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วัตถุุประสงค์

เพ่ื่�อเผยแพื่ร่ผลงานวิชาการด้้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีระกอบัด้้วย  

ศิลปีศาสตร์ การโรงแรม การที่่องเท่ี่�ยว วัฒนธัรรม ภาษาและการส่�อสาร การศึกษา 

นิติศาสตร ์รัฐศาสตร/์รัฐปีระศาสนศาสตร ์สหวิที่ยาการด้้านมนษุยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  

และสาขาอ่�นท่ี่�เก่�ยวข้อง สําหรับันักวิชาการ นักวิจััย อาจัารย์ นักศึกษาและบุัคคลทัี่�วไปี  

ทัี่�งแวด้วงวิชาการและสังคมทัี่�วไปี

ขอบเขตผลงานท่�รับต่พิมพ์

1. ขอบัเขตเน่�อหาปีระกอบัด้้วย ศิลปีศาสตร์ การโรงแรม การท่ี่องเท่ี่�ยว  

วัฒนธัรรม ภาษาและการส่�อสาร การศึกษา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์/รัฐปีระศาสนศาสตร์  

สหวิที่ยาการด้้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาอ่�นท่ี่�เก่�ยวข้อง

2. ปีระเภที่บัที่ความ ปีระกอบัด้้วย บัที่ความวิจััย บัที่ความวิชาการ บัที่วิจัารณ์์

หนังส่อ และบัที่ความปีริทัี่ศน์
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นโยบายการกลั�นกรองบทความ

1. บัที่ความทุี่กเร่�องไ ด้้ รับัการพิื่จัารณ์ากลั�นกรองโด้ยผ้้ที่รงคุณ์วุฒิ  

(Peer Reviewer) จัากภายในและภายนอกมหาวิที่ยาลัยจํัานวนอย่างน้อย 2 ท่ี่าน 

ต่อบัที่ความ โด้ยผ้้ที่รงคุณ์วุฒิจัะไม่ที่ราบัข้อม้ลของผ้้ส่งบัที่ความ (Double-Blind 

Peer Review)

2. บัที่ความต้องไม่เคยต่พิื่มพ์ื่เผยแพื่ร่ท่ี่�ใด้มาก่อนและต้องไม่อย้ใ่นกระบัวนการ

พิื่จัารณ์าของวารสารหร่อสิ�งต่พิื่มพ์ื่อ่�นใด้ และต้องไม่ละเมิด้หร่อคัด้ลอกผลงานผ้้อ่�น

3. บัที่ความ ข้อความ ภาพื่ปีระกอบั และตารางปีระกอบัท่ี่�ปีรากฏในวารสาร

ฉบัับัน่�เป็ีนลิขสิที่ธิั�เฉพื่าะส่วนบุัคคลของผ้้เข่ยน กองบัรรณ์าธัิการไม่จํัาเป็ีนต้องเห็นด้้วย

เสมอไปีและไม่ม่ส่วนรับัผิด้ชอบัใด้ ๆ

กำาหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ 

ฉบัับัท่ี่� 1 มกราคม - มิถุุนายน

ฉบัับัท่ี่� 2 กรกฎาคม - ธัันวาคม 

ติดต่อกองบรรณาธิิการ

คณ์ะศิลปีศาสตร์ มหาวิที่ยาลัยเที่คโนโลยร่าชมงคลพื่ระนคร

86 ถุนนพิื่ษณุ์โลก แขวงสวนจิัตรลด้า เขตดุ้สิต กรุงเที่พื่ฯ

โที่รศัพื่ท์ี่ 02-665-3555 ต่อ 1002 

อ่เมล: j_larts@rmutp.ac.th

พิมพ์ท่�: โรงพิื่มพ์ื่มหาวิที่ยาลัยธัรรมศาสตร์

โที่รศัพื่ท์ี่ 0-2564-3104 ถึุง 6

โที่รสาร 0-2564-3119
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ท่�ปรึกษา

อาจัารย์ ด้ร.ณั์ฐวรพื่ล รัชสิริวัชรบุัล  

อธิัการบัด่้มหาวิที่ยาลัยเที่คโนโลยร่าชมงคลพื่ระนคร 

รองศาสตราจัารย์ ด้ร.นัฐโชติ รักไที่ยเจัริญช่พื่ 

ผ้้ช่วยอธิัการบัด่้

ผ้้ช่วยศาสตราจัารย์ ด้ร.อํานาจั เอ่�ยมสําอางค์ 

คณ์บัด่้คณ์ะศิลปีศาสตร์ 

บรรณาธิิการ

ผ้้ช่วยศาสตราจัารย์ ด้ร.พื่งศ์รัชต์ธัวัช วิวังส้ คณ์ะศิลปีศาสตร์

  

รองบรรณาธิิการ

อาจัารย์ ด้ร.นันที่ภา ปัีญญารัตน์ คณ์ะศิลปีศาสตร์

  

กองบรรณาธิิการ

ผ้�ทรงคุณวุฒิิภายนอกสถุาบัน

Professor Emeritus Dr.Nancy, Chism Indiana University, USA.

