประสทิธผิลการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมตลาดน ้าล าพญา จงัหวดั
นครปฐม สมการโครงสรา้งตามสมมตฐิานทีส่อดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์องคป์ระกอบของส่วนประสมการตลาด (X) 
มอีทิธพิลต่อการท่องเทีย่วตลาดน ้าล าพญาในจงัหวดันครปฐม (Y) เท่ากบั 0.94 ส่วนค่าน ้าหนักองคป์ระกอบในแต่ละ
ตัวชี้ว ัดของประสิทธิผลการท่องเที่ยวตลาดน ้าล าพญาในจังหวดันครปฐม พบว่า ตัวชี้วดัด้านความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว มคี่าน ้าหนักองค์ประกอบมากที่สุด โดยมคี่าน ้าหนักองค์ประกอบ 0.85 (y3= 0.85) จากแนวคดิและ
ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัการตลาดของ Kotler และ Booms and Bitner กล่าวถงึองคป์ระกอบของส่วน
ประสมการตลาด รวมทัง้ Beer et al. กล่าวถงึความพงึพอใจการและสง่ผลต่อการสรา้งความพงึพอใจในการรบับรกิาร 
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กรอบแนวคิดการวิจยั 
  ตวัแปรต้น      ตวัแปรตาม 
 
  
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
ระเบียบวิธีวิจยั 
การศึกษาครัง้นี้ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย 
ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื ผูโ้ดยสารทีม่าใชบ้รกิารสถานีรถไฟในอ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชุมพร ซึง่ไม่ทราบ
จ านวนประชากรที่แน่นอน จ านวน 300 คน โดยใช้วธิสีุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอนอย่างง่าย และสุ่มตวัอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Random Sampling) แบบสอบถามทีใ่ชเ้ป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลมค่ีาสมัประสทิธิ ์
ความเชื่อมัน่ Cronbach’s alpha สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์ไดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและใช้
สถติกิารวเิคราะหก์ารถดถอยพหุในการทดสอบ 
 
ผลการวิจยั 
ดา้นประชากรศาสตรข์องกลุ่มประชากร ผลการวจิยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 173 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 57.7 มอีายุต ่ากว่า 25 ปี จ านวน 101 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.7 ระดบัการศกึษาปรญิญาตรจี านวน 178 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 58.3 เป็นนกัเรยีน /นกัศกึษา จ านวน 100 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.3 มรีายไดต่้อเดอืน น้อยกว่า 10,000 บาท 
จ านวน 115 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.3 มวีตัถุประสงคข์องการเดนิทางไปธุระสว่นตวั จ านวน 92 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.7 
มกีารเดนิทางเป็นแบบประเภทชัน้ที ่3 จ านวน 206 คน คดิเป็นรอ้ยละ 68.7 
 
ตารางท่ี 1 ผลการศกึษาระดบัความคดิเหน็ทีม่ต่ีอสว่นประสมการตลาด 
ระดบัความคิดเหน็ท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาด ระดบัความคิดเหน็ ค่าระดบั อนัดบัท่ี 

X  ..DS  
ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์(X1) 3.54 0.65 มาก 1 
ปจัจยัดา้นราคา (X2) 3.24 0.51 ปานกลาง 4 
ปจัจยัดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร (X3) 3.20 0.59 ปานกลาง 5 
ปจัจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (X4) 3.27 0.50 ปานกลาง 3 
ปจัจยัดา้นบุคลากร (X5) 3.42 0.55 มาก 2 
รวม 3.33 0.38 ปานกลาง  
 
จากตารางที ่1 พบว่าระดบัความคดิเหน็ทีม่ต่ีอส่วนประสมการตลาดในภาพรวม อยู่ ในระดบัปานกลาง (  = 3.3 S.D. = 0.38) 
เมื่อจ าแนกเป็นรายดา้นพบว่า ปจัจยัดา้นผลติภณัฑม์ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ อยู่ในระดบัมาก (  = 3.54 S.D. = 0.65) และปจัจยัดา้น
กระบวนการใหบ้รกิารมคี่าเฉลีย่ต ่าสดุ อยู่ในระดบัปานกลาง (  = 3.20 S.D. = 0.59) 

ปจัจยัสว่นประสมการตลาด 
-ดา้นผลติภณัฑ ์
-ดา้นราคา 
-ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร 
-ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
-ดา้นบุคลาการ 

ความพงึพอใจในการใชบ้รกิารรถไฟ
อ าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร 
-ใชบ้รกิารทุกครัง้ทีต่อ้งเดนิทาง 
-ใหค้วามเหน็ในเชงิบวก 
-แนะน าใหบ้คุคลอื่นใชบ้รกิาร 
-ตดัสนิใจใชบ้รกิารทุกครัง้ 
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ตารางท่ี 2 ความสมัพนัธร์ะหว่างส่วนประสมการตลาดทีม่ต่ีอความพงึพอใจในการใชบ้รกิารรถไฟ อ าเภอเมอืงชุมพร 
จงัหวดัชุมพร 
ส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อความพึง
พอใจในการใช้บริการรถไฟอ าเภอเมอืง
ชุมพร จงัหวดัชมุพร 

Unstandarddized 
Coefficients 

Standarddized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 
ค่าคงที ่ .405 .292  1.388 .166 
ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์(X1) .004 0.058 .004 .066 .947 
ปจัจยัดา้นราคา (X2) 0.254 0.070 0.206 3.639 .000 
ปจัจยัดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร (X3) 0.121 0.069 0.107 1.748 .082 
ปจัจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (X4) 0.421 0.073 0.334 5.782 .000 
ปจัจยัดา้นบุคลากร (X5) 0.024 0.40 0.21 .374 .709 
R =.509 R2 =.260  SEest = ±.54982 F = 20.611 Sig. =.000 
หมายเหตุ * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
จากตารางที ่2 พบว่าปจัจยัดา้นราคาและดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายซึง่เป็นตวัแปรพยากรณ์ความพงึพอใจของผูโ้ดยสาร
รถไฟ อ าเภอเมอืงชุมพร จงัหวดัชุมพร สามารถร่วมกนัพยากรณ์ตวัแปรตามอธบิายความพงึพอใจของผูโ้ดยสารรถไฟ 

อ าเภอเมอืงชุมพร จงัหวดัชุมพร (R
2
) ไดร้อ้ยละ26 และมคีวามคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ (SE

est
) เท่ากบั.55ทีร่ะดบั

นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 
  

อภิปรายผลการวิจยั 
การศกึษาความสมัพนัธข์องสว่นประสมการตลาดทีม่ต่ีอความพงึพอใจในการใชบ้รกิารรถไฟอ าเภอเมอืงชุมพร จงัหวดั
ชุมพร มคีวามสอดคลอ้งกบัหลกัการตลาดของ Kotler (2012) กล่าวว่า ปจัจยัส่วนประสมการตลาดบรกิาร(Marketing 
Mix) เป็นเครื่องมอืหนึ่งในการที่สามารถตอบสนองความต้องการและสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
เช่นเดยีวกบั Booms and Bitner (1981) ทีไ่ดน้ าแนวคดิของสว่นประสมการตลาดบรกิารส าหรบัธุรกจิบรกิาร (Service 
Marketing Mix) มาใชใ้นการพฒันาเพิม่เติมจาก 4P’s เป็น 7P’s ซึง่ประกอบดว้ย บุคคลากร (People) กระบวนการ
ใหบ้รกิาร(Process) และสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence) สิง่เหล่านี้ส่งผลต่อ พฤฒกิรรมการบรกิารของ 
Schiffman and Kanuk (1987) เพื่อสนองตอบความต้องการของในการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคท าใหเ้กดิความพงึพอใจ
ตามแนวทางของ Beer et al. (1985) กล่าวว่า ความพงึพอใจเป็นทศันคตทิีต่่อการกระท าหรอืสิง่ใดสิง่หนึ่งทีเ่ป็นการ
ประเมนิผลงานขององค์กร การท างาน หรอืแนวทางต่างๆ ซึ่งมทีัง้ทศันคติเชงิบวก และเชงิลบ ที่ตอบสนองตรงกบั
ความคาดหวงัของผู้รบับรกิาร สอดคล้องกบังานวิจยัของ พรรณรตัน์ อาภรณ์พศิาล ศึกษาเรื่องอทิธิพลส่วนประสม
การตลาดที่มีต่อประสทิธิผลการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมตลาดน ้าล าพญา จังหวดันครปฐม สมการโครงสร้างตาม
สมมตฐิานที่สอดคล้องกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์องค์ประกอบของส่วนประสมการตลาด (X) มอีทิธพิลต่อการท่องเที่ยว
ตลาดน ้าล าพญาในจงัหวดันครปฐม (Y) เท่ากบั 0.94 ส่วนค่าน ้าหนักองคป์ระกอบในแต่ละตวัชีว้ดัของประสทิธผิลการ
ท่องเที่ยวตลาดน ้าล าพญาในจังหวัดนครปฐม พบว่า ตัวชี้ว ัดด้านความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว มีค่าน ้าหนัก
องคป์ระกอบมากทีสุ่ด โดยมคี่าน ้าหนักองคป์ระกอบ 0.85 (y3= 0.85) เป็นไปในทศิทางเดยีวกบังานวจิยัของ วรีะ
พงษ์ ภู่สว่าง (2560) ศกึษาเรื่องความพงึพอใจต่อสว่นประสมทางการตลาดของรา้นอาหารและเครื่องดื่มชุมชนตรอกวงั
หลงั กรุงเทพมหานคร ที่พบว่าลกัษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนัจะมีค่าเฉลี่ยความพงึพอใจต่อการใช้บรกิาร
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 เช่นเดยีวกบังานวจิยัของ กุลวด ีอมัโภชน์ และ ชลธศิ ดาราวงษ์ (2561) 
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ศกึษาเรื่องสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อความพงึพอใจและความจงรกัภกัดขีองลูกคา้รา้นคา้สะดวกซือ้เขตพทัยา 
จงัหวดัชลบุร ีพบว่าปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดซึง่ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจา
หน่ายดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด ดา้นคุณสมบตัพินกังานภายใน ดา้นเทคนิคและกระบวนการ และดา้นสิง่แวดลอ้ม
ทางกายภาพจะมอีทิธพิลต่อการใชบ้รกิารรา้นคา้สะดวกซือ้โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการศกึษาท าใหไ้ดข้อ้เสนอแนะและขอ้คดิเห็นเป็นประโยชน์ต่อการรถแห่งประเทศไทย ผูเ้กีย่วขอ้ง และผูต้้องการ
ศกึษาเพิม่ ในแต่ละดา้นดงันี้(1) ดา้นผลติภณัฑ ์สถานี/บนขบวนรถ พนักงานใหบ้รกิารบนขบวนรถ ควรมกีารเตรยีม
กระดาษ สบู่เหลว ส ารอง มทีีท่ิง้ขยะภายในหอ้งสขุา และเพิม่การท าความสะอาดหอ้งสุขาใหม้ากขึน้ โดยเฉพาะในช่วง
ทีม่ผีูโ้ดยสารใชห้อ้งสขุามาก (2) ดา้นสภาพของรถโดยสารควรมกีารตรวจสอบความพรอ้มในทุกระบบก่อนทีจ่ะน ามาใช้
การในแต่ละวนั เพื่อความปลอดภยัในการเดนิทาง (3) ดา้นพนกังานใหบ้รกิารบนขบวนรถไฟ ควรมกีารรกัษาระดบัการ
ใหบ้รกิารอย่างสม ่าเสมอตลอดไป มกีารประชุมก่อนปฏิบตังิานเพื่อให้พนักงานคนอื่นใหไ้ด้ทราบปญัหา และเพื่อเป็น
แนวทางป้องกนัไม่ใหป้ญัหาเกดิขึน้ซ ้าอกี รวมทัง้มกีารอบรมใหพ้นกังานใหบ้รกิารบนขบวนรถไฟกลา้ทีจ่ะกล่าวแนะน า
หรอืตกัเตอืนผูโ้ดยสารทีส่รา้งความรบกวนใหแ้ก่ผูโ้ดยสารคนอื่นใหป้ฏบิตัติวัถูกตอ้ง 
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บทคดัย่อ 
การวจิยันี้มวีตัถุประสงค ์เพื่อเปรยีบเทยีบความคดิเหน็เกีย่วกบัความพงึพอใจของลูกคา้ จ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไปลูกคา้ และ
ศึกษาปจัจัยคุณภาพการบริการขนส่งสินค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า บริษัทเอกชัย สาลี่สุพรรณ จ ากัด  
กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั คอื ลูกค้าทีส่ ัง่สนิค้าจากบรษิัทเอกชยั สาลี่สุพรรณ จ ากดั จ านวน 150 ราย เครื่องมอืทีใ่ช้ใน 
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การวจิยั คอื แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วเิคราะห์ขอ้มูล คอื ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test  
ค่า One-Way ANOVA และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์แบบถดถอยพหุคูณ ผลการวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดบั
ความคดิเหน็ต่อปจัจยัคุณภาพการบรกิารขนส่งสนิค้าและระดบัความพึงพอใจของลูกค้าในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และ 
ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ขอ้มูลลูกค้า ประกอบดว้ย ประเภทของรา้นคา้ ปรมิาณการสัง่สนิคา้ ช่วงเวลาในการสัง่สนิค้า 
ทีแ่ตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจทีใ่ชบ้รกิารขนสง่สนิคา้ ไม่แตกต่างกนั สว่นปจัจยัคุณภาพการบรกิารขนส่งสนิคา้ ดา้นความเป็น
รูปธรรมของบรกิาร ดา้นความน่าเชื่อถือไวว้างใจ และดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ส่งผลต่อความพงึพอใจของลูกคา้ บรษิัท
เอกชยั สาลีส่พุรรณ จ ากดั รอ้ยละ 31.20 
ค าส าคญั: คุณภาพการบรกิาร, ความพงึพอใจ, การขนสง่สนิคา้ 
 

Abstract 
This research aimed to compare the customer opinions on customer satisfaction towards the quality of transportation 
service classified by general customer information, and to study the quality of transportation service that affected the 
customer satisfaction at Ekachai Salee Suphan Co., Ltd. The samples used in this research were 150 customers who 
had ordered products from Ekachai Salee Suphan Co., Ltd. The research instrument was a questionnaire. Statistics 
used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way ANOVA and multiple 
regression analysis. The research found that the respondents had a high level of opinion toward the quality of service 
and customer satisfaction factors. The hypothesis testing found that the differences in general customer information 
consisted of the type of store factor, ordering quantity factor, and differ in time period of order factor were not different 
toward the customer satisfaction. Moreover, the quality of transportation service factor consisted of the tangible 
service aspect, trustworthiness aspect, and the know and understand customers aspect impacted the customer 
satisfaction at Ekachai Salee Suphan Co., Ltd. up to 31.20 percent. 
Keywords: Quality Service, Satisfaction, Transportation Service 
 