ศาสตราจัารย์กิตติคุณ์ ด้ร.รัตนา พุ่ื่มไพื่ศาล จุัฬาลงกรณ์์มหาวิที่ยาลัย

ศาสตราจัารย์ ด้ร.วิรุณ์ ตั�งเจัริญ มหาวิที่ยาลัยศร่นครินที่รวิโรฒ

ศาสตราจัารย์ ด้ร.สุมาล่ สังข์ศร่ มหาวิที่ยาลัยสุโขทัี่ยธัรรมาธิัราช

รองศาสตราจัารย์ ด้ร.ธััญญา สังขพัื่นธัานนท์ี่ ศิลปิีนแห่งชาติ สาขาวรรณ์ศิลป์ี

รองศาสตราจัารย์ ด้ร.อาชัญญา รัตนอุบัล จุัฬาลงกรณ์์มหาวิที่ยาลัย

รองศาสตราจัารย์ ด้ร.สิงหนาที่ น้อมเน่ยน มหาวิที่ยาลัยมหิด้ล

รองศาสตราจัารย์ ด้ร.ปิียะ ศักดิ้�เจัริญ มหาวิที่ยาลัยรามคําแหง

รองศาสตราจัารย์ ด้ร.จัารุวรรณ์ ขําเพื่ชร มหาวิที่ยาลัยศร่นครินที่รวิโรฒ

รองศาสตราจัารย์ ด้ร.เพ็ื่ญนภา กุลนภาด้ล มหาวิที่ยาลัยบ้ัรพื่า

รองศาสตราจัารย์ ด้ร.ภัที่ราวด่้ มากม่ มหาวิที่ยาลัยบ้ัรพื่า

ผ้้ช่วยศาสตราจัารย์ ด้ร.มิ�งขวัญ คงเจัริญ มหาวิที่ยาลัยศร่นครินที่รวิโรฒ
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ผ้้ช่วยศาสตราจัารย์ ด้ร.แก้วตะวัน ศิริลักขณ์านันท์ี่ วิที่ยาลัยเซนต์หลุยส์

อาจัารย์ ด้ร.เพ็ื่ญพิื่มพ์ื่ พื่วงสุวรรณ์ มหาวิที่ยาลัยพื่ะเยา

ผ้�ทรงคุณวุฒิิภายในสถุาบัน

ผ้้ช่วยศาสตราจัารย์ ด้ร.ภคพื่นธ์ั ศาลาที่อง คณ์ะศิลปีศาสตร์

ผ้้ช่วยศาสตราจัารย์ ด้ร.รุ่งอรุณ์ พื่รเจัริญ คณ์ะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผ้้ช่วยศาสตราจัารย์ ด้ร.ฉันที่นา ปีาปัีด้ถุา คณ์ะเที่คโนโลย่ส่�อสารมวลชน

ผ้้ช่วยศาสตราจัารย์ ด้ร.อุด้มเด้ชา พื่ลเย่�ยม คณ์ะวิที่ยาศาสตร์และเที่คโนโลย่

ผ้้ช่วยศาสตราจัารย์ที่รงสิริ วิชิรานนท์ี่ คณ์ะศิลปีศาสตร์

ผ้้ช่วยศาสตราจัารย์ยุที่ธัภ้มิ สุวรรณ์เวช คณ์ะศิลปีศาสตร์

ผ้้ช่วยศาสตราจัารย์ไพื่โรจัน์ ทิี่พื่ย์มาตร คณ์ะบัริหารธุัรกิจั

อาจัารย์ ด้ร.สุวรรณ์า เข็มแด้ง คณ์ะศิลปีศาสตร์

อาจัารย์ ด้ร.อรุณ่์ อรุณ์เร่อง คณ์ะศิลปีศาสตร์ 

อาจัารย์เมทิี่กา พ่ื่วงแสง คณ์ะศิลปีศาสตร์

อาจัารย์ว่าท่ี่� ร.ต.สราที่ตรา เล่งไพื่บ้ัลย์ คณ์ะศิลปีศาสตร์

ฝ่่ายจััดการและเลขานุการกองบรรณาธิิการ

นางสาวนุชาวด่้ แซ่ตั�น คณ์ะศิลปีศาสตร์
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ผ้�ทรงคุณวุฒิิกลั�นกรองบทความ 