บทน า 
ปจัจุบนัการขนส่งสนิคา้ คอื หวัใจส าคญัทีอ่ย่างหน่ึงที่ผูป้ระกอบการธุรกจิไม่อาจมองขา้มไปได้ เพราะบรษิัททีท่ าการผลติ
สนิคา้และลูกคา้ไม่ไดอ้ยู่ใกลก้นั ดงันัน้การขนส่งสนิคา้จงึเป็นสิง่จ าเป็นทีจ่ะท าใหส้นิคา้จากแหล่งผลติไปอยู่ในมอืของลูกคา้  
ซึ่งความต้องการของลูกค้าที่ปจัจุบันได้เพิ่มมากขึ้นประกอบกับความต้องการความรวดเร็วของการส่งสินค้า ท าให้
ผูป้ระกอบการต้องพฒันาคุณภาพของสนิค้าและการขนส่งสนิคา้ให้มปีระสทิธภิาพมากพอทีจ่ะตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้รวดเร็ว สิ่งที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า นอกเหนือไปจากความคาดหวังให้ผู้ประกอบการต้องมีความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมแลว้ (Jermsittiparsert, Siam, Issa, Ahmed, & Pahi, 2019) นัน้ กค็อื คุณภาพของสนิคา้ทีผ่ลติออกมา 
และคุณภาพการใหบ้รกิารบรกิารขนส่งสนิคา้ หากบรษิทัมคีุณภาพการขนส่งทีด่แีละสนิคา้มปีระสทิธภิาพกจ็ะช่วยยกระดบั
ความพงึพอใจของลูกค้าได้ แต่ในทางกลบักนัหากตวัสนิคา้เกดิการผดิพลาดช ารุดเสยีหายหรอืการส่งสนิคา้ล่าชา้เกนิไปจะ
สง่ผลกระทบอย่างยิง่ต่อภาพลกัษณ์ของบรษิทั เนื่องจากการการสญูเสยีความน่าเชื่อถอืของลูกคา้จากสาเหตุดงักล่าวไป การ
ขนส่งสนิค้าจึงเป็นการบริการที่ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญัเป็นอนัดบัต้นๆ การขนส่งที่ดนีัน้จะต้องมีคุณภาพการ
บรกิารทีส่ง่ผลใหล้กูคา้เกดิความพงึพอใจ และท าใหเ้กดิค่าใชจ้่ายน้อยทีส่ดุต่อบรษิทัและลกูคา้ทีร่บัปรกิาร (ศลิป์ชยั อุ่นอรุณ, 
2554) 
บรษิทัเอกชยั สาลีสุ่พรรณ จ ากดั เป็นบรษิทัผลติขนมไทยทีม่ชีื่อเสยีงในจงัหวดัสุพรรณบุร ีก่อตัง้เป็นรูปแบบรษิทัเมื่อ พ.ศ.
2539 เป็นบรษิทัทีผ่ลติขนมประเภทสาลี่ ลูกเต๋า ขนมเป๊ียะนมขน้ และขนมไทยชนิดอื่นๆ โดยหน้าร้านเปิดใหบ้รกิารทุกวนั 
ตัง้แต่เวลา 07.00 น. ถึง 21.00 น. และยงัมอีาคารนฤมล ซึง่เป็นอาคารผลติสนิคา้ และจดัส่งสนิค้าออกสู่สาขาต่างๆ รวมถึง
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ร้านของลูกค้าทัง้สิน้ 238 ร้าน โดยใช้รถยนต์ของบริษัทเองท าการขนส่งสนิค้าทัง้หมด 10 คนั ปจัจุบนับรษิัทเอกชยั สาลี่
สพุรรณ จ ากดั ยงัเปิดแบรนดส์นิคา้ใหม่ในชื่อ “ปงัพีบ่พั” เป็นขนมปงัสอดไสท้ีบ่รษิทัผลติเอง มใีหไ้ดเ้ลอืกซือ้ถงึ 14 รสชาต ิ
เพื่อเอาใจลูกคา้ทีแ่ตกต่างกนั ทัง้น้ีในปจัจุบนับรษิทัเอกชยั สาลีสุ่พรรณ จ ากดั มสีาขาทีเ่ปิดใหบ้รกิารในต่างจงัหวดัและใน
จงัหวดัอกีทัง้ร้านของลูกค้าที่ซื้อสนิค้าจากบรษิัทไปขายรวมทัง้สิน้ 238 ร้าน และเนื่องจากบริษัทฯ ต้องการรบัรู้ความพึง
พอใจถึงคุณภาพการบริการของลูกค้าที่ใช้บรกิารการขนส่งสนิค้าของบริษัทฯ จึงได้ศึกษางานวิจยัเกี่ยวกบัคุณภาพการ
บรกิารขนส่งสนิค้าทีส่่งผลต่อความพงึพอใจของลูกค้า เพื่อใหท้ราบถึงคุณภาพการบรกิารทีส่่งผลต่อความพงึพอใจโดยรวม
ของการจดัส่งสนิค้าของบรษิัท และเป็นแนวทางปรบัปรุงพฒันาการจดัส่งสนิค้า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าที่ใช้
บรกิารและต่อบรษิทัต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศกึษาระดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัปจัจยัคุณภาพการบรกิารขนส่งสนิคา้ และความพงึพอใจของลูกค้า บรษิัทเอกชยั 
สาลีส่พุรรณ จ ากดั 
2. เพื่อเปรยีบเทยีบความคดิเหน็เกีย่วกบัความพงึพอใจของลกูคา้ บรษิทัเอกชยั สาลีส่พุรรณ จ ากดั จ าแนกตามขอ้มลูลกูคา้ 
3. เพื่อศกึษาปจัจยัคุณภาพการบรกิารขนสง่สนิคา้ทีส่ง่ผลต่อความพงึพอใจของลูกคา้ บรษิทัเอกชยั สาลีส่พุรรณ จ ากดั 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
การวิจยัเรื่อง คุณภาพการบริการขนส่งสินค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า บริษัทเอกชัย สาลี่สุพรรณ จ ากดั  มี
การศกึษาแนวคดิทางทฤษฎแีละ งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ 
1. คุณภาพการบรกิารการขนส่ง ใชแ้นวคดิเกีย่วกบัมติทิีใ่ชว้ดัคุณภาพการให้บรกิารของ Parasuraman et al. (1988) ไดแ้ก่ 
มติิที่ 1 ความเป็นรูปธรรมของบรกิาร หมายถึง ลกัษณะภายนอกที่สามารถมองเหน็ได้ และเป็นสิง่ที่อ านวยความสะดวก 
เช่น บุคคล สถานที ่เครื่องมอืทีใ่ช ้หรอืสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นสิง่ทีท่ าใหผู้ท้ีม่ารบับรกิารรูส้กึสะดวก สบาย เกดิความพอใจ ซึง่
จะท าให้ผู้รบับรกิารรบัรู้ได้ชดัเจนขึน้ มติิที่ 2 ความเชื่อถือไว้วางใจได้ หมายถึง ความถูกต้องเหมาะสมของการให้บรกิาร  
ตรงตามทีต่กลงไวก้บัผูร้บับรกิาร ความเทีย่งตรงและโปร่งใส จะส่งผลใหลู้กคา้เชื่อมัน่ในบรกิารทีไ่ดร้บัและใหค้วามไวว้างใจ 
มิติที่ 3 การตอบสนองต่อลูกค้า หมายถึง ความสามารถในการให้บริการได้อย่างทนัท่วงที สามารถตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างรวดเรว็ ใหค้วามสะดวกและความง่ายในการเขา้บรกิาร และบรกิารอย่างทัว่ถงึ มติทิี ่3 การใหค้วาม
เชื่อมัน่ต่อลกูคา้ หมายถงึ การมทีกัษะ ความรูค้วามสามารถของผูใ้หบ้รกิาร จะช่วยสรา้งความเชื่อมัน่และไวว้างใจใหเ้กดิขึน้
ได้ รวมไปถึงการมคีวามสุภาพ เรียบร้อย และความเป็นเป็นมิตรต่อผู้มารบับริการ และมติิที่ 5 การรู้จกัและเขา้ใจลูกค้า 
หมายถงึ การเอาใจใสต่่อลกูคา้ และการรบัรูถ้งึความตอ้งการของลกูคา้แต่ละคน และใหค้ าแนะน าทีเ่ป็นประโยชน์ 
2. ความพงึพอใจ กล่าวคอื ภานุเดช เพยีรความสุข (2558) ไดก้ล่าวว่า ความพงึพอใจ หมายถงึ ความรูส้กึทีเ่ป็นการยอมรบั 
ความรูส้กึชอบ ความรูส้กึยนิดกีบัการทีก่ารปฏบิตังิาน ทัง้การใหบ้รกิารและการรบับรกิารในทุกสถานการณ์ ทุกสถานที ่และ 
รงัสีจนัท์ สุวรรณสทิศกร (2555) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทศันคติอย่างหนึ่งที่มีลกัษณะเป็นนามธรรม ไม่
สามารถมองเหน็รูปร่างได้ เป็นความรู้สกึส่วนตวัที่เป็นสุขเมื่อไดร้บัการตอบสนองความต้องการของตนในสิง่ที่ขาดหายไป 
และเป็นสิง่ทีก่ าหนดพฤตกิรรมในกาแสดงออกของบุคคลทีม่ผีลต่อการเลอืกทีจ่ะปฏบิตัใินกจิกรรมนัน้ๆ ความพงึพอใจจะท า
ให้บุคคลเกดิความสบายใจหรือตอบสนองความต้องการท าให้เกดิความสุข รวมทัง้สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เป็น
ปจัจยัท าใหเ้กดิความพงึพอใจหรอืไม่พงึพอใจ 
3. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ส าหรบังานวจิยัทีม่กีารศกึษาถงึคุณภาพการบรกิารขนส่งสนิคา้ทีส่่งผลต่อความพงึพอใจของลูกค้า 
บริษัทเอกชยั สาลี่สุพรรณ จ ากดั ที่ผ่านมามีผู้ศกึษาหลายคน สามารถน ามาเป็นแนวทางในการก าหนดตวัแปรในกรอบ
แนวคดิของการวจิยัในครัง้นี้ เช่น นงเยาว ์แกว้ละเอยีด และคณะ (2547) ไดท้ าการศกึษา เรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจ
ของผู้ป่วยในออรโ์ธปิดกิส ์และ วรรณพงศ ์พงศ์รตันพมิาน (2552) ไดท้ าการศกึษา เรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจใน
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การตรวจสอบสถานะของสินค้าทางเว็บไซต์ในการขนส่งพัสดุภัณฑ์ด่วนทางอากาศระหว่างประเทศ  ศศวริศา อารยะ
รงัส ี(2556) ได้ท าการศกึษา เรื่อง คุณภาพการให้บรกิารที่ส่งผลต่อความพงึพอใจของลูกค้าในการใช้บรกิารธุรกรรมทาง
การเงนิผ่านธนาคารอินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตจงัหวดันครราชสมีา ฐติิมา นิยม (2557) ได้
ท าการศกึษา คุณภาพการใหบ้รกิารที่ส่งผลต่อความพงึพอใจของผูใ้ช้บรกิารการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขตคลองหลวง จงัหวดั
ปทุมธานี ปพิชญา หงส์สินี (2559) ได้ศึกษา เรื่องปจัจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุน
ต ่า และเบญชภา แจ้งเวชฉาย (2559) ได้ท าการศกึษา เรื่องคุณภาพการให้บรกิารที่ส่งผลต่อความพงึพอใจของผู้โดยสาร
รถไฟฟ้า BTS ในกรุงเทพมหานคร เป็นตน้ 
4. กรอบแนวคดิการวจิยั จากการทบทวนวรรณกรรมทัง้แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง สามารถสรุปและสรา้งกรอบ
แนวความคดิทีใ่ชใ้นงานวจิยัไดด้งันี้ 
 

 ตวัแปรต้น      ตวัแปรตาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวิธีวิจยั 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประชากร คอื ลูกคา้ที่ส ัง่สนิคา้จากบรษิัทไปจ าหน่ายและสาขาทีจ่ดัจ าหน่ายสนิคา้ของบรษิัท
เอกชยั สาลี่สุพรรณ จ ากดั จ านวน 11 จงัหวดั รวมจ านวนร้านค้าและสาขาทัง้หมด 238 ร้าน โดยการค านวณขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างไดจ้ านวน 150 รา้น โดยใชส้ตูรของทาโร่ ยามาเน่ (สุวมิล ตริกานนท์, 2544) ก าหนดระดบัความคลาดเคลื่อนไม่เกนิ 
5% ได ้และผูว้จิยัใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใชว้ธิจีบัฉลาก 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั การศกึษาในครัง้นี้ ไดน้ าเครื่องมอืมาใช ้คอื แบบสอบถาม มลีกัษณะโครงสร้างประกอบไปดว้ย
ค าถามชนิดปลายปิด และปลายเปิด แบ่งออกเป็น 4 ส่วน โดยมเีกณฑก์ารใหค้ะแนนแต่ละระดบัความคดิเหน็และระดบัความ
พงึพอใจ คอื มากทีสุ่ด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) และน้อยทีสุ่ด (1) และการแปลความหมายค่าคะแนนเฉลีย่ ความ
คดิเหน็ที่แต่ละด้าน ดงันี้ 4.50-5.00 (มากที่สุด) 3.50-4.49 (มาก) 2.50-3.49 (ปานกลาง) 1.50-2.49 (น้อย) และ 1.00-1.49 
(น้อยที่สุด) ทัง้นี้แบบสอบถามมีค่าความตรงตามเน้ือหา โดยพิจารณาจากดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและ
วตัถุประสงค ์(Item Objective Congruence Index: IOC) พบว่า ขอ้ค าถามทุกขอ้มคี่ามากกว่า 0.50 และแบบสอบถามมคีวาม
เชื่อมัน่ โดยพจิารณาจากค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่า (Alpha-Coefficient) ตามวธิขีองครอนบาค พบว่า ทุกดา้นมคี่าความเชื่อมัน่
มากกว่า 0.70 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2550) และค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบับอยู่ที่ 0.962 จึงจะถือได้ว่า
แบบสอบถามมคีวามน่าเชื่อถอืและสามารถน าไปใชใ้นการศกึษาไดอ้ย่างเหมาะสม  
การวิเคราะหข์้อมูล 
1) สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแ้ก่ ค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน  
2) สถติเิชงิอนุมาน (Influential Statistic) ไดแ้ก่ ค่า t-test, ค่า One-Way ANOVA และการวเิคราะหถ์ดถอดพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) เพื่อหาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร 
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ผลการวิจยั 
การวิเคราะหข์้อมูลทัว่ไปของลูกค้า ประเภทของรา้นส่วนใหญ่เป็นประเภทรา้นคา้ทัว่ไป จ านวน 107 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 
71.3 มีช่วงเวลาในการสัง่สินค้าของร้านค้าส่วนมาก มีการสัง่สินค้า 2-4 ครัง้ต่อสัปดาห์ จ านวน 59 ร้าน คิดเป็นร้อย
ละ 39.34 และมปีรมิาณการสัง่สนิคา้แต่ละครัง้ของรา้นคา้ส่วนมากจะสัง่สนิค้า 71-100 แพค็ จ านวน 48 ร้าน คดิเป็นร้อยละ 
32  
การวิเคราะห์ระดบัความคิดเหน็เก่ียวกบัปัจจยัคุณภาพการบริการขนส่งสินค้า ในภาพรวม ความคิดเหน็เกี่ยวกบั

ปจัจยัคุณภาพการบรกิารขนส่งสนิค้า ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ( x = 4.11) เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน โดยเรยีงล าดบั
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มคี่าสูงที่สุด คอื ด้านการให้ความเชื่อมัน่แก่ลูกค้า อยู่ในระดบัมาก ( x = 4.15) 
รองลงมาคอื ดา้นความเป็นรูปธรรมของบรกิาร อยู่ในระดบัมาก ( x = 4.14) ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า อยู่ในระดบัมาก 
( x = 4.12) ดา้นการรูจ้กัและเขา้ใจลกูคา้ อยู่ในระดบัมาก ( x = 4.09) และดา้นความน่าเชื่อถอืไวว้างใจ อยู่ในระดบัมาก ( x = 
4.06) ตามล าดบั 
การวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของลูกค้า บริษัทเอกชยั สาล่ีสุพรรณ จ ากดั ระดบัความพงึพอใจของลูกค้าโดย

ภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ( x = 4.14) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ โดยเรยีงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ขอ้ที่มี
ค่าเฉลีย่สงูทีส่ดุ คอื บรษิทัฯ มกีารใหบ้รกิารเป็นมาตรฐานเดยีวกนัไม่เลอืกปฏบิตั ิอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( x = 4.21) รองลงมา 
คอื บรษิทัฯ มขี ัน้ตอนการขนสง่สนิคา้ทีช่ดัเจน อยู่ในระดบัมาก ( x = 4.15) บรษิทัฯ มกีารใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้ทีเ่ป็นไปตาม
ก าหนดระยะเวลา อยู่ในระดบัมาก ( x = 4.14) บรษิัทฯ มอีุปกรณ์/เครื่องมอื เทคโนโลย ีและความพร้อมในการให้บรกิาร
ขนสง่สนิคา้ อยู่ในระดบัมาก ( x = 4.14) บรษิทัฯ มกีารใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้อย่างระมดัระวงั ไม่ใหเ้กดิความเสยีหาย อยู่ใน
ระดบัมาก ( x = 4.14) และบรษิทัฯ มกีารใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้อย่างระมดัระวงั ไม่ใหเ้กดิความเสยีหาย อยู่ในระดบัมาก ( x = 
4.09) ตามล าดบั 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
1. การเปรียบเทยีบความคดิเห็นของข้อมูลลูกค้ากบัความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บรกิารขนส่งสนิค้า บรษิัทเอกชยั สาลี่
สพุรรณ จ ากดั จ าแนกตามประเภทของรา้นคา้ พบว่า ค่า Sig มคี่ามากกว่า 0.05 แสดงถงึประเภทของรา้นคา้ทัง้รา้นคา้ทัว่ไป
และ Shop เอกชยั มคีวามพงึพอใจทีใ่ชบ้รกิารขนสง่สนิคา้ ไม่แตกต่างกนั 
2. เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของขอ้มูลลูกคา้กบัความพงึพอใจของลูกคา้ทีใ่ชบ้รกิารขนส่งสนิค้า บรษิัทเอกชยั สาลี่สุพรรณ 
จ ากดั จ าแนกตามระยะเวลาในการสัง่สนิค้า พบว่า ค่า Sig มคี่ามากกว่า 0.05 แสดงถงึระยะเวลาในการสัง่สนิค้าที่แตกต่าง
กนั มคีวามพงึพอใจทีใ่ชบ้รกิารขนสง่สนิคา้ ไม่แตกต่างกนั 
3. เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของขอ้มูลลูกคา้กบัความพงึพอใจของลูกคา้ทีใ่ชบ้รกิารขนส่งสนิค้า บรษิัทเอกชยั สาลี่สุพรรณ 
จ ากดั จ าแนกตามปรมิาณการสัง่สนิคา้ พบว่า ค่า Sig มคี่ามากกว่า 0.05 แสดงถงึปรมิาณการสัง่สนิคา้ทีแ่ตกต่างกนั มคีวาม
พงึพอใจทีใ่ชบ้รกิารขนสง่สนิคา้ ไม่แตกต่างกนั 
ผลการทดสอบสมมตฐิานทีเ่กีย่วกบัปจัจยัคุณภาพการใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้อย่างน้อย 1 ตวัแปร ส่งผลต่อความพงึพอใจของ
ลกูคา้ บรษิทัเอกชยั สาลีส่พุรรณ จ ากดั มดีงันี้ 
ในการวเิคราะห์การตรวจสอบขอ้ตกลงเบื้องต้นของงานวจิยัเรื่อง คุณภาพการบรกิารขนส่งสนิคา้ที่ส่งผลต่อความพงึพอใจ
ของลูกค้า บรษิัทเอกชยั สาลี่สุพรรณ จ ากดั โดยใชก้ารวเิคราะหส์มการถดถอยพหุคูณเชงิเสน้ตรง โดยทีเ่ทคนิควธิกีารนี้มี
เงื่อนไขทีท่ าไดด้งัต่อไปนี้ 
1. ค่าเฉลีย่ของความคลาดเคลื่อน มคี่าเท่ากบั 0 โดยวธิกีารก าลงัสองน้อยทีส่ดุ จะมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 0 เสมอ 
2. การตรวจสอบจากปญัหา Multicollinearity กล่าวคอื ตวัแปรอสิระทัง้หมดจะต้องไม่มคีวามสมัพนัธ์กนัเอง โดยใช้สถิติ
ตรวจสอบความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระหลายๆ ตัวด้วยค่าสถิติ Collinearity Statistics ผลที่ได้มี 2 ค่า คือ ค่า 
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Tolerance อยู่ระหว่าง 0.699-0.799 ซึ่งมคี่ามากกว่า 0.10 และค่า Variance Inflation Factor (VIF) อยู่ระหว่าง 1.251-1.431 
ซึง่มคี่าน้อยกว่า 10 แสดงว่าไม่มปีญัหา Multicollinearity หรอืไม่เกดิสหสมัพนัธก์นัเองระหว่างตวัแปรอสิระ  
3. การตรวจสอบความเป็นอิสระของความคลาดเคลื่อน โดยค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ระหว่างตัวแปรอิสระมค่ีาระหว่าง 
0.112-0.674 (r น้อยกว่า 0.80) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2550) ซึง่ปรากฏว่า ทุกคู่มคีวามสมัพนัธไ์ม่เกนิ 0.80 แสดงถงึตวัแปร
อสิระทุกตวัไม่มปีญัหา Multicollinearity 
4. ความคาดเคลื่อนเป็นอสิระต่อกนั โดยพจิารณาจากค่า Durbin-Watson มคี่า 1.995 ซึง่อยู่ในช่วงระหว่าง 1.50-2.50 (กลัยา 
วานิชยบ์ญัชา, 2550) แสดงว่าความคลาดเคลื่อนระหว่างตวัแปรมคีวามอสิระต่อกนั 
เมื่อทดสอบเงื่อนไขขา้งต้น สรุปได้ว่า ชุดขอ้มูลเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด จงึวเิคราะห์คุณภาพการบรกิารขนส่งสนิคา้ที่
สง่ผลต่อความพงึพอใจของลกูคา้ บรษิทัเอกชยั สาลีส่พุรรณ จ ากดั ได้ 
 
ตารางท่ี 1 ผลการวเิคราะห์คุณภาพการบรกิารขนส่งสนิค้าที่ส่งผลต่อความพงึพอใจของลูกค้า บรษิัทเอกชยั สาลี่สุพรรณ 
จ ากดั 
ปัจจยัคณุภาพการบริการขนส่งสินค้า ความพึงพอใจของลูกค้า t p 

B SE β 
ค่าคงท่ี (a) 1.232 0.367  3.354 0.001 
ดา้นความเป็นรปูธรรมของบรกิาร 0.152 0.072 0.171 2.099 0.038* 
ดา้นความน่าเชื่อถอืไวว้างใจ 0.154 0.077 0.154 2.007 0.047* 
ดา้นการตอบสนองต่อลกูคา้ 0.082 0.060 0.103 1.352 0.178 
ดา้นการใหค้วามเชื่อมัน่แก่ลกูคา้ 0.043 0.070 0.048 0.615 0.540 
ดา้นการรูจ้กัและเขา้ใจลกูคา้ 0.279 0.069 0.323 4.020 0.000** 
Adjust R Square = 0.312 R = 0.579 R Square = 0.335 Durbin-Watson = 1.995 
*p <.05, **p <.01  
 
จากตารางที่ 1 พบว่า คุณภาพการบรกิารขนส่งสนิค้า ส่งผลต่อความพงึพอใจของลูกค้า บรษิัทเอกชยั สาลี่สุพรรณ จ ากดั 
โดยทีต่วัแปรอสิระร่วมกนัพยากรณ์ตวัแปรตามไดร้อ้ยละ 31.20 โดยพจิารณาจากค่า Adjusted R Square เท่ากบั 0.312 และ
เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ด้านความเป็นรูปธรรมของบรกิาร ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ และด้านการรู้จกัและเขา้ใจ
ลูกค้า มคี่า β = 0.154, 0.171 และ 0.323 ตามล าดบั แสดงว่า ปจัจยัคุณภาพการบรกิารการขนส่งสนิค้า อย่างน้อย 1 ตัว
แปร สง่ผลต่อความพงึพอใจของลกูคา้ บรษิทัเอกชยั สาลีส่พุรรณ จ ากดั อย่างมรีะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05  
 
อภิปรายผลการวิจยั  
1. ขอ้มูลลูกคา้ ประกอบดว้ย ประเภทของรา้นค้า ปรมิาณการสัง่สนิคา้ ช่วงเวลาในการสัง่สนิคา้ทีแ่ตกต่างกนั มคีวามความ
พงึพอใจของลูกค้าที่ใช้บรกิารขนส่งสนิค้า บรษิัทเอกชยั สาลี่สุพรรณ จ ากดั แตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
ผลการวจิยัพบว่า ทัง้ 3 ดา้น ความความพงึพอใจของลูกคา้ทีใ่ชบ้รกิารขนส่งสนิคา้ กรณีศึกษา: บรษิทัเอกชยั สาลีสุ่พรรณ 
จ ากดั ไม่แตกต่างกนั ทัง้นี้เพราะบรษิทัเอกชยั สาลีส่พุรรณ จ ากดั มกีารใหบ้รกิารขนส่งสคิา้ทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนัโดยไม่ม ี
การเลือกปฏบิตัิ โดยมขีัน้ตอนการท างานอย่างชดัเจน ตรงต่อเวลา นอกจากนี้บริษัทฯ ยงัมีการน าเทคโนโลยเีขา้มาเป็น
เครื่องมอืในการใหบ้รกิาร ท าใหลู้กคา้มคีวามพงึพอใจทีใ่ชบ้รกิารขนส่งสนิคา้ในทศิทางเดยีวกนั สอดคล้องกบังานวจิยัของ 
นงเยาว์ แก้วละเอียด และคณะ (2547) ได้ท าการศึกษา เรื่อง ปจัจยัที่มผีลต่อความพงึพอใจของผู้ป่วยในออร์โธปิดกิส ์ที่
พบว่าประเภทของหอ้งพกั ไม่พบมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจนอกจากนี้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรรณพงศ์ พงศ์
รตันพมิาน (2552) ไดท้ าการศกึษา เรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในการตรวจสอบสถานะของสนิคา้ทางเวบ็ไซต์ในการ
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ขนสง่พสัดุภณัฑด์่วนทางอากาศระหว่างประเทศ ทีพ่บว่าปรมิาณการขนส่งต่อครัง้ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัวามพงึพอใจในการ
ตรวจสอบสถานะของสนิคา้ทางเวบ็ไซต์ในการขนส่งพสัดุภณัฑ์ด่วนทางอากาศระหว่างประเทศ และสอดคล้องกบังานวจิยั
ขอ ง สุ วิ ม ล  ร ะ วั ง  (2554)  ไ ด้ ท า ก า รศึ กษ า  เ รื่ อ ง  ป ัจ จั ย ที่ ส่ ง ผ ล ต่ อคว ามพึ งพอ ใ จ ใ นกา ร ใ ช้ บ ริ ก า ร
อนิเทอรเ์น็ต: กรณีศกึษา มหาวทิยาลยัรามค าแหง ทีพ่บว่าดา้นช่วงเวลาในการใชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั ความพงึพอใจในการ
ใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตไม่แตกต่างกนั 
2. ปจัจยัคุณภาพการบรกิารขนส่งสนิคา้ อย่างน้อย 1 ตวัแปร ส่งผลต่อความพงึพอใจของลูกคา้ กรณีศกึษา: บรษิัทเอกชยั
สาลีส่พุรรณ จ ากดั ผลการวจิยัพบว่า ม ี3 ตวัแปร ทีส่ง่ผลต่อความพงึพอใจของลกูคา้ กรณีศกึษา: บรษิทัเอกชยั สาลีสุ่พรรณ 
จ ากดั ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ และด้านการรู้จกัและเข้าใจลูกค้า สามารถ
อภปิรายผลการวจิยัไดด้งันี้ 
ดา้นความเป็นรปูธรรมของบรกิาร สง่ผลต่อความพงึพอใจของลกูคา้ บรษิทัเอกชยั สาลีสุ่พรรณ ทัง้นี้เพราะบรษิทัเอกชยั สาลี่
สุพรรณ จ ากดั มยีานพาหนะทีใ่ชข้นสนิคา้ทีม่มีาตรฐาน พรอ้มใชง้านในการส่งสนิคา้ นอกจากนี้บรษิทัฯ ยงัมกีารจดัเตรยีม
เอกสารเกี่ยวกับการสัง่สินค้าและการส่งมอบสนิค้าอย่างถูกต้อง จึงท าให้สอดคล้องกับงานวิจัยของพนิ ดา เพชรรัตน์ 
(2556) ไดท้ าการศกึษา เรื่อง คุณภาพการใหบ้รกิารทีส่่งผลต่อความพงึพอใจของผู้เสยีภาษีอากร ส านักงานสรรพากรพืน้ที่
นครราชสมีา 2 ที่พบว่าด้านความเป็นรูปธรรมของบรกิารส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้เสยีภาษีอากร และสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ ศศวรศิา อารยะรงัษี (2556) ไดท้ าการศกึษา เรื่อง คุณภาพการใหบ้รกิารทีส่่งผลต่อความพงึพอใจของลูกคา้ใน
การใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิผ่านธนาคารอนิเทอรเ์น็ตของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตจงัหวดันครราชสมีาที่
พบว่า ดา้นความเป็นรูปธรรมของบรกิารส่งผลต่อความพงึพอใจของลูกคา้ในการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิผ่านธนาคาร
อนิเทอรเ์น็ต 
ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ ส่งผลต่อความพงึพอใจของลูกค้า บรษิัทเอกชยั สาลี่สุพรรณ ทัง้นี้เพราะบรษิัทเอกชยั สาลี่
สุพรรณ จ ากดั มสีนิค้าที่มบีรรจุภณัฑแ์ละหบีห่อ อยู่ในสภาพเรยีบร้อย ไม่ช ารุด ฉีกขาด หรอืเสยีหาย โดยบริษทัฯ มกีาร
จดัส่งสนิคา้ที่ตรงต่อเวลา ถูกต้อง ตามความต้องของลูกคา้ นอกจากพนักงานบรษิทัฯ ยงัสามารถใหบ้รกิารทีป่ระทบัใจและ
สามารถแก้ไขปญัหาที่เกิดขึ้นระหว่างการส่งสินค้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติมา นิยม (2557)  
ไดท้ าการศกึษา คุณภาพการใหบ้รกิารทีส่ง่ผลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขตคลองหลวง จงัหวดั
ปทุมธานีที่พบว่า ด้านความน่าเชื่อถือส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เบญชภา แจ้งเวชฉาย (2559) ได้ท าการศึกษา เรื่องคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผูโ้ดยสารรถไฟฟ้า BTS ในกรุงเทพมหานครทีพ่บว่า ดา้นความน่าเชื่อถอืสง่ผลต่อความพงึพอใจของผูโ้ดยสารรถไฟฟ้า BTS  
ด้านการรู้จกัและเข้าใจลูกค้าส่งผลต่อความพงึพอใจของลูกค้า บรษิัทเอกชยั สาลี่สุพรรณ ทัง้นี้เพราะบรษิัทเอกชยั สาลี่
สุพรรณ จ ากดั ใหค้วามส าคญั การเอาใจใส่กบัลูกคา้ทุกคนอย่างเท่าเทยีมกนั พนักงานคอยใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัสนิคา้ของ
บรษิัทเสมอ และเขา้ใจถงึความต้องการของลูกค้าได้ นอกจากนี้บรษิัทฯ ยงัมกีารเตรยีมความพรอ้มในการส่งสนิค้าในช่วง
เทศกาล ซึง่ลูกคา้อาจมกีารสัง่สนิคา้เพิม่เตมิ โดยลูกค้าสามารถตดิต่อกบับรษิทัฯ ไดท้นัท ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพนิดา 
เพชรรตัน์ (2556) ได้ท าการศกึษา เรื่อง คุณภาพการให้บรกิารที่ส่งผลต่อความพงึพอใจของผู้เสยีภาษีอากร ส านักงาน
สรรพากรพื้นที่นครราชสมีา 2 ที่พบว่า ด้านความเข้าใจและรู้จกัลูกค้า ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้มาเสยีอากร และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปพชิญา หงสส์นิี (2559) ไดศ้กึษา เรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารสายการบนิ
ตน้ทุนต ่า ทีพ่บว่า ดา้นการรูจ้กัและเขา้ใจลกูคา้มผีลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารสายการบนิต้นทุนต ่า 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ปจัจยัคุณภาพบรกิารขนส่งสนิค้า ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการผู้บริหารบริษัทเอกชยั สาลี่สุพรรณ จ ากดั ควรม ี
การส่งเสริมให้พนักงานการแต่งกายที่สุภาพ มีบุคลิกภาพที่ดี และปลูกฝงัให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ใน 
การใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้อย่างสม ่าเสมอ  
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2. ปจัจยัคุณภาพบรกิารขนส่งสนิค้า ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ ผู้บรหิารบรษิัทเอกชยั สาลี่สุพรรณ จ ากดั ควรมกีาร
ฝึกอบรมพฒันาพนกังานใหเ้ขา้ใจในกระบวนการใหบ้รกิาร และมาตรฐานการบรกิาร มากขึน้ เพื่อเพิม่ทกัษะและความช านาญ
แก่พนกังาน  
3. ปจัจยัคุณภาพบรกิารขนส่งสนิคา้ ดา้นการรูจ้กัและเขา้ใจลูกคา้ผูบ้รหิารบรษิทัเอกชยั สาลีสุ่พรรณ จ ากดั ควรมกีารอบรม
ใหค้วามรูข้องสนิคา้แต่ละชนิดใหแ้ก่พนกังานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหพ้นกังานสามารถแนะน ารายละเอยีดเกีย่วกบัสนิคา้ใหแ้ก่
ลกูคา้ได ้และสามารถทีจ่ะเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้เป็นอย่างด ี
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บทคดัย่อ 
การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาความรอบรูด้า้นสุขภาพ พฤตกิรรมการป้องกนัโรคอว้น และความสมัพนัธร์ะหว่าง
ความรอบรู้ดา้นสุขภาพกบัพฤติกรรมการป้องกนัโรคอว้นของนักศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนเขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล จ านวน 400 คน เครื่องมอื
ทีใ่ชเ้กบ็ขอ้มลู ไดแ้ก่ แบบสอบถามความรอบรูด้า้นสขุภาพ พฤตกิรรมการป้องกนัโรคอว้น วเิคราะหข์อ้มูลโดยการแจก
แจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสมัประสิทธิส์หสมัพันธ์เพียร์สนั ผลการวิจัย พบว่า 
นักศกึษามคีวามรอบรูด้้านสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านความรู้ความ
เขา้ใจในการป้องกนัโรคอว้นและดา้นการเขา้ถงึขอ้มูลสุขภาพและบรกิารสุขภาพอยู่ในระดบัมาก ส่วนดา้นการรูเ้ท่าทนั
สื่อในการป้องกนัโรคอว้น ดา้นทกัษะการสื่อสารในการป้องกนัโรคอว้น ด้านการจดัการตนเองในการป้องกนัโรคอว้น 
และดา้นการตดัสนิใจในการป้องกนัโรคอว้น อยู่ในระดบัปานกลาง นกัศกึษามพีฤตกิรรมการป้องกนัโรคอว้นโดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง ความรอบรู้ด้านสุขภาพโดยรวมมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการป้องกนัโรคอ้วนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01 (r =.574) 
ค าส าคญั: ความรอบรูด้า้นสขุภาพ, พฤตกิรรมการป้องกนัโรค, โรคอว้น, นกัศกึษาปรญิญาตร ี
 

Abstract 
The research aimed to study 1) a study of health literacy among undergraduate students in Bangkok 
metropolitan area 2) a study of obesity prevention behavior of undergraduate students in Bangkok 
metropolitan area and 3) to study the relationship between health literacy and obesity prevention behaviors of 
undergraduate students in Bangkok metropolitan area. The sample size was 400 persons. The data was 
analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s Correlation Coefficient.  
The results indicated that students had a moderate level of health literacy. When considering each aspect, it 
was found that cognitive skills and access skills were at a high level, and while media literacy skills, 
communication skills, self-management skills and decision skills were at a moderate level. Students had a 
moderate level of obesity prevention behavior. Health literacy had statistically significant positive correlation 
to the obesity prevention behavior. (r =.574, p<.01)  
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บทน า 
โรคอว้นเป็นปญัหาสาธารณสุขที่ส าคญัทัง้ในระดบัประเทศและโลก ก่อให้เกดิปญัหาคุณภาพชวีติของผู้ป่วยและการ
สญูเสยีทางเศรษฐกจิดา้นค่าใชจ้่ายในการรกัษา ทัง้นี้โรคอว้นคอืการสะสมไขมนัตามร่างกายมเีกณฑก์ารวดัไดแ้ก่การ
เปรยีบเทยีบน ้าหนกักบัค่ามธัยฐานของน ้าหนกัตามเกณฑส์่วนสงู และค่าดชันีมวลกาย (กลัยาณี โนอนิทร์, 2560) โรค
อว้นเป็นปญัหาส าคญัของทุกช่วงวยัโดยเฉพาะวยัรุ่น สาเหตุหลกัคอื ความผดิปกตใินการกนิ สอดคลอ้งกบัการศกึษา
ของ Golden, Schneider, & Wood (2016) พบว่า ความผดิปกตขิองการกนิ มคีวามสมัพนัธก์บัโรคอว้น (EDs)  
โรคอว้นเป็นโรคไม่ตดิต่อทีม่คีวามส าคญัต่อรปูแบบการด าเนินชวีติของมนุษยป์จัจุบนั ถงึแมว้่าสถานการณ์โรคอว้นของ
ประเทศไทยจะอยู่ในเกณฑท์ีด่ ีสามารถด าเนินการป้องกนัและควบคุมโรคได ้โดยบรรลุผลแลว้ 12 ขอ้ จาก 19 ขอ้ สงู
ตดิอนัดบั 1-10 จาก 191 ประเทศของโลก อกีทัง้เป็นประเทศอนัดบัที ่1 ในทวปีเอเชยีและภูมภิาคอาเซยีน แต่ขอ้มูล
จากแผนงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ปี 2560-2564 พบว่า ภาวะน ้าหนักเกิน และภาวะอ้วน เป็นความชุกระดบัต้นๆ 
ขอ้มูลในปี 2558 จากตวัอย่าง 22,502 คน พบว่าน ้าหนักเกนิรอ้ยละ 30.5 และมภีาวะอว้นรอ้ยละ 7.5 (ดชันีมวลกาย 
(Body Mass Index: BMI) (กก./ตารางเมตร) (ส านกัโรคไม่ตดิต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2560) โดยมี
ปจัจยัเสี่ยงจากการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม ขณะเดียวกนัจาการรายงานผลการติดตามความคืบหน้าในการ
ด าเนินงานป้องกนัและควบคุมโรคไม่ตดิต่อ (Non-Communicable Diseases: NCDs) ทีส่ าคญั ได้แก่ โรคทางระบบ
หวัใจและหลอดเลอืด โรคหลอดเลอืดสมอง โรคเบาหวาน โรคปอดอุดกัน้เรือ้รงั โรคไตเรือ้รงั พบว่า สถานการณ์ของ
ประเทศไทยมอีตัราการเสยีชวีติของประชากรในประเทศมมีากถงึ 3 ใน 4 ซึง่ของโรคเหล่านี้ลว้นมสีาเหตุมาจากโรควน 
(World Health Organization, 2017: 186) สว่นสถานการณ์ภาวะอว้นในวยัรุ่น วยัเรยีน มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ จากรอ้ยละ 
12.5 ในปี 2558 เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 13.1 ในปี 2559 (คมชดัลกึ, 2561) 
ความรอบรูด้า้นสขุภาพ หรอืความฉลาดทางสขุภาพ (health literacy) ไดร้บัการยอมรบัว่า มสีว่นส าคญัในการสรา้งและ
พฒันาใหป้ระชาชนมพีฤตกิรรมทีถู่กต้องในการธ ารงไวซ้ึง่สุขภาพทีด่ ีโดยในการประชุมครัง้ที่ 7 องค์การอนามยัโลก 
(World Health Organization: WHO) ณ กรุงไนโรบปีระเทศเคนยา เช่นเดยีวกบัหน่วยงานด้านสุขภาพของประเทศ
ไทย เช่น กรมอนามยั ไดก้ าหนดองคป์ระกอบพืน้ฐานของความฉลาดทางสุขภาพทีจ่ะท าใหธ้ ารงรกัษาสุขภาพทีด่ขีอง
ตนเองและชีแ้นะต่อครอบครวั (ขวญัเมอืง แกว้ด าเกงิ และ นฤมล ตรเีพชรศรอีุไร , 2554: 7) ผูว้จิยัจงึเหน็ความส าคญั
ของการศกึษาโรคอว้นโดยเฉพาะกลุ่มวยัรุ่นซึง่เป็นวยัทีก่ าลงัจะกลายเป็นก าลงัส าคญัของชาต ิ 
 

วตัถปุระสงค ์
ผูว้จิยัมวีตัถุประสงคใ์นการศกึษาคอื (1) เพื่อศกึษาระดบัความรอบรูด้า้นสุขภาพ ระดบัพฤตกิรรมการป้องกนัโรคอว้น 
และ (2) เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความรอบรูด้า้นสุขภาพกบัพฤตกิรรมการป้องกนัโรคอว้นของนักศกึษาระดบั
ปรญิญาตรใีนเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ WHO ใหค้วามหมายของความรอบรูด้า้นสุขภาพ คอื การรบัรู ้และทกัษะทางสงัคมซึง่เป็น
ตวัก าหนดแรงจูงใจและความสามารถของบุคคลเพื่อเขา้ถงึ เขา้ใจ และใช้สารสนเทศในแนวทางส่งเสรมิหรอืคงไวซ้ึ่ง
สุขภาพทีด่ ี(World Health Organization, 1998: 10) ส่วน Nutbeam ผูซ้ึง่เป็นนักวชิาการทีน่ักวจิยัน าตวัแบบความ
รอบรูด้า้นสขุภาพไปศกึษาอย่างแพร่หลาย ไดใ้หค้วามหมาย ความรอบรูด้า้นสุขภาพ หมายถงึ แนวคดิทีเ่กีย่วกบัการ
ดูแลส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกนัโรคในศตวรรษน้ี โดยให้ความส าคญักบัการศกึษาเป็นองค์ประกอบหลกัของ
แนวคดิ (Nutbeam, 2000: 259) โดยแบ่งระดบัของความรอบรู้ด้านสุขภาพไว้ 3 ระดบั ดงันี้ (1) ระดบัพื้นฐาน 
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(basic/functional literacy) คือ การมีทักษะพื้นฐานที่เพียงพอในการอ่านเขียนที่จะสามารถบรรลุผลส าเร็จใน
สถานการณ์ต่างๆ ในชวีติประจ าวนัได้ (2) ระดบัสื่อสารหรอืปฏสิมัพนัธ์ (communicative/ interactive literacy) คอื 
ทกัษะในขัน้ที่สูงกว่าการรบัรู้ เป็นทกัษะที่ต้องรวมทกัษะทางสงัคมเขา้ไปด้วย สามารถที่ ดงึสารสนเทศ และสบืหา
สารสนเทศที่มีอยู่ตามแหล่งต่างๆ ในรูปแบบที่หลากหลายจากการสื่อสารที่แตกต่างกนัได้ ทัง้นี้รวมทัง้ต้องสามารถ
ประยุกต์ใช้สารสนเทศใหม่ๆ ในสถานการณ์ที่แตกต่างจากเดมิได้ (3) ระดบัการคดิวเิคราะห์หรอืการมวีจิารณญาณ 
(critical literacy) เป็นขัน้ที่มทีกัษะสูงขึ้นในการวิเคราะห์และน ามารวมเข้ากบัการมทีกัษะทางสงัคม โดยสามารถ
ประยุกต์ใช ้แยกแยะวเิคราะหส์ารสนเทศน าไปควบคุมสถานการณ์ เหตุการณ์ต่างๆ ในชวีติประจ าวนัได ้(Nutbeam, 
2000: 263-264)  
การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพมีคุณลักษณะส าคัญที่จ าเป็นต้องพัฒนาเพื่อเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพซึ่ง
ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ คอื (1) การเขา้ถงึขอ้มูลสุขภาพและบรกิารสุขภาพ (access) (2) ความรู ้ความเขา้ใจ 
(cognitive) (3) ทกัษะการสื่อสาร (communication skill) (4) ทกัษะการตดัสนิใจ (decision skill) (5) การรู้เท่าทนัสื่อ 
(media literacy) และ (6) การจัดการตนเอง (self-management) (Nutbeam, 2008; กองสุขศึกษา กระทรวง
สาธารณสขุ, 2556; ขวญัเมอืง แกว้ด าเกงิ และ นฤมล ตรเีพชรศรอีุไร, 2554: 43-46)  
สาเหตขุองโรคอ้วน ขณะทีส่าเหตุและปจัจยัเสีย่งโรคอว้นในวยัเรยีนและวยัรุ่น (1) ปจัจยัเสีย่งดา้นพนัธุกรรม (genetic 
risk factors) (2) พฤติกรรมการบริโภคและพฤติกรรมการใช้พลังงาน (3) ปจัจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสงัคม 
(environmental/societal risk factors) (กลัยาณี โนอนิทร์, 2560) (4) การควบคุมอารมณ์และความรู้สกึ (ส านักงาน
กองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ, 2561) 
การศึกษาความรอบรูด้้านสุขภาพกบัโรคต่างๆ ตวัแบบทางดา้นพฤตกิรรมทีน่ ามาเป็นแนวทางการศกึษาความรอบ
รูด้า้นสขุภาพ ไดแ้ก่ แบบจ าลองความเชื่อดา้นสขุภาพ health belief model (HBM) โดยสมมุตฐิานหลกัของแบบจ าลอง
ความเชื่อด้านสุขภาพคอื (1) หากบุคคลรู้สกึว่าการกระท านัน้จะน าไปสู่สภาวะด้านสุขภาพที่ไม่พงึปรารถนาเขาจะ
หลีกเลี่ยง (2) มีความคาดหวงัในเชิงบวกว่าบุคคลที่ดีรบัค าแนะน าจะปฏิบตัิตามเพื่อหลีกเลี่ยงสภาวะสุขภาพที่ไม่
ปรารถนา (3) เชื่อว่าบุคลสามารถน าขอ้แนะน าทางสขุภาพไปด าเนินการได ้ดงันัน้ จงึน าไปสูข่อ้สรุป หากบุคคลมรีะดบั
ความรอบรูด้า้นสขุภาพทีด่ยี่อมจะมรีะดบัพฤตกิรรมในการป้องกนัโรคต่างๆ ในระดบัทีด่เีช่นกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบัหลาย
งานวิจัยที่มีข้อสรุปว่า ความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีความสมัพันธ์กับระดับพฤติกรรมในการป้องกนัโรคต่างๆ เช่น 
การศกึษาของ Shih.,et.al. (2016) พบว่า นักเรยีนที่มคี่าคะแนนความรอบรู้ด้านสุขภาพสงู คอืคนทีม่โีอกาสเป็นโรค
อว้นน้อยลง การศกึษาของ Hawkins et al. (2016) พบว่า ความบกพร่องในความรอบรูด้า้นสุขภาพมคีวามสมัพนัธก์บั
ความรูท้ีล่ดลงในโรคหลอดเลอืดสมอง การศกึษาของ Kaphingst et al. (2016) ทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างความรอบ
รูด้า้นสขุภาพ กบัความรู ้โรคทางพนัธุกรรม ผลการวจิยัพบว่า ผูท้ีม่ขีอ้จ ากดัความรอบรูด้า้นสุขภาพหรอืมคีวามรอบรู้
ดา้นสขุภาพต ่า จะมคีวามสมัพนัธก์บัความรูใ้นโรคทางพนัธุกรรมต ่าเช่นกนั เป็นตน้  
สมมติฐานการวิจยั ความรอบรูด้า้นสขุภาพมคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบัพฤตกิรรมการป้องกนัโรคอว้นของนักศกึษา
ระดบัปรญิญาตรใีนเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
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กรอบแนวความคิด 
ตวัแปรต้น       ตวัแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิธีการวิจยั  
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล จ านวน 400 คน ขนาดของกลุ่มตวัอย่างที่น ามาใช้ในการวจิยัเป็นสูตรขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างของ Yamane (1967) ใชก้ารสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ภูม ิ(Stratified random sampling) ขัน้ตอนที ่1 
ผู้วิจ ัยท าการแบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัยในสงักัดของรัฐ ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มมหาวิทยาลัยและสถาบัน กลุ่ม
มหาวทิยาลยัราชภฏั และกลุ่มมหาวทิยาลยัเทคโนโลย ีปีการศกึษา พ.ศ.2559 จ านวนรวมทัง้สิน้ 396,531 คน ขัน้ตอน
ที ่2 ใชว้ธิกีารสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จาก 3 กลุ่ม กลุ่มละ 1 สถาบนั จากนัน้น ามาค านวณหา
สดัสว่นจ านวนกลุ่มตวัอย่างโดยค่ารอ้ยละ ท าใหไ้ดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่างจากสถาบนัต่างๆ ดงันี้ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
238 คน จาก 68,452 คน มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 120 คน จาก 34,553 คน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลรตันโกสนิทร ์42 คน จาก 11,613 คน  
การเกบ็รวบรวมข้อมูล เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลคอื แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ ขอ้มูล
ส่วนบุคคล และค าถามเกีย่วกบัความฉลาดทางสุขภาพกบัพฤตกิรรมการป้องกนัโรคอว้น ระยะเวลาในการเกบ็ขอ้มูล
เดอืนตุลาคม พ.ศ.2560 ถงึ เดอืนเมษายน พ.ศ.2561 มกีารตรวจสอบความตรงเชงิเนื้อหา (content validity) โดยการ
น าแบบสอบถามเสนอผู้ทรงคุณวุฒทิี่มคีวามเชีย่วชาญ จ านวน 5 ท่าน น ามาประเมนิค่าความตรงเชงิเนื้อหาดว้ยค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง (Item Objective Congruence--IOC) โดยเลอืกคงเฉพาะขอ้ค าถามทีม่คี่าดชันีความสอดคลอ้ง
มากกว่าหรอืเท่ากบั 0.5 ตรวจสอบความเชื่อถอืได ้(reliability) โดยน าขอ้ค าถามที่ปรบัปรุงแลว้ไปทดลองใช ้(try out) 
กบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตรสีถาบนัแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จ านวน 30 จากนัน้หาค่าสมัประสทิธิค์วามเชื่อถอืได้
ของครอนบาค (Cornbach‘s alpha coefficient) ผลการตรวจสอบพบว่า ไดค้่า 0.894 
การวิเคราะหข์้อมูล วเิคราะหข์อ้มูลโดยโปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถติ ิใชส้ถติบิรรยาย ไดแ้ก่ การแจกแจงความถี่ รอ้ย
ละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานและค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นั  
 

ผลการวิจยั 
ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง พบว่านกัศกึษาเป็นเพศหญงิ รอ้ยละ 59.0 มอีายุ 19 ปี รอ้ยละ 24.25 ศกึษาอยู่ในคณะ
บรหิารธุรกจิ รอ้ยละ 41.0 ก าลงัศกึษาอยู่ชัน้ปีที ่2 รอ้ยละ 32.75 มเีกรดเฉลีย่ระหว่าง 2.51-3.00 รอ้ยละ 53.25 ภาวะ
สขุภาพในรอบ 6 เดอืนทีผ่่านมาสขุภาพแขง็แรงด ีรอ้ยละ 66.25 ไม่มโีรคประจ าตวั รอ้ยละ 94.25 ค่าดชันีมวลกายอยู่
ในระดบัปกต ิรอ้ยละ 46.25 

ความรอบรูด้้านสขุภาพ 
(1) การเขา้ถงึขอ้มลูสขุภาพและบรกิารสขุภาพ  
(2) ความรู ้ความเขา้ใจในการป้องกนัโรคอว้น 
(3) ทกัษะการสือ่สารในการป้องกนัโรคอว้น 
(4) ทกัษะการตดัสนิใจในการป้องกนัโรคอว้น  
(5) การรูเ้ท่าทนัสือ่ในการป้องกนัโรคอว้น  
(6) การจดัการตนเองในการป้องกนัโรคอว้น  
 

พฤติกรรมการป้องกนัโรคอ้วน 
(1) อาหาร 
(2) ออกก าลงักาย 
(3) การควบคุมอารมณ์ 
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ระดบัความรอบรูด้้านสุขภาพ จากตารางที ่1 พบว่า นกัศกึษามรีะดบัความรอบรูด้า้นสขุภาพ โดยรวมอยู่ในระดบัปาน

กลาง (  = 3.50)) เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความรูค้วามเขา้ใจในการป้องกนัโรคอว้นและดา้นการเขา้ถงึ
ขอ้มลูสขุภาพและบรกิารสขุภาพอยู่ในระดบัมาก สว่นดา้นการรูเ้ท่าทนัสือ่ในการป้องกนัโรคอว้น ดา้นทกัษะการสือ่สารใน
การป้องกนัโรคอว้น ดา้นการจดัการตนเองในการป้องกนัโรคอว้น และดา้นทกัษะการตดัสนิใจในการป้องกนัโรคอว้น อยู่

ในระดบัปานกลาง (  = 4.20, 3.71, 3.55, 3.21, 3.19, และ 3.17) ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานและระดบัความรอบรูด้า้นสขุภาพของนกัศกึษาในภาพรวมและรายดา้น  
ความรอบรูด้้านสขุภาพ   S.D. ระดบั 
ดา้นความรูค้วามเขา้ใจในการป้องกนัโรคอว้น 
ดา้นการเขา้ถงึขอ้มลูสขุภาพและบรกิารสขุภาพ 

4.20 
3.71 

.74 

.72 
มาก 
มาก 

ดา้นทกัษะการสือ่สารในการป้องกนัโรคอว้น 3.21 .78 ปานกลาง 
ดา้นทกัษะการตดัสนิใจในการป้องกนัโรคอว้น 3.17 .61 ปานกลาง 
ดา้นการรูเ้ท่าทนัสือ่ในการป้องกนัโรคอว้น 3.55 .60 ปานกลาง 
ดา้นการจดัการตนเองในการป้องกนัโรคอว้น 3.19 .75 ปานกลาง 
รวม 3.50 .44 ปานกลาง 
 
ระดบัพฤติกรรมการป้องกนัโรคอ้วน จากตารางที ่2 พบว่า นักศกึษามรีะดบัพฤตกิรรมการป้องกนัโรคอว้นโดยรวม

อยู่ในระดบัปานกลาง (  = 3.15) เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยู่ในระดบัปานกลางทุกดา้นโดยเรยีงล าดบัจากมาก
ไปหาน้อย คอืดา้นการควบคุมอารมณ์ ดา้นการออกก าลงักาย และดา้นอาหาร (  = 3.40, 3.18 และ 2.96) ตามล าดบั  
 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานและระดบัพฤตกิรรมการป้องกนัโรคอว้นของนักศกึษาในภาพรวมและราย
ดา้น 
พฤติกรรมการป้องกนัโรคอ้วน   S.D. ระดบั 
ดา้นอาหาร 2.96 .43 ปานกลาง 
ดา้นการออกก าลงักาย 3.18 .65 ปานกลาง 
ดา้นการควบคุมอารมณ์ 3.40 .45 ปานกลาง 
รวม 3.15 .38 ปานกลาง 
 
ความสมัพนัธร์ะหว่างความรอบรูด้้านสุขภาพกบัพฤติกรรมการป้องกนัโรคอ้วน จากตารางที ่3 พบว่า ความรอบ
รูด้า้นสขุภาพของนกัศกึษาโดยรวม มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัพฤตกิรรมการป้องกนัโรคอว้นอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั.01 (r =.574) เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านการจดัการตนเองในการป้องกนัโรคอ้วน ด้านทกัษะการ
ตดัสนิใจในการป้องกนัโรคอว้น ดา้นทกัษะการสื่อสารในการป้องกนัโรคอว้น ดา้นการรูเ้ท่าทนัสื่อในการป้องกนัโรคอว้น 
และด้านการเขา้ถึงขอ้มูลสุขภาพและบรกิารสุขภาพ มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการป้องกนัโรคอ้วนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01 (r =.637,.568,.424,.373, และ.283) ตามล าดบั  
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ตารางท่ี 3 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่างความรอบรูด้า้นสขุภาพกบัพฤตกิรรมการป้องกนัโรคอว้นของนกัศกึษา  
ในภาพรวมและรายดา้น 

รวม .574**   .000 
 **p-value <.01 
 

อภิปรายผลการวิจยั 
ความรอบรูด้้านสุขภาพของนักศึกษา นกัศกึษามคีวามรอบรูด้า้นสขุภาพโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณา
เป็นรายดา้น พบว่า 2 ดา้น คอื ความรูค้วามเขา้ใจและดา้นการเขา้ถงึขอ้มูลสุขภาพและบรกิารสุขภาพอยู่ในระดบัมาก 
สว่นอกี 4 ดา้น คอื การรูเ้ท่าทนัสือ่ ทกัษะการสือ่สาร การจดัการตนเอง และการตดัสนิใจในการป้องกนัโรคอว้น อยู่ใน
ระดบัปานกลาง ทัง้นี้อาจเป็นเพราะกลุ่มตวัอย่างคอืในระดบัอุดมศกึษาซึง่เป็นผูท้ีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานในระดบัด ีคอื ทุกคน
สามารถอ่านออกเขยีนได ้และสามารถคดิ วเิคราะหไ์ด ้จงึมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องป้องกนัโรคอว้น โดยรวมในระดบั
ปานกลาง สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ แสงเดอืน กิง่แกว้ และ นุสรา ประเสรฐิศร ี(2558) ทีพ่บว่า กลุ่มตวัอย่างทีศ่กึษามี
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั และอีกหนึ่งงานวิจยัที่สอดคล้องเมื่อแยกเป็นรายด้านคือ
งานวจิยัของ จริภา ข าพสิทุธิ ์(2561) ทีพ่บว่านิสติมคีวามรอบรูด้า้นสุขภาพดา้นการเขา้ถงึขอ้มูลและบรกิารสุขภาพอยู่
ในระดบัสงู สว่นดา้นทกัษะการจดัการตนเองเพื่อสรา้งเสรมิสขุภาพอยู่ในระดบัปานกลาง  
พฤติกรรมการป้องกนัโรคอ้วนของนักศึกษา พฤติกรรมการป้องกนัโรคอ้วนของนักศกึษาในภาพรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของไฉไล เทีย่งกมลและคณะ(2558) ทีพ่บว่าพฤตกิรรมป้องกนัโรคอว้นของนกัเรยีน
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และงานวจิยัของ เรณู ชุมคช (2555) พบว่า พฤตกิรรมส่งเสรมิสุขภาพเพื่อป้องกนัโรค
อว้นลงพุงของประชาชนจงัหวดัพทัลุงอยู่ในระดบัปานกลางเช่นกนั เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า พฤติกรรมการ
ป้องกนัโรคอว้นดา้นการควบคุมอารมณ์มค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ ซึง่สอดคลอ้งกบั Golden (Golden.,et.al. 2016) พบว่า การ
วเิคราะห์ปจัจยัที่สมัพนัธ์ต่อการเกิดโรคอ้วนและความผิดปกติของการกินโดยพบว่า การล้อเลยีนเรื่องน ้าหนักตัว 
(weight teasing) และความพอใจในรูปร่าง (health body image) เป็นปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธ ์ซึง่ทัง้สองปจัจยัถอืเป็น
พฤตกิรรมการป้องกนัโรคอว้นดา้นอารมณ์ 
สว่นพฤตกิรรมการป้องกนัโรคอว้น ดา้นอาหารแมจ้ะอยู่ในระดบัปานกลางแต่มค่ีาเฉลีย่น้อยทีสุ่ด สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ตวงพร กตญัญุตานนท ์(2554) พบว่า นกัศกึษาชัน้ปีที ่1 มพีฤตกิรรมการบรโิภคอาหารอยู่ในระดบัปานกลางอาจ
เป็นเพราะนักศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจที่ถูกต้อง แต่ไม่เหน็ความส าคญัเกีย่วกบัการบรโิภคอาหารมากนัก จงึไม่ได้
น ามาปฏิบตัิ รวมทัง้นักศึกษามีความเร่งรบีในการรบัประทานอาหารจึงเลือกรบัประทานอาหารจานด่วนที่สะดวก 
รวดเรว็และเขา้ถงึง่าย เหน็ไดจ้ากมรีา้นอาหารฟาสต์ฟูดทีม่มีากขึน้ ประกอบกบัการโฆษณาเชญิชวนใหซ้ือ้ไดส้ะดวก
และยงัมกีารบรกิารสง่ถงึบา้น (delivery) และการบรกิารดา้นอื่นๆ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วราภรณ์ แสงรศัม ี(2558) 
ทีพ่บว่า อาหารจานด่วนทีก่ลุ่มตวัอย่างชื่นชอบมากทีส่ดุ คอืไก่ทอดและรบัประทานควบคู่กบัน ้าอดัลมโดยใหเ้หตุผลใน
การรบัประทานอาหารจานด่วนว่าสะดวก รวดเรว็  

ความรอบรูด้้านสขุภาพ พฤติกรรมการป้องกนัโรคอ้วน 
r p-value 

ดา้นความรูค้วามเขา้ใจในการป้องกนัโรคอว้น -.073 .148 
ดา้นการเขา้ถงึขอ้มลูสขุภาพและบรกิารสขุภาพ .283** .000 
ดา้นทกัษะการสือ่สารในการป้องกนัโรคอว้น .424** .000 
ดา้นทกัษะการตดัสนิใจในการป้องกนัโรคอว้น .568** .000 
ดา้นการรูเ้ท่าทนัสือ่ในการป้องกนัโรคอว้น .373** .000 
ดา้นการจดัการตนเองในการป้องกนัโรคอว้น .637** .000 
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ความสมัพนัธร์ะหว่างความรอบรูด้้านสุขภาพกบัพฤติกรรมการป้องกนัโรคอ้วนของนักศึกษา ความรอบรูด้า้น
สุขภาพของนักศกึษาโดยรวมมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการป้องกนัโรคอ้วน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั.01 ซึง่เป็นไปตามสมมุตฐิาน สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Nutbeam (2008) และ Mc Cormack et al. (2010) ที่
กล่าวว่า ความรอบรู้ด้านสุขภาพจะมผีลโดยตรงต่อพฤติกรรมด้านสุขภาพ กล่าวคือ หากบุคคลมีความรอบรู้ด้ าน
สุขภาพในระดบัด ีพฤติกรรมสุขภาพจะดตีามไปด้วย เนื่องจากมคีวามรู ้ความเขา้ใจ สามารถเขา้ถงึขอ้มูลสุขภาพ มี
ทกัษะการสื่อสาร การตดัสนิใจ การรู้เท่าทนัสื่อและสามารถจดัการตนเองได้ เป็นปจัจยัส าคญัในการป้องกนัโรคไม่
ตดิต่อ ซึง่โรคอว้นเป็นหนึ่งในโรคไม่ตดิต่อ และยงัสอดคลอ้งกบัอกีหลายงานวจิยั ไดแ้ก่ การศกึษาของ จริภา ข าพสิุทธิ ์
(2561) ทีพ่บว่า ความรอบรู้ดา้นสุขภาพโดยรวม มคีวามสมัพนัธท์างบวกในระดบัปานกลางกบัพฤตกิรรมสรา้งเสรมิ
สขุภาพ งานวจิยัของ ณิชรตัน์ นฤมลต ์และ ยุวยงค ์จนัทรวจิติร (2560) พบว่า ความรอบรูด้า้นสุขภาพดา้นการเขา้ถงึ
ขอ้มลู และดา้นทกัษะการสือ่สาร มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัพฤตกิรรมสรา้งเสรมิสขุภาพ การศกึษาของ ลดาวลัย ์ฤทธิ ์
กลา้ (2555) พบว่า การจดัการตนเองซึง่เป็นหนึ่งในหกดา้นของความรอบรูด้า้นสุขภาพท าใหบุ้คคล สามารถประเมนิ 
เปลี่ยนแปลง และปฏบิตัิกจิกรรมที่เหมาะสมกับโรค ทัง้การรบัประทานอาหาร การออกก าลงักาย และการควบคุม
อารมณ์เพื่อป้องกนัโรคอว้นได ้
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ประวติับทความ 
ได้รบับทความ 8 พฤศจกิายน 2561 แก้ไข 28 พฤศจกิายน 2561 ตอบรบั 6 ธนัวาคม 2561 
 
บทคดัย่อ 
การวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันาและประเมนิประสทิธภิาพของระบบควิอาร์โค้ดเพื่อป้องกนัอาชญากรรมส าหรบั
ผูโ้ดยสารรถยนตร์บัจา้ง (รถแทก็ซี)่ โดยตวัอย่างของการวจิยั คอื ผูโ้ดยสารรถยนตร์บัจา้ง (รถแทก็ซี)่ โดยแบ่งเป็นกลุ่ม
ตวัอย่างขนาด 10 คน และกลุ่มตัวอย่างภาคสนาม ขนาด 30 คน โดยวธิีการด าเนินการวจิยัและพฒันา 5 ขัน้ตอน 
ได้แก่ 1)การตรวจสอบกรอบแนวความคิดเชิงทฤษฎี จากผู้ทรงคุณวุฒิ ทัง้3ด้านได้แก่ ด้านวิจยัและพฒันา ด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ และดา้นอาชญาวทิยา 2) ขัน้ตอนการสรา้งรายละเอยีดระบบควิอารโ์คด้และคู่มอืการใหค้วามรู ้3)
ขัน้ตอนการพฒันา 4) การทดลองน าระบบควิอารโ์คด้ไปใชใ้นกลุ่มตวัอย่างและประเมนิผล 5)การน าระบบควิอารโ์คด้ไป
ทดลองใช้ในกลุ่มตวัอย่างภาคสนาม พรอ้มทัง้ประเมนิผล ผลการวจิยัพบว่า ฐานขอ้มูลต่างๆ ของระบบควิอารโ์คด้ที่
น าไปใชใ้นกลุ่มตวัอย่างมคีวามสอดคลอ้งกบัทฤษฎกีารป้องกนัอาชญากรรม สามเหลีย่มอาชญากรรมและการป้องกนั
อาชญากรรมเชงิสถานการณ์ โดยทุกฐานขอ้มลูมผีลการประเมนิ อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด รวมไปถงึผลการน าระบบควิอาร์
โค้ดไปใช้ในภาคสนาม 30 คน โดยการประเมนิผลก่อนและหลงัการทดลอง พบว่า มคีวามสอดคล้องกบัทฤษฎีการ
ป้องกนัอาชญากรรม สามเหลีย่มอาชญากรรมและการป้องกนัอาชญากรรมเชงิสถานการณ์ ซึง่ผลการประเมนิก่อนการ
ใหค้วามรูพ้บว่าทุกฐานขอ้มูลมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัน้อยทีสุ่ด และหลงัจากการใหค้วามรูแ้ละทดลองใชร้ะบบควิ
อารโ์คด้พบว่า ทุกฐานขอ้มลูมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 
ค าส าคญั: ระบบควิอารโ์คด้, การป้องกนัอาชญากรรม, ผูโ้ดยสารรถยนตร์บัจา้ง (รถแทก็ซี)่ 
 
Abstract 
The purpose of this research was to develop and evaluate the efficiency of the QR code system for the 
prevention of crime for taxi passengers. The sample of the study was the taxi passengers which divided into 
10 samples and 30 field samples by 5 steps of research and development: 1) Theoretical Framework 
Examination by 3 experts in research and development, information technology including criminology. 2) The 
process of creating the description of the QR code system and the knowledge guidelines. 3) The 
development procedure. 4) Experimental implementation of the QR code system for the sample and 
evaluation. 5) The implementation of the QR code system for field trial and evaluation. Result shows that; all 
database of the QR code system used in the sample is consistent with the crime prevention theory, 
Triangular crime and situational crime prevention. And all databases have evaluation results at the highest 
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level. The results of the pre-test and post-trial evaluation were consistent with the anti-crime theories, 
Triangular crime and situational crime prevention which the results of the pre-knowledge assessment showed 
that all databases had the lowest level of evaluation. And after learning and experimenting with the QR code 
system, all databases have the highest rating.  
Keywords: QR Code System, Crime Prevention, Taxi Passengers 
 
บทน า 
อาชญากรรมที่เกดิขึน้จากรถแทก็ซี่ นับเป็นภยัรายวนัของสงัคมไทยในปจัจุบนั เช่น การชงิทรพัย์ผู้โดยสาร ท าร้าย
ผูโ้ดยสาร ขม่ขนืผูโ้ดยสาร และรา้ยแรงไปจนถงึการฆาตกรรมผูโ้ดยสาร สิง่เหล่านี้มกัปรากฏอยู่บนขา่ว หรอืสือ่โซเชยีล
ต่างๆ ซึง่เหตุการณ์เหล่าน้ี บ่งบอกไดถ้งึภยัทีผู่เ้คราะหร์า้ยหรอืเหยื่อ ไม่สามารถร่วงรูห้รอืคาดการณ์เหตุการณ์เฉพาะ
หน้าได ้ 
ประเทศไทยในอดตีถงึยุคปจัจุบนัประสบปญัหาอาชญากรรมทีเ่กดิจากคนขบัรถแทก็ซีเ่พิม่มากขึน้ในทุกๆ ปี ซึง่ถอืเป็น
ภยัรายวนัของสงัคมไทยในปจัจุบนั การชงิทรพัย ์ถูกท าร้าย แมก้ระทัง่การถูกข่มขนืของผู้โดยสาร ตลอดจนมคีวาม
รา้ยแรงไปถงึการเกดิเหตุฆาตกรรมผูโ้ดยสาร โดยสถติกิารจดทะเบยีนรถ จากปี พ.ศ.2555-2559 รวมทัง้สิน้ 519,976 
คนั จากยอดสถิติการจดทะเบียนรถที่เพิ่มสูงขึ้น น ามาซึ่งปญัหาในการให้บริการ พบว่ามีสถิติการร้องเรียนสูงถึง 
112,799 เรื่อง ซึง่การรอ้งเรยีนอนัดบั1 นัน้คอื “รถแทก็ซ”ี (กรมการขนสง่ทางบก, 2559) ตามมาซึง่ปญัหาอาชญากรรม  
รถแทก็ซี ่หรอืรถยนต์โดยสารรบัจา้ง จากอดตีสู่การพฒันาน าไปสู่ปญัหาอาชญากรรมในทุกๆ ดา้น กล่าวคอื การเปิด
โอกาส หรอืช่องทางใหก้บัการเป็นอาชญากรของผูใ้หบ้รกิาร นัน่หมายถงึพฤตกิรรมของคนขบัรถแทก็ซีม่คีวามต้องการ
ก่อเหตุอาชญากรรมทางเพศ หรอืมแีรงจงูใจทีม่อีทิธพิลต่อการแสดงออกมาดว้ยพฤตกิรรม (สดุสงวน สธุสีร, 2547: 97) 
จากผลการศกึษาความหวาดกลวัอาชญากรรมทางเพศของหญงิทีโ่ดยสารรถยนต์รบัจา้งสาธารณะ (รถแทก็ซี)่ พบว่า 
ระดับความหวาดกลวัอาชญากรรมทางเพศของผู้หญิงต่อการใช้บริการรถแท็กซี่อยู่ในระดับมาก ซึ่งระดับความ
หวาดกลวันัน้ไดร้บัอทิธพิลมาจากปจัจยัทีส่่งผลต่อความหวาดกลวัอาชญากรรมทางเพศของผูห้ญงิทีแ่ตกต่างกนัจาก
ปจัจยัสว่นบุคคล (ณิศพล รกัษาธรรม, เกษมศานต ์โชตชิาครพนัธ์ และ ประพนธ ์สหพฒันา, 2559) ดงัอาชญากรรมที่
แสดงให้เหน็ถงึความรุนแรงตามสถิตใินช่วง 1-2 ปี และข่าวความรุนแรงดงักล่าวมักจะไม่ค่อยปรากฏให้สงัคมได้รบั
ข่าวสารที่เป็นจรงิ จากตวัอย่างข่าวที่มผีลต่อชวีติในคดทีี่ออกสื่อโทรทศัน์ เป็นข่าวที่ครึกโครมเกี่ยวกบัรถแท็กซี่ มี
รายละเอยีดดงันี้ 
 
ตารางท่ี 1 สรุปเหตุคดต่ีางๆ ทีเ่ป็นตวัอย่างของการเกดิเหตุอาชญากรรมบนรถแทก็ซี่ 
ล าดบั เหตกุารณ์ / คดีต่างๆ รายละเอียดของความเสียหาย 
1. ปรบั 1,000 บาท! โชเฟอรร์ถแทก็ซีต่บหน้าฝรัง่ 

หลงัมปีากเสยีงบนถนน (13/01/60) 
ผูเ้สยีหายเป็นนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีเ่ขา้มาท่องเทีย่ว
ในประเทศไทยถูกแทก็ซีต่บเนื่องจากมปีากเสยีงกนั 

2. หื่นซ ้า2! ขนสง่ฯลงดาบแลว้ โชเฟอรร์ถแทก็ซี่
ช่วยตวัเองต่อหน้าผูโ้ดยสารสาว (11/01/60) 

พฤตกิรรมไม่เหมาะสมของคนขบัแทก็ซีท่ีพ่ยายามจะ
ช่วยเหลอืตวัเองต่อหน้าหญงิสาว 

3. จบัแลว้! รถแทก็ซีโ่กง หลอกนกัท่องเทีย่วจนี 
จากพญาไท ไป สามเสน 2,540บาท (29/09/59) 

ผูเ้สยีหายเป็นนกัท่องเทีย่วชาวจนีทีเ่ขา้มาท่องเทีย่วใน
ประเทศไทยถูกคนขบัแทก็ซีโ่กงค่าโดยสารท าใหเ้กดิ
ภาพลกัษณ์ทีไ่ม่ดต่ีอประเทศ 

4. พกัใบขบัขี ่6เดอืน! โชเฟอรร์ถแทก็ซีล่วนลาม
สาว ขยายผลยาเสพตดิ (23/06/59) 

ผูเ้สยีหายเป็นหญงิสาวถูกแทก็ซีล่วนลาม 

 



Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies l Vol. 8 No. 1 (January-June 2019) 

[126] 

ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
ล าดบั เหตกุารณ์ / คดีต่างๆ รายละเอียดของความเสียหาย 
5. จบัรถแทก็ซีล่กัทรพัย ์2 นกัท่องเทีย่วอหิร่าน 

ปล่อยทิง้ป ัม้ อา้งหาผูโ้ดยสารไมเ่จอ (31/05/59) 
ผูเ้สยีหายเป็นชาวต่างชาตถิูกลกัทรพัยแ์ลว้ปล่อยทิง้ไว้
สถานบรกิารน ้ามนั 

6. จบัรถแทก็ซีแ่สบ ขดูรดีชงิทรพัย ์นกัท่องเทีย่ว
สาวตุรก ี(23/05/59) 

ผูเ้สยีหายเป็นชาวต่างชาตถิูกชงิทรพัย ์

7. รวบโชเฟอรร์ถแทก็ซีใ่นคราบโจร เมาไอซ ์
ควา้คตัเตอร ์จีบ้งัคบัขนืใจสาว (22/04/59) 

ผูเ้สยีหายเป็นหญงิถูกคนขบัรถแทก็ซีเ่มายา จีข้ม่ขนื 

8. รวบแลว้รถแทก็ซีม่หาภยั ปืนจีช้งิทรพัย ์2 
นกัท่องเทีย่วชาวจนี อา้งหาเงนิเลีย้งลกู 
(24/03/59) 

ผูเ้สยีหายเป็นนกัท่องเทีย่วถูกจีช้งิทรพัย ์

9. จบัรถแทก็ซีโ่จร ชงิทรพัยถ์ีย่บิ อกีคนัหื่นจดั 
“ผูโ้ดยสารสาว” ถูกหิว้ขยีก้าม (18/01/59) 

ผูเ้สยีหายถูกชงิทรพัยแ์ละถูกขม่ขนื 

10. จบัรถแทก็ซีม่หาภยั! ปลน้2พม่า ทุบผวัฉุด เมยี
ทอ้ง หวงัขม่ขนื (29/11/58) 

ผูเ้สยีหายเป็นคนทอ้งถูกท ารา้ยและขม่ขนื 

ทีม่า: ไทยรฐัออนไลน์ 
 
ปจัจุบนัการพฒันาดา้นความปลอดภยัในรถแทก็ซี ่มเีพยีงแค่ป้ายขอ้มูลบอกรายละเอยีดเกีย่วกบัรถแทก็ซี ่และขอ้มูลผู้
ขบัขี ่(บตัรเหลอืง) ซึ่งยากต่อการจดจ าขอ้มูล และพบว่าข้อมูลส่วนมากไม่ตรงกนักบับตัรที่แสดงขอ้มูลผู้ขบัขี่ (บตัร
เหลือง) ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องหรือการปลอมแปลงเอกสาร ในยุคที่มีการก่ออาชญากรรมในด้าน
เทคโนโลยทีีท่นัสมยัในปจัจุบนัได ้ท าใหก้ารป้องกนัอาชญากรรมนัน้เป็นไปไดย้ากยิง่ ดงันัน้การน าระบบควิอารโ์คด้มา
ประยุกตใ์ช ้จงึเป็นเทคโนโลยทีีส่อดคลอ้งและเหมาะสมที่สุดในยุคปจัจุบนัทีส่ามารถเขา้ถงึการใชง้านได่ดว้ยโปรแกรม
พืน้ฐานทีม่าพรอ้มกบัโทรศพัทม์อืถอื เช่น ไลน์แอพพลเิคชัน่ ทีส่ามารถใชส้แกนควิอารโ์คด้ได ้ซึง่มยีอดสถติกิารใชง้าน
ในเมอืงไทยมากเป็นอนัดบั2ของโลก หรอืประมาณ 33ลา้นคน (ไทยรฐัออนไลน์, 2558) โดยรูปแบบของระบบควิอาร์
โคด้น้ีสามารถใสข่อ้มลูพืน้ฐานลงในระบบ และสามารถตรวจสอบขอ้มลูรายละเอยีดรถแทก็ซีแ่ละผูข้บัขีไ่ดอ้ย่างง่ายดาย 
ซึง่ถอืไดว้่าเป็นเทคโนโลยทีีม่คุีณสมบตัติอบโจทยก์บัการใชช้วีติในปจัจุบนัไดเ้ป็นอย่างด ี
 
วตัถปุระสงค ์
การวจิยัครัง้นี้จงึมวีตัถุประสงค ์(1) พฒันาระบบควิอารโ์คด้เพื่อป้องกนัอาชญากรรมส าหรบัผูโ้ดยสารรถยนตร์บัจา้ง (รถ
แทก็ซี)่ (2) ประเมนิประสทิธภิาพระบบควิอารโ์คด้เพื่อป้องกนัอาชญากรรมส าหรบัผูโ้ดยสารรถยนตร์บัจา้ง (รถแทก็ซี)่ 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
ความหมายของอาชญากรรม เสรนิ ปุณณะหติานนท ์(2515: 514) ไดใ้หค้ าจ ากดัความของอาชญากรรม ว่าเป็นการ
กระท าทีเ่ป็นเรื่องทีก่่อใหเ้กดิความเจบ็ปวดเสยีหายแก่บุคคลเป็นการกระท าทีผ่ดิไปจากขอ้ตกลงของชุมชนซึง่ขอ้ตกลง
นัน้กแ็ลว้แต่ชุมชนนัน้ๆจะไดต้กลงกนัไว ้
การป้องกนัอาชญากรรม สามเหล่ียมอาชญากรรม กล่าวคอื สาเหตุหรอืองค์ประกอบของการเกิดอาชญากรรม
ประกอบดว้ยดา้นต่างๆ ดงันี้ 1.ผู้กระท าผดิ 2.เหยื่อ 3.โอกาส เมื่อเหตุการณ์หรอืองคป์ระกอบทัง้3ดา้น จะท าใหเ้กดิ
อาชญากรรมขึน้ เราสามารถป้องกนัอาชญากรรมขึน้ได้ โดยต้องท าให้องค์ประกอบของสามเหลี่ยมด้านใดดา้นหน่ึง
หายไป (วสิตูร ฉตัรชยัเดช, 2557) 
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การป้องกนัอาชญากรรม เชิงสถานการณ์ มแีนวทางหลกัอยู่ 5 แนวทางหลกั ไดแ้ก่ 1.การเพิม่ความพยายามของ
คนรา้ยในการลงมอืก่ออาชญากรรม 2.การเพิม่ความเสีย่งในการถูกจบักุมของคนรา้ย 3.การลดรางวลัหรอืผลตอบแทน
ของคนรา้ยทีจ่ะไดร้บัหลงัจากก่ออาชญากรรม 4.การขจดัขอ้อา้งทีค่นร้ายมกัใชอ้้างเพื่อให้การกระท าผดิของตนเองมี
เหตุผลสมควรที่จะกระท าได้ 5.การลดหรือหลีกเลี่ยงการยัว่ยุที่อาจท าให้คนร้ายลงมือก่ออาชญากรรม (Cornish. 
Clarke, 2003) 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยดี้านต่างๆกบัรถยนต์รบัจ้าง (Taxi) ทวศีกัดิ ์เจ๊ะน๊ะ (2555) ได้ท าการศกึษาวจิยัเรื่อง การ
ออกแบบและประยุกต์ใช้งานโปรแกรมประยุกต์เพื่อแจ้งเตือนขอความช่วยเหลือ กรณีเกิดเหตุร้ายบนแท็กซี่ ด้วย
โทรศพัท์เคลื่อนทีร่ะบบปฏบิตัิการแอนดรอยด์ และได้สรุปผลในงานวจิยัครัง้น้ีไว้ว่า ปจัจุบนัมกัมเีหตุร้ายเกดิขึน้กบั
ผูโ้ดยสารรถสาธารณะเป็นประจ า โดยเฉพาะอย่างยิง่ผู้โดยสารที่เป็นผู้หญิง เพื่อเป็นการป้องกนัเหตุดงักล่าว จงึได้
ออกแบบและประยุกต์ใช้งานโปรแกรมประยุกต์เพื่อแจ้งเตือนขอความช่วยเหลอืกรณีเกดิเหตุร้ายบนรถแทก็ซี่ด้วย
โทรศพัท์เคลื่อนที่ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์ซึ่งโปรแกรมทีถู่กออกแบบมาใหช้่วยแจ้งขอ้มูลผ่านทางขอ้ความ และ
อเีมลเพื่อขอความช่วยเหลอืไปยงัผูต้ิดต่อที่ตัง้ไว ้เมื่อมเีหตุการณ์เกดิขึน้กบัผู้โดยสารและผู้โดยสารท าการกดปุ่มขอ
ความช่วยเหลอืพรอ้มพกิดัจุดเกดิเหตุไปยงัผูต้ดิต่อทนัท ีผลปรากฏว่าการแจง้เตอืนขอความช่วยเหลอืผ่านโปรแกรมจะ
ใช้เวลาเร็วกว่า การโทรแจ้งผ่านสายด่วน 191 อย่างมาก (เวลาเฉลี่ย 1 นาที 58 วินาที และ 19 นาที 55 วินาท ี
ตามล าดบั) ดงันัน้ โปรแกรมประยุกตแ์จง้เตอืนขอความช่วยเหลอื กรณีเกดิเหตุรา้ยบนแทก็ซี ่สามารถเป็นอกีทางเลอืก
หนึ่งที่ผู้ใช้สามารถเลอืกใช้บรกิารได้ ในขณะที่ ภทัรรฐั กองเกยีรติวานิช และ รชัพล อนันตวัฒน์ (2554) ได้พฒันา
โปรแกรมประยุกต์บนโทรศพัท์เคลื่อนที่ส าหรบัผู้โดยสารแทก็ซี่ งานวจิยัครัง้นี้ได้พฒันาบนแพลตฟอร์ม Windows 
Phone7 และ iPhone เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ช่วยลดความกงัวลของผู้โดยสารรถแทก็ซี่ ผู้โดยสารรถแท็กซี่ที่มี
โปรแกรมนี้อยู่บนโทรศพัทเ์คลื่อนทีส่ามารถโพสต์หมายเลขทะเบยีนรถ (โดยการพมิพห์รอืถ่ายรูป)และสขีองรถแทก็ซี ่
ไปยงั Facebook และ Twitter เมื่อผู้ใช้ต้องการเรยีกใช้บริการรถแทก็ซี่จากศูนย์บรกิาร ผู้ใช้สามารถเลอืกโทรหา
ศนูยบ์รกิารรถแทก็ซีโ่ดยพจิารณาจากคะแนนคุณภาพการใหบ้รกิารของศูนยแ์ทก็ซี ่นอกจากนี้โปรแกรมประยุกต์นี้ยงั
ช่วยในการวางแผนหรือตดัสนิใจในการเลือกเดินทางโดยรถแท็กซี่ ผู้ใช้สามารถค านวณอตัราค่าโดยสาร โดยระบุ
สถานทีต่้นทางและปลายทางทีต่้องการ หรอืระบุเพยีงสถานทีป่ลายทาง และโปรแกรมประยุกต์จะระบุสถานทีต่้นทาง
โดยใชเ้ครื่องระบุพกิดัทางภูมศิาสตรเ์พื่อค้นหาต าแหน่งปจัจุบนัของผู้ใช ้โปรแกรมจะแสดงอตัราค่าโดยสารพร้อมทัง้
เสน้ทาง ระยะทาง และระยะเวลาที่ใช้ ซึง่ผู้ใช้สามารถน าขอ้มูลเหล่านี้มาประกอบการพจิารณาเลอืกเดนิทางโดยรถ
แทก็ซีไ่ด ้ 
พชรพร เรอืงจุติโพธิพ์าน และ สลลิ กติติเมธวีฒัน์ (2554) ได้พฒันาโปรแกรมเพื่อใช้ตรวจสอบค่าโดยสารรถแทก็ซี่
มเิตอรแ์ละการระบุต าแหน่งมอืถอื โครงงานชิน้น้ีจดัท าเพื่อพฒันาโปรแกรมบนโทรศพัทม์อืถอืทีใ่ชร้ะบบปฏบิตักิารแอน
ดรอยด ์(Android) ส าหรบับอกต าแหน่งและตรวจสอบค่าโดยสารแทก็ซีม่เิตอร ์ทีเ่กดิขึน้จากการเดนิทางของผูโ้ดยสาร 
โดยโปรแกรมจะใชร้ะบบเครื่องรบัจพีเีอส (GPS) ในโทรศพัทม์อืถอื เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอืในการบอกต าแหน่ง ค านวณ
ระยะทาง และน าค่าทีไ่ด ้มาเปรยีบเทยีบกบัค่าโดยสารมเิตอรท์ีก่ าหนดโดยกรมการขนส่งทางบก ผลของการค านวณ
สามารถน ามาเปรยีบเทยีบกบัราคาค่าโดยสารทีเ่กดิขึน้จรงิ  
จากการศึกษาดงักล่าว จะพบว่าผู้ศึกษาได้น าหลกัการทฤษฎีเกี่ยวกบัระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก หรือ จีพีเอส 
(Global Positioning System: GPS) มาใช้ในการพฒันาแอปพลเิคชัน่ เพื่อใช้เป็นเครื่องมอืในการบอกต าแหน่ง 
เช่นเดียวกบัการน าระบบคิวอาร์โค้ดมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพให้กบัระบบฐานข้อมู ล โดยยึดถือความ
ปลอดภยัของผูโ้ดยสารเป็นหลกั ซึง่สามารถสรุปองคป์ระกอบการใชง้านได ้ดงันี้ 1)สามารถสรา้งความปลอดภยัในการ
เกบ็ขอ้มูล ตวัเลขและตวัอกัษรและขอ้มูลภาพ 2)ง่ายต่อการใช้งาน และเขา้ถึงได้ด้วยโทรศพัท์มอืถือ 3)ใชพ้สิูจน์อตั
ลกัษณ์ภายในภาพควิอารโ์คด้และเปลีย่นแปลงขอ้มลูไดด้ว้ยผูส้รา้งระบบ 
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กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการวิจยั 
ประชากรและตวัอย่าง กลุ่มทดลองในการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูโ้ดยสารรถแทก็ซี ่จ านวน 10 คน โดยการประเมนิผลการใช้
งานระบบควิอารโ์คด้จากการพฒันาระบบ (one group postest only design) และกลุ่มการทดลองในภาคสนาม 30 คน 
ประเมนิผลการใช้งาน ก่อนและหลงัการทดลองใชร้ะบบควิอาร์โค้ดเพื่อป้องกนัอาชญากรรมส าหรบัผูโ้ดยสารรถยนต์
รบัจา้ง (รถแทก็ซี)่ (one group pretest-postest design) 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล การด าเนินการวจิยัในครัง้นี้ ใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัและพฒันา โดยมขีัน้ตอนตามล าดบัในการเกบ็
รวบรวมขอ้มลู ดงันี้  
ขัน้ตอนท่ี 1 ด าเนินการตรวจสอบกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเรื่องระบบคิวอาร์โค้ดเพื่อป้องกนัอาชญากรรมส าหรบั
ผู้โดยสารรถยนต์รบัจ้าง (รถแท็กซี่) จากผลการศึกษาเอกสาร วรรณกรรมด้านการป้องกนัอาชญากรรมและ การ
ประยุกตใ์ชร้ะบบควิอารโ์คด้และระบบจพีเีอส จากในประเทศและต่างประเทศ และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และประเมนิขอ้
ค าถามโดยผู้ทรงคุณวุฒทิัง้ 3 ดา้น ได้แก่ 1) ผูท้รงคุณวุฒดิ้านการวจิยัและพฒันา 2) ผูท้รงคุณวุฒดิ้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 3)ผูท้รงคุณวุฒดิา้นอาชญาวทิยา 
ขัน้ตอนท่ี 2 ออกแบบและสรา้งรายละเอยีดตน้แบบ รวมไปถงึเอกสารประกอบการใหค้วามรูท้ีผ่่านการตรวจสอบกรอบ
แนวคดิศกึษาในเชงิทฤษฎจีากผูท้รงคุณวุฒ ิและน าขอ้เสนอแนะทีไ่ดเ้พิม่เตมิโดยการสมัภาษณ์เชงิลกึจากผูท้รงคุณวุฒ ิ
ท าใหไ้ดต้น้แบบระบบควิอารโ์คด้เพื่อป้องกนัอาชญากรรมส าหรบัผูโ้ดยสารรถยนต์รบัจา้ง (รถแทก็ซี)่ และคู่มอืการให้
ความรู ้เรื่อง ระบบควิอารโ์คด้เพื่อการป้องกนัอาชญากรรมส าหรบัผูโ้ดยสารรถแทก็ซี ่
ขัน้ตอนท่ี 3 การพฒันา ในขัน้ตอนน้ีโดยการน าตน้แบบทีไ่ดจ้ากขัน้ตอนที2่ แบ่งขัน้ตอนการพฒันาอออกเป็น 5 ระยะ 
ไดแ้ก่ ระยะท่ี 1 การตรวจสอบเบือ้งตน้และการปรบัปรุงแกไ้ข ดว้ยการอภปิรายกลุ่ม (Focus Group Discussion) ครัง้
ที1่ โดยผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1.กลุ่มเจา้หน้าทีก่รมการขนสง่ทางบก 2.กลุ่มผูข้บัขีร่ถแทก็ซี ่3.กลุ่มผูโ้ดยสาร

 

ปญัหาอาชญากรรมทีเ่กดิขึน้ กบัแทก็ซี ่

ทฤษฎีการป้องกนัอาชญากรรม 
 

-ทฤษฎีสามเหล่ียมอาชญากรรม 
หลกัการ:การตดัสามเหลีย่มดา้นใด
ดา้นหนึ่งออก คนรา้ย,โอกาส,เหยื่อ 

 
-ทฤษฎีการป้องกนัอาชญากรรม 

เชิงสถานการณ์ 
หลกัการ: 
1.การเพิม่ความพยายามของคนรา้ย 
2.การเพิม่ความเสีย่งในการถกูจบักุม 
3.การลดรางวลัหรอืผลตอบแทน 
4.การขจดัขอ้อา้งทีค่นรา้ยมกัใชอ้า้ง 
5.ลดหรอืหลกีเลีย่งการยัว่ยุ 

 
 

การประยุกต์ใช้คิวอารโ์ค้ด 
หลกัการ: 
1.เกบ็ขอ้มลูตวัเลข,ตวัอกัษร 
2.เกบ็ขอ้มลูรปูภาพ 
3.เขา้ถงึดว้ยโทรศพัทม์อืถอื 
4.การพสิจูน์อตัลกัษณ์ต่างๆในภาพควิ
อารโ์คด้ 
5.เปลีย่นแปลงขอ้มลูด้วยผูส้รา้งระบบ 

 
การประยุกต์ใช้จีพีเอส 

หลกัการ: 
1.บอกและตติามต าแหน่งพกิดัของวตัถุ
และบุคคล 
2.ใชง้านผา่นระบบ GSM 
3.ส่งขอ้มลูผา่นระบบ SMS 
4.ยนืยนัการใชร้ะบบ GPS สามารถ
สรา้งความปลอดภยัได้  

 

ข้อมูลกรมการขนส่งทางบก 
หลกัการ: 
1.ใบอนุญาตขบัขีร่ถสาธารณะ (รถ
แทก็ซี)่ ผูท้ีไ่ดร้บัใบอนุญาตตอ้งผา่น
การตรวจสอบประวตัอิาชญากรรมก่อน 
2.บตัรประจ าตวัผูข้บัรถแทก็ซี่(บตัร
เหลอืง) 
3.รปูผูข้บัขี ่
4.ขอ้มลูผูข้บัขี ่
5.ขอ้มลูรถแทก็ซี่ 
6.เบอรโ์ทรศพัท ์รอ้งเรยีนในการ
ใหบ้รกิาร 

 

ระบบควิอารโ์คด้เพื่อป้องกนัอาชญากรรมส าหรบัผูโ้ดยสารรถยนต์รบัจา้ง (รถแทก็ซี่) 
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รถแทก็ซีเ่พศชาย ผลการอภปิรายกลุ่มในครัง้นี้ท าใหไ้ดข้อ้เสนอแนะเพิม่เตมิในการพฒันาระบบควิอารโ์คด้เพื่อป้องกนั
อาชญากรรมส าหรบัผู้โดยสารรถยนต์รบัจ้าง (รถแทก็ซี่) และต้นแบบทีป่รบัปรุงแก้ไขเพื่อใช้ในการอภิปรายกลุ่มครัง้
ต่อไป ระยะท่ี 2 การตรวจสอบครัง้ส าคญัและการปรบัปรุงแกไ้ข ดว้ยการอภปิรายกลุ่ม (Focus Group Discussion) 
ครัง้ที2่. โดยผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1.ผูข้บัขีร่ถแทก็ซี ่2.ผูโ้ดยสารชาวต่างชาต ิ3.ผูโ้ดยสารรถแทก็ซีเ่พศหญงิ 
จากการอภิปรายกลุ่มในครัง้น้ี จะได้ระบบควิอาร์โค้ดที่ใช้ในการป้องกนัอาชญากรรมที่ผ่านการปรบัปรุงแก้ไข และ
ขอ้เสนอแนะจากผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี และน าไปสู่ข ัน้ตอนในระยะต่อไป ระยะท่ี 3 การตรวจสอบเพื่อยืนยนัและการ
ปรับปรุงแก้ไข โดยการสร้างเครื่องมือเพื่อการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 3  ท่าน โดยหาค่าความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถาม (IOC) ทีจ่ะน าไปประเมนิความเหมาะสมและความเป็นไปไดโ้ดยผูท้รงคุณวุฒ ิโดยผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3 ท่าน 
พบว่า แบบประเมนิที่ผูว้จิยัสร้างขึน้มานัน้มคีวามสอดคล้องและสามารถน าไปใช้ประเมนิในระยะต่อไปได้ ระยะท่ี 4 
การตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นการน าไปใชข้องระบบควิอารโ์คด้เพื่อป้องกนัอาชญากรรมส าหรบั
ผูโ้ดยสารรถยนตร์บัจา้ง (รถแทก็ซี)่ ดว้ยแบบสอบถามทีผ่่านการประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญในระยะที3่โดยผูท้รงคุณวุฒทิัง้
3 ด้าน ได้แก่ 1.ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านการวจิยัและพฒันา 2.ผูท้รงคุณวุฒดิ้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 3.ผูท้รงคุณวุฒดิ้าน
อาชญาวทิยา เพื่อท าการประเมนิดว้ยแบบสอบถาม (Rating Scale 5 ระดบั) ผลจากการประเมนิในขัน้ตอนนี้พบว่า 
ความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นการน าระบบควิอารโ์คด้เพื่อป้องกนัอาชญากรรมส าหรบัผูโ้ดยสารรถยนต์รบัจา้ง 
(รถแทก็ซี)่ สามารถน าไปทดลองใชโ้ดยมคี่า (X¯ = 4.58) มากทีสุ่ด ระยะท่ี 5 สรา้งเครื่องมอืส าหรบัการประเมนิ
ประสทิธภิาพของระบบควิอารโ์คด้โดยการน าแบบสอบถามทีผ่่านการคดิวเิคราะหจ์ากผูว้จิยัและอาจารยท์ีป่รกึษา มา
ท าการประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน เพื่อหาค่าความเทีย่งตรงของแบบสอบถาม (IOC) พบว่า ขอ้แบบสอบถามใน
การประเมนิประสทิธภิาพมคีวามสอดคล้อง โดยผลจากการประเมนิมคี่า มากกว่า 0.60 สามารถน าไปใชป้ระเมนิใน
ขัน้ตอนต่อไปได ้ 
ขัน้ตอนท่ี 4 น าระบบควิอาร์โค้ดเพื่อป้องกนัอาชญากรรมส าหรบัผู้โดยสารรถยนต์รบัจ้าง (รถแท็กซี่) ที่ผ่านการ
ประเมนิในขัน้ตอนการพฒันา ใน 5 ระยะ ไปใชใ้นกลุ่มทดลอง 10 คนโดยการให้ความรูแ้ละการปฎบิตั ิพรอ้มทัง้ร่วม
ทดลองใชร้ะบบควิอารโ์คด้ จากนัน้วดัค่าเฉลี่ยหลงัการทดลอง (One-Group Postest only Design) และประเมนิผล 
ดว้ยแบบสอบถาม (Rating Scale 5 ระดบั)  
ขัน้ตอนท่ี 5 น าระบบคิวอาร์โค้ดเพื่อป้องกนัอาชญากรรมส าหรบัผู้โดยสารรถยนต์รบัจ้าง (รถแท็กซี่) ไปใช้ใน
ภาคสนาม 30คน และประเมนิผลดว้ยการท า Tryout ก่อนการใชง้านระบบควิอารโ์คด้และหลงัการใชง้านะบบควิอาร์
โคด้ และประเมนิผลดว้ยแบบสอบถาม (Rating Scale 5 ระดบั) จากนัน้วเิคราหห์าค่าเฉลีย่และสรุปผลงานวจิยั 
การวิเคราะหข์้อมูล ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม วเิคราะหโ์ดยใชส้ถติเิชงิพรรณนาหาค่าความถี ่(Frequency) 
รอ้ยละ(Percentage) น าขอ้มูลทีไ่ด้จากการศกึษามาตรวจให้คะแนนหาค่ารอ้ยละ (Percentage), x  หรอื ค่าเฉลี่ย
(Mean),S.D. หรอืค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation), ส าหรบักระบวนการทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์เชงิลกึ 
(in-depth Interview) ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มลูทีไ่ดม้าใชใ้นกระบวนการวเิคราะห ์และประมวลผลขอ้มลู 
 
ผลการวิจยั  
พฒันาระบบคิวอารโ์ค้ดเพื่อป้องกนัอาชญากรรมส าหรบัผู้โดยสารรถยนต์รบัจ้าง (รถแท็กซ่ี) การพฒันาแบบ
ผสมผสานบรูณาการและรปูแบบการประเมนิโดยผ่านขัน้ตอนกระบวนการทางการวจิยัและพฒันาเพื่อใหไ้ดน้วตักรรมที่
ผ่านการปรบัปรุงโดยผู้ทรงคุณวุฒ ิผู้เชี่ยวชาญและผู้มสี่วนไดส้่วนเสยีในครัง้นี้ โดยผูท้รงคุณวุฒ ิผูเ้ชีย่วชาญและผู้มี
สว่นไดส้ว่นเสยีมคีวามเหน็สอดคลอ้งกนัว่า มคีวามเหมาะสมอย่างยิง่ทีจ่ะน ามาเป็นแนวคดิพืน้ฐานในการสรา้งระบบควิ
อารโ์คด้เพื่อป้องกนัอาชญากรรม โดยแบ่งผลการประเมนิออกดา้นความเหมาะสมออกเป็น ทัง้หมด 7 ขอ้ดงันี้ 1) ความ
เหมาะสมของแนวคดิพื้นฐานที่น ามาใช้ในการออกแบบระบบควิอาร์โค้ดเพื่อป้องกนัอาชญากรรมส าหรบัผู้โดยสาร
รถยนต์รบัจา้ง (รถแทก็ซี่) ผูท้รงคุณวุฒแิละผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีมคีวามคดิเหน็สอดคลอ้งกนัว่ารูปแบบการพฒันาแบบ
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ผสมผสานบรูณาการและรปูแบบการประเมนิโดยผ่านขัน้ตอนกระบวนการทางการวจิยัและพฒันาเพื่อใหไ้ดน้วตักรรมที่
ผ่านการปรบัปรุงโดยผูท้รงคุณวุฒ ิผูเ้ชีย่วชาญและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีในครัง้นี้มคีวามเหมาะสมอย่างยิง่ทีจ่ะน ามาเป็น
แนวคดิพื้นฐานในการสร้างระบบควิอาร์โค้ดเพื่อป้องกนัอาชญากรรมส าหรบัผูโ้ดยสารรถยนต์รบัจ้าง (รถแทก็ซี่) 2) 
ความเหมาะสมของการพฒันาระบบควิอาร์โค้ดเพื่อป้องกนัอาชญากรรมส าหรบัผู้โดยสารรถยนต์รบัจ้าง (รถแทก็ซี่) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี มคีวามคดิเห็นที่สอดคล้องกนัว่าการพฒันานัน้มคีวามส าคญัและ
จ าเป็นอย่างยิง่ งานวจิยัน้ีจงึนับเป็นการพฒันาทีช่่วยเหลอืสงัคมในสภาวะปจัจุบนัลว้นทีเ่กดิปญัหาทีย่ากต่อการแกไ้ข 
การพฒันาระบบควิอารโ์คด้น้ีจงึเป็นเทคโนโลย ีทีไ่ม่เคยมมีาก่อน เป็นนวตักรรมการแกไ้ขปญัหาทีเ่หมาะสมและตรงจุด
ทีส่ดุ 3) ความเหมาะสมของรปูแบบการพฒันาระบบควิอารโ์คด้เพื่อป้องกนัอาชญากรรมส าหรบัผูโ้ดยสารรถยนตร์บัจา้ง 
(รถแทก็ซี)่ ผูท้รงคุณวุฒ ิผูเ้ชีย่วชาญและผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี มคีวามคดิเหน็สอดคลอ้งกนัว่า รูปแบบการพฒันาทีเ่กดิ
จากการผสมผสานและบูรณาการในครัง้นี้ ด้วยหลกัการ วิเคราะห์ ออกแบบ พฒันา น าไปใช้และประเมินผลนัน้
เหมาะสมและเหน็ดว้ยเป็นอย่างยิง่ เนื่องจากรูปแบบการพฒันานี้ ล้วนเป็นขัน้ตอนที่ผ่านการน าหลกัการนี้ไปใชแ้ละ
ประสบความส าเร็จในงานพฒันา จึงน ามาซึ่งรูปแบบนวตักรรมที่เหมาะสมกบัการแก้ปญัหาแต่ขัน้ตอนส าคญัของ
รปูแบบการพฒันานัน้ตอ้งสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจรงิทีเ่กดิขึน้จากกลุ่มเป้าหมายทีต่้องการน ารูปแบบการพฒันา
ไปแกไ้ขปญัหาดว้ย 4) ความเหมาะสมของกรอบโครงสรา้งความสมัพนัธข์องระบบควิอารโ์คด้เพื่อป้องกนัอาชญากรรม
ส าหรบัผู้โดยสารรถยนต์รบัจา้ง (รถแทก็ซี)่ โดยผูเ้ชีย่วชาญและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีจงึมคีวามคดิเหน็ด้วยเป็นอย่างยิง่
และสามารถเป็นไปได้ในกรอบโครงสร้างความสมัพนัธ์ที่เหมาะสมกบังานวจิยั 5) ความเหมาะสมของรูปแบบการ
ประเมนิประสทิธภิาพของระบบควิอาร์โค้ดเพื่อป้องกนัอาชญากรรมส าหรบัผู้โดยสารรถยนต์รบัจ้าง (รถแทก็ซี่) ซึ่ง
ผู้ทรงคุณวุฒ ิผู้เชี่ยวชาญและผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีจงึเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งในความเหมาะสมของรูปแบบการประเมิน
ประสทิธิภาพของระบบคิวอาร์โค้ดในครัง้นี้ 6) ความเหมาะสมขององค์ประกอบระบบคิวอาร์โค้ดเพื่อป้องกัน
อาชญากรรมส าหรบัผูโ้ดยสารรถยนต์รบัจา้ง (รถแทก็ซี)่ ผูท้รงคุณวุฒ ิผูเ้ชีย่วชาญและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี มีความเหน็
ว่าเหมาะสมเป็นอย่างยิง่ในองคป์ระกอบทีเ่กดิในงานวจิยัเรื่องการพฒันาระบบควิอารโ์คด้เพื่อป้องนัอาชญากรรม และ7) 
ขอ้เสนอแนะอื่นเกีย่วกบัแนวคดิในการสรา้งกรอบแนวความคดิเรื่องระบบควิอารโ์คด้เพื่อป้องกนัอาชญากรรมส าหรบั
ผูโ้ดยสารรถยนตร์บัจา้ง (รถแทก็ซี)่ โดยผูท้รงคุณวุฒไิดใ้หข้อ้คดิเหน็ว่า ระบบควิอารโ์คด้นัน้ควรตัง้อยู่ในการใชง้านที่
ครอบคลุมของผู้โดยสาร เช่น ระบบควรสร้างขอ้มูลในรายละเอยีดการใช้งานระบบที่เป็นภาษาสากล สามารถเขา้ถึง
ความหลากหลายในการใชบ้รกิารรถแทก็ซีท่ีต่รงกบับรบิทของเมอืงไทย การศกึษาในครัง้นี้ควรก าหนดเป้าหมายในการ
ใชง้านทีแ่สดงใหเ้หน็เป็นรูปธรรมในการใชง้านทีเ่กดิขึน้จรงิกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อภาพลกัษณ์ทีด่ต่ีอผูข้บัขีแ่ละ
ผูโ้ดยสารรถแทก็ซี ่
 
ตารางท่ี 2 สรุปผลการวเิคราะหค์วามคดิเหน็ของผูท้รงคุณวุฒ/ิผูเ้ชีย่วชาญการพฒันาระบบควิอาร์โค้ดเพื่อป้องกนั
อาชญากรรมส าหรบัผูโ้ดยสารรถยนตร์บัจา้ง (รถแทก็ซี)่  
 
รายการขอความคิดเหน็ 
 

ประมาณค่าความคิดเหน็ของ
ผูท้รงคณุวฒิุคนท่ี 

 
ค่า IOC 

 
แปลผล 

1 2 3 4 5 6 7 
1.ความเหมาะสมของแนวคดิพืน้ฐานทีน่ ามาใช้
ในการออกแบบ ระบบควิอารโ์คด้เพื่อป้องกนั
อาชญากรรมฯ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ขอ้ค าถามวดัได้
ตรงตาม
วตัถุประสงค ์

2.ความเหมาะสมของการพฒันา ระบบควิอาร์
โคด้เพื่อป้องกนัอาชญากรรมฯ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ขอ้ค าถามวดัได้
ตรงตาม
วตัถุประสงค ์
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ตารางท่ี 2 (ต่อ)  
 
รายการขอความคิดเหน็ 
 

ประมาณค่าความคิดเหน็ของ
ผูท้รงคณุวฒิุคนท่ี 

 
ค่า IOC 

 
แปลผล 

1 2 3 4 5 6 7 
3.ความเหมาะสมของรปูแบบการพฒันา ระบบ
ควิอารโ์คด้เพื่อป้องกนัอาชญากรรมฯ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ขอ้ค าถามวดัได้
ตรงตาม
วตัถุประสงค ์

4.ความเหมาะสมของกรอบโครงสรา้ง
ความสมัพนัธ ์ของระบบควิอารโ์คด้เพื่อป้องกนั
อาชญากรรมฯ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ขอ้ค าถามวดัได้
ตรงตาม
วตัถุประสงค ์

5.ความเหมาะสมของรปูแบบการประเมนิ
ประสทิธภิาพ ของระบบควิอารโ์คด้เพื่อป้องกนั
อาชญากรรมฯ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 0 0.8 ขอ้ค าถามวดัได้
ตรงตาม
วตัถุประสงค ์

6.ความเหมาะสมขององคป์ระกอบ ระบบควิอาร์
โคด้เพื่อป้องกนัอาชญากรรมฯ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ขอ้ค าถามวดัได้
ตรงตาม
วตัถุประสงค ์

7.ขอ้เสนอแนะอื่นเกีย่วกบัแนวคดิ ระบบควิอาร์
โคด้เพื่อป้องกนัอาชญากรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ขอ้ค าถามวดัได้
ตรงตาม
วตัถุประสงค ์

  
ประเมินประสิทธิภาพระบบคิวอารโ์ค้ดเพื่อป้องกนัอาชญากรรมส าหรบัผูโ้ดยสารรถยนตร์บัจ้าง (รถแทก็ซ่ี) ผล
การน าระบบควิอารโ์คด้เพื่อป้องกนัอาชญากรรมส าหรบัผูโ้ดยสารรถยนตร์บัจา้ง (รถแทก็ซี)่ ไปใช ้ในกลุ่มทดลอง (กลุ่ม
ผูโ้ดยสาร 10 คน) (One-Group Postest only Design) 
หลงัจากการใหค้วามรูแ้ละคู่มอืปฏบิตักิารใชง้านระบบควิอารโ์คด้พรอ้มทัง้ทดลองใช้งานระบบควิอารโ์คด้ พรอ้มทัง้ท า
แบบประเมิน ความพึงพอใจ (Rating Scale 5ระดับ) พบว่า 1.ระบบมีความสอดคล้องกบัทฤษฎีการป้องกัน
อาชญากรรม สามเหลีย่มอาชญากรรม ในฐานขอ้มูลใดดงัต่อไปนี้ ผลการประเมนิพบว่า ทุกฐานขอ้มูลมรีะดบัความพงึ
พอใจมากที่สุด โดยเรยีงล าดบั ดงันี้ 1.ฐานขอ้มูลผู้ขบัขีภ่ายในบตัร มคี่าเฉลี่ยระดบัความพงึพอใจที ่( x  = 5) 2.
ฐานขอ้มลูดา้นรปูภาพ มคี่าเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจที ่( x  = 4.9) 3.ฐานขอ้มลูรถแทก็ซี ่มคี่าเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจ
ที ่( x  = 4.80) 4.ดา้นโครงสรา้งภายนอกและ ฐานขอ้มูลฟงักช์ัน่พเิศษ จพีเีอส มค่ีาเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจที ่( x  = 
4.7) และผลรวมเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจ อยู่ที ่มากทีส่ดุ ( x  = 4.82) 
2.ระบบมคีวามสอดคลอ้งกบัทฤษฎกีารป้องกนัอาชญากรรม เชงิสถานการณ์ ในฐานขอ้มลูใดดงัต่อไปนี้ ผลการประเมนิ
พบว่า ทุกฐานขอ้มลูมรีะดบัความพงึพอใจมากทีส่ดุ โดยเรยีงล าดบั ดงันี้ 1.ฐานขอ้มลูผูข้บัขีภ่ายในบตัร ฐานขอ้มูลดา้น
รูปภาพและฐานขอ้มูลฟงักช์ัน่พเิศษ จพีเีอส มค่ีาเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจที ่( x  =5) 2.ดา้นโครงสรา้งภายนอกและ
ฐานขอ้มูลรถแทก็ซี ่มคี่าเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจที ่( x  = 4.9) และผลรวมเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจ อยู่ที ่มากทีสุ่ด 
( x  = 4.96) 
3. ดา้นระบบ ซึง่ประกอบดว้ย 1.ระบบมกีารเปลีย่นแปลงขอ้มลูดว้ย Admin ระบบ 2.ระบบมกีารบนัทกึการเปลีย่นแปลง 
ว/ด/ป/และเวลา 3.การมรีะบบ Lock-In (Username และ Password) เพื่อความปลอดภยัของขอ้มูล 4.ระบบมกีารแจง้
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เตอืนผูโ้ดยสารดว้ยฟงักช์ัน่ CARD LOST มคี่าผลรวมเฉลีย่ความพงึพอใจที ่( x  = 4.7)แปลผล ระดบัความพงึพอใจ 
ระดบัมากทีส่ดุ 
4. ดา้นคู่มอืการใหค้วามรูแ้ละคู่มอืปฏบิตักิารใชง้านระบบควิอารโ์คด้ ผลการประเมนิพบว่า ทุกฐานขอ้มูลมรีะดบัความ
พงึพอใจมากที่สุด โดยเรยีงล าดบั ดงัน้ี 1.ด้านคู่มอืการให้ความรู้เรื่องระบบควิอาร์โค้ดเพื่อการป้องกนัอาชญากรรม
ส าหรบัรถแทก็ซีท่ าใหผู้้รบับรกิารมคีวามเขา้ใจในระบบมากขึน้ และ 2.ผูร้บับรกิารสามารถอธบิายขัน้ตอนการปฏบิตัิ
ตามคู่มอืการใหค้วามรู้เรื่องระบบควิอาร์โค้ดเพื่อการป้องกนัอาชญากรรมส าหรบัผูโ้ดยสารรถแทก็ซี่ได้เป็นอย่างด ีมี
ค่าเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจที ่( x  = 4.9) และ3.ดา้นผูร้บับรกิารเข้าใจในหลกัการในการใชง้านระบบควิอารโ์คด้เพื่อ
ป้องกนัอาชญากรรมส าหรบัผูโ้ดยสารรถแทก็ซี ่มค่ีาเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจที ่( x  = 4.7) และ 4.ผูร้บับรกิารสามารถ
ปฏบิตัติามคู่มอืการใหค้วามรูเ้รื่องระบบควิอารโ์คด้เพื่อป้องกนัอาชญากรรมส าหรบัผูโ้ดยสารรถแทก็ซีไ่ดเ้ป็นอย่างด ีมี
ค่าเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจที ่( x  = 4.6) และผลรวมเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจ อยู่ที ่มากทีส่ดุ ( x  = 4.78) 
ผลการน าระบบคิวอารโ์ค้ดเพื่อป้องกนัอาชญากรรมส าหรบัผู้โดยสารรถยนต์รบัจ้าง (รถแท็กซ่ี) ไปใช้ใน
ภาคสนาม (กลุ่มผู้โดยสาร 30คน) (One-Group Pretest-Postest Design) ผลการน าระบบควิอารโ์คด้เพื่อป้องกนั
อาชญากรรมส าหรบัผูโ้ดยสาร ไปทดลองใชใ้นภาคสนาม 30 คนโดยผลการประเมนิแบ่ง 2 กลุ่มดงันี้  
1) ผลการประเมนิก่อนการให้ความรูแ้ละทดลองใช้ระบบควิอาร์โคด้ในภาคสนาม (กลุ่มทดลอง 30คน) (One-Group 
Pretest-Postest Design) 
(1) ดา้นระบบมคีวามสอดคลอ้งกบัทฤษฎกีารป้องกนัอาชญากรรม สามเหลีย่มอาชญากรรม ในฐานขอ้มูลใดดงัต่อไปน้ี 
ผลการประเมนิก่อนการใหค้วามรูแ้ละทดลองใชร้ะบบควิอารโ์คด้ พบว่า ทุกฐานขอ้มูลมรีะดบัความพงึพอใจในระดบั
น้อยจนถงึน้อยทีสุ่ด โดยเรยีงล าดบั ดงัน้ี 1.ฐานขอ้มูลฟงักช์ัน่พเิศษ จพีเีอส มค่ีาเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจที ่( x  = 
1.23) ผลการประเมนิพบว่า มคีวามพงึพอใจ น้อยที่สุด 2.ด้านโครงสร้างภายนอก มคี่าเฉลี่ยระดบัความพงึพอใจที ่
( x = 1.43) ผลการประเมนิพบว่า มคีวามพงึพอใจ น้อยทีส่ดุ 3.ฐานขอ้มลูดา้นรปูภาพ มคี่าเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจที ่
( x  = 1.56) ผลการประเมนิพบว่า มคีวามพงึพอใจ น้อย 4.ขอ้มูลรถแทก็ซี ่มคี่าเฉลี่ยระดบัความพงึพอใจที ่( x  = 
1.70) ผลการประเมนิพบว่า มคีวามพงึพอใจน้อย 5.ฐานขอ้มลูผูข้บัขีภ่ายในบตัร มคี่าเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจที ่( x  = 
1.80) ผลการประเมนิพบว่า มคีวามพงึพอใจ น้อย สรปุผลรวมเฉล่ีย ระดบัความพงึพอใจ ดา้นระบบมคีวามสอดคลอ้ง
กบัทฤษฎกีารป้องกนัอาชญากรรม สามเหลีย่มอาชญากรรม ก่อนการให้ความรู้และทดลองใช้ระบบควิอาร์โค้ด อยู่ที่
ระดบั น้อย ( x  = 1.54)  
(2) ระบบมคีวามสอดคล้องกบัทฤษฎีการป้องกนัอาชญากรรม เชงิสถานการณ์ ในฐานขอ้มูลใดดงัต่อไปน้ี ผลการ
ประเมนิก่อนการใหค้วามรูแ้ละทดลองใชร้ะบบควิอารโ์คด้ พบว่า ทุกฐานขอ้มลูมรีะดบัความพงึพอใจในระดบัน้อยจนถงึ
น้อยทีส่ดุ โดยเรยีงล าดบั ดงันี้ 1. ฐานขอ้มลูฟงักช์ัน่พเิศษ จพีเีอส มค่ีาเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจที ่( x  = 1.23) ผลการ
ประเมนิพบว่า มคีวามพงึพอใจ น้อยทีสุ่ด 2.ดา้นโครงสรา้งภายนอก มคี่าเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจที่ ( x  = 1.37) ผล
การประเมนิพบว่า มคีวามพงึพอใจ น้อยทีสุ่ด 3.ฐานขอ้มูลรถแทก็ซี ่มคี่าเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจที ่( x  = 1.47) ผล
การประเมนิพบว่า มคีวามพงึพอใจ น้อยทีสุ่ด 4.ขอ้มูลดา้นรูปภาพ มคี่าเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจที ่( x  = 1.53) ผล
การประเมนิพบว่า มคีวามพงึพอใจน้อย 5.ฐานขอ้มูลผูข้บัขีภ่ายในบตัร มคี่าเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจที ่( x  = 1.57) 
ผลการประเมนิพบว่า มคีวามพงึพอใจ น้อย สรปุผลรวมเฉล่ีย ระดบัความพงึพอใจ ดา้นระบบมคีวามสอดคลอ้งกบั
ทฤษฎกีารป้องกนัอาชญากรรม เชงิสถานการณ์ ก่อนการใหค้วามรูแ้ละทดลองใชร้ะบบควิอารโ์คด้ อยู่ทีร่ะดบั น้อยทีส่ดุ 
( x  = 1.43) 
(3) ด้านระบบ ซึ่งประกอบด้วย 1.ระบบมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วย Admin ระบบ 2.ระบบมีการบนัทึกการ
เปลีย่นแปลง ว/ด/ป/และเวลา 3.การมีระบบ Lock-In (Username และ Password) เพื่อความปลอดภยัของขอ้มูล 4.
ระบบมกีารแจ้งเตือนผูโ้ดยสารด้วยฟงัก์ชัน่ CARD LOST มคี่าผลรวมเฉลีย่ความพงึพอใจก่อนการให้ความรู้และ
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ทดลองใชร้ะบบควิอารโ์คด้ โดยมคี่าเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจที ่( x  = 1.86) แปลผล ระดบัความพงึพอใจ อยู่ในระดบั 
น้อย  
(4) ดา้นคู่มอืการใหค้วามรูแ้ละคู่มอืปฏบิตักิารใชง้านระบบควิอารโ์คด้ ผลการประเมนิก่อนการใหค้วามรูแ้ละทดลองใช้
ระบบควิอาร์โคด้พบว่า ทุกฐานขอ้มูลมรีะดบัความพงึพอใจ น้อย โดยเรยีงล าดบั ดงันี้ 1.ผู้รบับรกิารสามารถอธบิาย
ขัน้ตอนการปฏบิตัติามคู่มอืการใหค้วามรูเ้รื่องระบบควิอารโ์คด้เพื่อการป้องกนัอาชญากรรมส าหรบัผูโ้ดยสารรถแทก็ซี่
ไดเ้ป็นอย่างด ีมคี่าเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจที ่( x  = 1.76) 2.ดา้นคู่มอืการให้ความรูเ้รื่องระบบควิอาร์โคด้เพื่อการ
ป้องกนัอาชญากรรมส าหรบัรถแทก็ซีท่ าใหผู้้รบับรกิารมคีวามเขา้ใจในระบบมากขึน้ มคี่าเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจที ่
( x  = 2.03) 3.ผูร้บับรกิารสามารถปฏบิตัติามคู่มอืการใหค้วามรูเ้รื่องระบบควิอารโ์คด้เพื่อป้องกนัอาชญากรรมส าหรบั
ผูโ้ดยสารรถแทก็ซีไ่ดเ้ป็นอย่างด ีมคี่าเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจที ่( x  = 2.16) และ 4.ดา้นผูร้บับรกิารเขา้ใจในหลกัการ
ในการใชง้านระบบควิอารโ์คด้เพื่อป้องกนัอาชญากรรมส าหรบัผูโ้ดยสารรถแทก็ซี ่มค่ีาเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจที ่( x  
= 2.43) สรุปผลรวมเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจ ดา้นคู่มอืการใหค้วามรูแ้ละคู่มอืปฏบิตักิารใชง้านระบบควิอารโ์คด้ ก่อน
การใหค้วามรูแ้ละทดลองใชร้ะบบควิอารโ์คด้ อยู่ทีร่ะดบั น้อย ( x  = 2.10) 
2) ผลการประเมินหลงัการให้ความรู้และทดลองใช้ระบบคิวอารโ์ค้ดในภาคสนาม(กลุ่มทดลอง30คน) (One-
Group Pretest-Postest Design) 
(1) ดา้นระบบมคีวามสอดคลอ้งกบัทฤษฎกีารป้องกนัอาชญากรรม สามเหลีย่มอาชญากรรม ในฐานขอ้มูลใดดงัต่อไปน้ี 
ผลการประเมนิหลงัการให้ความรูแ้ละทดลองใชร้ะบบควิอารโ์ค้ด พบว่า ทุกฐานขอ้มูลมรีะดบัความพงึพอใจในระดบั 
มากทีส่ดุ โดยเรยีงล าดบั ดงันี้ 1.ฐานขอ้มูลผูข้บัขีภ่ายในบตัรและฐานขอ้มูลดา้นรูปภาพ มคี่าเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจ
ที ่( x  = 5) ผลการประเมนิพบว่า มคีวามพงึพอใจในระดบั มากที่สุด 2.ฐานขอ้มูลฟงัก์ชัน่พเิศษ ระบบจพีเีอส มี
ค่าเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจที ่( x  = 4.8) ผลการประเมนิพบว่า มคีวามพงึพอใจ ในระดบั มากทีสุ่ด 3.ฐานขอ้มูลรถ
แทก็ซี ่มคี่าเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจที ่( x  = 4.75) ผลการประเมนิพบว่า มคีวามพงึพอใจ ในระดบัมากทีสุ่ด และ 4.
ดา้นโครงสรา้งภายนอก มคี่าเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจที ่( x  = 4.66) ผลการประเมนิพบว่า มคีวามพงึพอใจในระดบั 
มากที่สุด สรุปผลรวมเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ด้านระบบมีความสอดคล้องกับทฤษฎีการป้องกันอาชญากรรม 
สามเหลีย่มอาชญากรรม หลงัการใหค้วามรูแ้ละทดลองใชร้ะบบควิอารโ์คด้ อยู่ทีร่ะดบั มากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่ ( x  = 
4.84) 
(2) ระบบมคีวามสอดคล้องกบัทฤษฎีการป้องกนัอาชญากรรม เชงิสถานการณ์ ในฐานขอ้มูลใดดงัต่อไปน้ี ผลการ
ประเมนิหลงัการใหค้วามรูแ้ละทดลองใชร้ะบบควิอารโ์คด้ พบว่า ทุกฐานขอ้มูลมรีะดบัความพงึพอใจในระดบัมากทีสุ่ด 
โดยเรยีงล าดบั ดงัน้ี 1.ฐานขอ้มลูฟงักช์ัน่พเิศษ จพีเีอส มคี่าเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจที ่( x  = 5) ผลการประเมนิพบว่า 
มคีวามพงึพอใจ ในระดบัมากทีสุ่ด 2.ขอ้มูลดา้นรูปภาพ มคี่าเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจที ่( x  = 4.96) ผลการประเมนิ
พบว่า มคีวามพงึพอใจ ในระดบั มากทีส่ดุ 3.ฐานขอ้มลูผูข้บัขีภ่ายในบตัร มคี่าเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจที ่( x  = 4.93) 
ผลการประเมนิพบว่า มรีะดบัความพงึพอใจ มากทีสุ่ด 4.ฐานขอ้มูลรถแทก็ซี ่มคี่าเฉลี่ยระดบัความพงึพอใจที ่( x  = 
4.76) ผลการประเมนิพบว่า มคีวามพงึพอใจในระดบั มากที่สุด 5.ด้านโครงสรา้งภายนอก มคี่าเฉลีย่ระดบัความพงึ
พอใจที ่( x  = 4.73) ผลการประเมนิพบว่า มคีวามพงึพอใจ ในระดบั มากทีส่ดุ สรปุผลรวมเฉล่ียระดบัความพงึพอใจ 
ดา้นระบบมคีวามสอดคลอ้งกบัทฤษฎกีารป้องกนัอาชญากรรม เชงิสถานการณ์ หลงัการใหค้วามรูแ้ละทดลองใชร้ะบบ
ควิอารโ์คด้ อยู่ทีร่ะดบั มากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่ ( x  = 4.88) 
(3) ด้านระบบ ซึ่งประกอบด้วย 1.ระบบมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วย Admin ระบบ 2.ระบบมีการบนัทึกการ
เปลีย่นแปลง ว/ด/ป/ และเวลา 3.การมรีะบบ Lock-In (Username และ Password) เพื่อความปลอดภยัของขอ้มูล 4.
ระบบมกีารแจง้เตอืนผูโ้ดยสารดว้ยฟงักช์ัน่ CARD LOST มคี่าผลรวมเฉลีย่ความพงึพอใจหลงัการใหค้วามรูแ้ละทดลอง
ใชร้ะบบควิอารโ์คด้ โดยมคี่าเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจที ่( x  = 4.65) แปลผล ระดบัความพงึพอใจ อยู่ในระดบั มาก
ทีส่ดุ 
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(4) ดา้นคู่มอืการใหค้วามรูแ้ละคู่มอืปฏบิตักิารใชง้านระบบควิอารโ์คด้ ผลการประเมนิหลงัการใหค้วามรูแ้ละทดลองใช้
ระบบควิอารโ์คด้พบว่า ทุกฐานขอ้มลูมรีะดบัความพงึพอใจ มากทีส่ดุ โดยเรยีงล าดบั ดงันี้ 1.ผูร้บับรกิารสามารถอธบิาย
ขัน้ตอนการปฏบิตัติามคู่มอืการใหค้วามรูเ้รื่องระบบควิอารโ์คด้เพื่อการป้องกนัอาชญากรรมส าหรบัผูโ้ดยสารรถแทก็ซี่
ไดเ้ป็นอย่างด ีมคี่าเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจที ่( x  = 5) ผลการประเมนิพบว่า มคีวามพงึพอใจในระดบั มากทีสุ่ด 2.
ด้านคู่มอืการให้ความรู้เรื่องระบบคิวอาร์โค้ดเพื่อการป้องกนัอาชญากรรมส าหรบัรถแท็กซี่ท าให้ผู้รบับรกิารมคีวาม
เขา้ใจในระบบมากขึน้ มคี่าเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจที ่( x  = 4.96) ผลการประเมนิพบว่า มคีวามพงึพอใจในระดบั 
มากที่สุด 3.ผู้รบับรกิารสามารถปฏบิตัิตามคู่มอืการให้ความรู้เรื่องระบบควิอารโ์ค้ดเพื่ อป้องกนัอาชญากรรมส าหรบั
ผูโ้ดยสารรถแทก็ซีไ่ดเ้ป็นอย่างด ีมคี่าเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจที ่( x  = 4.90) ผลการประเมนิพบว่า มคีวามพงึพอใจ
ในระดบั มากที่สุด และ 4.ด้านผู้รบับรกิารเข้าใจในหลกัการในการใช้งานระบบควิอาร์โค้ดเพื่อป้องกนัอาชญากรรม
ส าหรบัผูโ้ดยสารรถแทก็ซี ่มคี่าเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจที ่( x  = 4.86) ผลการประเมนิพบว่า มคีวามพงึพอใจในระดบั 
มากทีส่ดุ สรปุผลรวมเฉล่ียระดบัความพงึพอใจ ดา้นคู่มอืการใหค้วามรูแ้ละคู่มอืปฏบิตักิารใชง้านระบบควิอารโ์คด้ ผล
การประเมนิหลงัการใหค้วามรูแ้ละทดลองใชร้ะบบควิอาร ์อยู่ทีร่ะดบั มากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่ ( x  = 4.93) 
 
สรปุผลการวิจยั 
วตัถปุระสงคข์้อท่ี 1 พฒันาระบบควิอารโ์คด้เพื่อป้องกนัอาชญากรรมส าหรบัผูโ้ดยสารรถยนต์รบัจา้ง(รถแทก็ซี)่ จาก
การตรวจสอบกรอบแนวคดิเชงิทฤษฎ ีดว้ยการประเมนิขอ้ค าถาม (IOC) ใน7ประเดน็โดยผูท้รงคุณวุฒทิัง้ 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
1) ผูท้รงคุณวุฒดิา้นการวจิยัและพฒันา 2) ผูท้รงคุณวุฒดิา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 3) ผูท้รงคุณวุฒดิา้นอาชญาวทิยา 
พบว่าขอ้ค าถามมคีวามสอดคลอ้งในการสรา้งกรอบแนวคดิทีใ่ชด้ าเนินการวจิยัและพฒันาระบบควิอารโ์ค้ดเพื่อใชใ้นการ
ป้องกนัอาชญากรรมส าหรบัผูโ้ดยสารรถยนต์รบัจา้ง (รถแทก็ซี)่ และขอ้เสนอแนะจากการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth 
Interview) ผู้ทรงคุณวุฒทิัง้ 3 ดา้น และผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี ในการสรา้งต้นแบบในขัน้ตอนการออกแบบ การพฒันา
ระบบควิอารโ์คด้เพื่อป้องกนัอาชญากรรมส าหรบัผูโ้ดยสารรถยนต์รบัจา้ง (รถแทก็ซี)่ ท าใหไ้ดต้้นแบบ และคู่มอืการให้
ความรู ้เรื่อง ระบบควิอารโ์คด้เพื่อการป้องกนัอาชญากรรมส าหรบัผูโ้ดยสารรถแทก็ซีท่ีม่ปีระสทิธภิาพ และครอบคลุม
การใชง้าน ซึง่มคีวามเหมาะสมทีจ่ะน าระบบควิอารโ์ค้ดเพื่อป้องกนัอาชญากรรมส าหรบัผู้โดยสารรถยนต์รบัจ้าง (รถ
แทก็ซี)่ ไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างได ้
วตัถปุระสงคข์้อท่ี 2 ประเมนิประสทิธภิาพระบบควิอารโ์คด้เพื่อป้องกนัอาชญากรรมส าหรบัผูโ้ดยสารรถยนต์รบัจา้ง 
(รถแทก็ซี)่ การทดลองใชร้ะบบควิอารโ์คด้เพื่อป้องกนัอาชญากรรมส าหรบัผูโ้ดยสารรถยนตร์บัจา้ง (รถแทก็ซี)่ ก่อนการ
ใหค้วามรูพ้บว่าผลรวมเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจอยู่ในระดบัน้อย สาเหตุเพราะยงัไม่ทราบขอ้มูล และวธิกีารใชง้านโดย
ละเอียด จึงท าให้ยากที่จะเขา้ใจและใช้งานได้อย่างมีประสทิธิภาพ และการทดลองใช้ระบบควิอาร์โค้ดเพื่อป้องกนั
อาชญากรรมส าหรบัผูโ้ดยสารรถยนตร์บัจา้ง (รถแทก็ซี)่ หลงัการใหค้วามรูผ้ลรวมเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจ อยู่ในระดบั
มาก โดยหลงัจากทราบขอ้มลูจากคู่มอืปฏบิตักิารใชง้านระบบควิอารโ์คด้แลว้ ท าใหใ้ชร้ะบบไดค้ล่องตวั และรวดเรว็ขึน้ 
และมคีวามเหน็ว่าระบบมปีระสทิธภิาพและมปีระโยชน์ส าหรบัผูโ้ดยสารรถรบัจา้งสาธารณะ (Taxi) เป็นอย่างมาก  
 
อภิปรายผลการวิจยั 
การวจิยัเรื่อง การพฒันาระบบควิอารโ์คด้เพื่อป้องกนัอาชญากรรมส าหรบัผูโ้ดยสารรถยนต์รบัจา้ง (รถแทก็ซี)่ น้ี เป็น
การศึกษาเหตุจากการเกิดอาชญากรรมที่เกิดขึ้นบนรถแท็กซี่ ซึ่งสามารถอธิบายการเกิดได้จากความหมายของ
อาชญากรรม โดยน าหลักการแนวคิดทฤษฎีการป้องกันอาชญากรรม สามเหลี่ยมอาชญากรรมและการป้องกัน
อาชญากรรม เชงิสถานการณ์ มาผสมผสานกบัการใชเ้ทคโนโลยคีวิอารโ์คด้ในการใสข่อ้มลู และระบบจพีเีอสในการบอก
ต าแหน่งพกิดั โดยการบูรณาการ จนส าเรจ็เป็นระบบคิวอาร์โค้ดเพื่อป้องกนัอาชญากรรมส าหรบัผู้โดยสารรถยนต์
รบัจ้าง (รถแท็กซี่) โดยการแสดงขอ้มูลรายละเอียดผู้ขบัขี่ของระบบควิอาร์โค้ด เช่น ใบอนุญาตขบัขี ่รูปภาพ หรือ
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รายละเอยีดขอ้มลูรถแทก็ซี ่นัน้เป็นการตดัองคป์ระกอบของสามเหลีย่มอาชญากรรมทีค่นรา้ยอาจแฝงตวัเป็นผูข้บัขี ่มี
ความสอดคลอ้งกบัทฤษฎกีารป้องกนัอาชญากรรม สามเหลีย่มอาชญากรรม สามารถอธบิายการเกดิอาชญากรรมใน3
องค์ประกอบหลกั ได้แก่ 1) คนร้าย 2) เหยื่อ และ3) โอกาส และหากจะป้องกันการเกิดอาชญากรรมต้องท าให้
สามเหลีย่มดา้นใดดา้นหนึ่งหายไป(วสิูตร ฉัตรชยัเดช, 2557) จากผลการวจิยัและพฒันาระบบควิอารโ์คด้เพื่อป้องกนั
อาชญากรรมส าหรบัผูโ้ดยสารรถยนตร์บัจา้ง (รถแทก็ซี)่ พบว่า ผูโ้ดยสารในกลุ่มทดลอง และกลุ่มภาคสนามมคีวามเหน็
สอดคลอ้งกนั หลงัจากการไดร้บัความรูแ้ละทดลองใชร้ะบบแลว้ว่า เป็นสิง่ส าคญัและมปีระโยชน์กบัผูโ้ดยสารเป็นอย่าง
มาก ในการป้องกนัอาชญากรรม เน่ืองจากในปจัจุบนัปญัหาอาชญากรรมทีเ่กดิขึน้นัน้เกดิจากผูข้บัขีท่ีม่ปีระวตัอิาชญา
กร นัน้แฝงตัวในการประกอบอาชพี เมื่อพบเหยื่อหรือผู้โดยสาร นัน่หมายถึงการครบองค์ประกอบของสามเหลี่ยม
อาชญากรรม การมีระบบคิวอาร์โค้ดเพื่อคดักรองผู้ขบัขี่ ท าให้คนร้านที่แฝงตวัเป็นผู้ขบัขีน่ัน้ขาดโอกาสในก ารก่อ
อาชญากรรม ระบบควิอารโ์คด้ทีถู่กพฒันามานี้ มขีอ้มลู และระบบการท างานพเิศษ จพีเีอส ทีส่ามารถระบุต าแหน่งพกิดั
ในการเดนิทางของผูโ้ดยสาร และยงัสามารถส่งขอ้ความและรายละเอยีดขอ้มูลพืน้ฐานภายในบตัรไปยงัเบอรโ์ทรศพัท์
ปลายทาง ดว้ยขอ้ความ SMS ฟร ีสอดคลอ้งกบัทฤษฎ ีการป้องกนัอาชญากรรม เชงิสถานการณ์ (Indermaur, 2013) 
โดยเป็นการเพิม่ความเสีย่งของคนรา้ยในการถูกจบักุม และยงัเป็นการขจดัขอ้อา้งทีค่นรา้ยอาจใชอ้า้งว่า ไม่ไดเ้ดนิทาง
ไปเสน้ทางนี้อกีดว้ย และในฐานขอ้มูลดา้นรูปภาพ ซึง่ประกอบดว้ย รูปผูข้บัขี ่รูปบตัรประจ าตวัผูข้บัขี่(บตัรเหลอืง) รูป
ใบอนุญาตขบัขี ่รปูรถแทก็ซีด่า้นหน้า รปูรถแทก็ซีด่า้นหลงั เช่นเดยีวกบัการศกึษาของ พชรพร เรอืงจุตโิพธิพ์าน และ 
สลลิ กติตเิมธวีฒัน์ (2554) ทีไ่ดพ้ฒันาโปรแกรมเพื่อใชต้รวจสอบค่าโดยสารรถแทก็ซีม่เิตอรแ์ละการระบุต าแหน่งมอืถอื 
โครงงานชิน้นี้จดัท าเพื่อพฒันาโปรแกรมบนโทรศพัทม์อืถอืทีใ่ช้ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์(Android) ส าหรบับอก
ต าแหน่งและตรวจสอบค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์ ที่เกิดขึน้จากการเดินทางของผู้โดยสาร โดยโปรแกรมจะใช้ระบบ
เครื่องรบัจพีเีอส (GPS) ในโทรศพัทม์อืถอื เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอืในการบอกต าแหน่ง ค านวณระยะทาง และน าค่าทีไ่ด ้
มาเปรยีบเทยีบกบัค่าโดยสารมเิตอรท์ีก่ าหนดโดยกรมการขนสง่ทางบก ผลของการค านวณสามารถน ามาเปรยีบเทยีบ
กบัราคาค่าโดยสารที่เกิดขึ้นจริง สอดคล้องกับทฤษฎีการป้องกนัอาชญากรรม เชิงสถานการณ์ เป็นการลดหรือ
หลกีเลีย่งการยัว่ยุ จากการท าวจิยัเรื่อง การพฒันาระบบควิอารโ์คด้เพื่อป้องกนัอาชญากรรมส าหรบัผูโ้ดยสารรถยนต์
รบัจ้าง (รถแทก็ซี)่นี้ ผูว้จิยัเหน็ว่าการพฒันาในดา้นฐานขอ้มูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องและจ าเป็นในยุคของเทคโนโลย ี
โดยองคป์ระกอบของระบบควิอารโ์คด้ทีม่หีลกัในการสรา้ง ผสมผสานเทคโนโลยดี้านระบบจพีเีอส จนได้ระบบควิอาร์
โค้ดที่มีความสมบูรณ์ เขา้ใจง่ายและใช้งานง่าย โดยอธิบายได้จากผลการประเมนิประสทิธภิาพท าให้ ผู้รบับริการ
สามารถอธบิายขัน้ตอนการปฏบิตัิตามคู่มอืการให้ความรูไ้ด้เป็นอย่างด ีเนื่องจากเกดิความรู้ความเขา้ใจจนสามารถ
ปฏบิตักิารใชง้านและเขา้ใจในหลกัการ และยงัเป็นการช่วยลดเหตุอาชญากรรมทีเ่กดิขึน้กบัผู้โดยสารรถสาธารณะได้
โดยตรง 
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