Reviewers

รองศาสตราจัารย์ ด้ร.สัญญา เคณ์าภ้มิ มหาวิที่ยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผ้้ช่วยศาสตราจัารย์ ด้ร.ช้ศักดิ้� เอ่�องโชคชัย มหาวิที่ยาลัยเกษตรศาสตร์

ผ้้ช่วยศาสตราจัารย์ ด้ร.เอกสิที่ธิั� สนามที่อง มหาวิที่ยาลัยรามคําแหง

ผ้้ช่วยศาสตราจัารย์ ด้ร.ว่ระพื่งษ์ กิติวงค์  มหาวิที่ยาลัยพื่ะเยา

ผ้้ช่วยศาสตราจัารย์ ด้ร.อรุณ์ ไชยนิตย์ มหาวิที่ยาลัยราชภัฏพื่ระนคร

ผ้้ช่วยศาสตราจัารย์ ด้ร.อาจัาร่ย์ ปีระจัวบัเหมาะ มหาวิที่ยาลัยราชภัฏจัันที่รเกษม

ผ้้ช่วยศาสตราจัารย์ชัยยุที่ธั ถุาวรานุรักษ์ มหาวิที่ยาลัยธัรรมศาสตร์

ผ้้ช่วยศาสตราจัารย์กนกวด่้ พึื่�งโพื่ธิั�ที่อง  มหาวิที่ยาลัยศร่นครินที่รวิโรฒ

ผ้้ช่วยศาสตราจัารย์ที่รงสิริ วิชิรานนท์ี่ มหาวิที่ยาลัยเที่คโนโลย่ราชมงคลพื่ระนคร

ผ้้ช่วยศาสตราจัารย์ไพื่โรจัน์ ทิี่พื่ย์มาตร มหาวิที่ยาลัยเที่คโนโลย่ราชมงคลพื่ระนคร

อาจัารย์ ด้ร.บุัญเก่ยรติ การะเวกพัื่นธ์ุั มหาวิที่ยาลัยรามคําแหง

อาจัารย์ ด้ร.อุษณ่์ย์ รัศม่วงษ์จัันที่ร์ มหาวิที่ยาลัยพื่ะเยา

อาจัารย์ ด้ร.รัชราวไล สว่างอรุณ์  กรมพื่ลศึกษา

อาจัารย์ ด้ร.ชัยวุฒิ ชัยฤกษ์ มหาวิที่ยาลัยเที่คโนโลย่ราชมงคลพื่ระนคร
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บทบรรณาธิิการ

“วารสารศิิลปศิาสตร์ (วังนางเลิ�ง) มทร.พระนคร” ปีท่� 1 ฉบับท่� 2  

(กรกฎาคม - ธัินวาคม 2564) ฉบับน่� ม่สารัตถุะสําคัญจัากบัที่ความวิจััยและ
บัที่ความวิชาการจัากบัรรด้านักวิชาการและ/หร่อนักวิจััยในศาสตร์สาขาด้้าน
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ท่ี่�ม่ขอบัเขตกว้างขวางและน่าสนใจัหลากหลายเร่�อง 
แม้ว่าสถุานการณ์์การแพื่ร่ระบัาด้ของโคโรนาไวรัสสายพัื่นธ์ุัใหม่ 2019 ยังคงส่งผล 
กระที่บัต่อการลงพ่ื่�นท่ี่�ในการจััด้เก็บัรวบัรวมข้อม้ลการวิจััยของบัรรด้านักวิชาการ
และ/หร่อนักวิจััยทัี่�งหลาย แต่ก็มิได้้ส่งผลต่อการพัื่ฒนาผลผลิตด้้านการวิจััยด้้าน 
ดั้งกล่าวลด้น้อยลง

สาระโด้ยสังเขปีจัากบัที่ความวิจััยหลายเร่�อง ได้้แก่ “การม่ส่วนร่วมของ

ประชาชนในการพัฒินาชุมชน ตำาบลโคกม่วง อำาเภอเขาชัยสน จัังหวัดพัทลุง”  

โด้ย “วิลาวัลย์ รุยันต์” เจ้ัาหน้าท่ี่�ปีกครอง ท่ี่�ว่าการเขาชัยสน จัังหวัด้พัื่ที่ลุง พื่บัว่า  
การรับัร้้ข่าวสารในการพัื่ฒนาชุมชนของปีระชาชนม่ความสัมพัื่นธ์ัอย่างม่นัยสําคัญ
กับัการม่ส่วนร่วมของปีระชาชนท่ี่�หน่วยงานภาครัฐจํัาเป็ีนต้องหันมาใส่ใจัในปีระเด็้น
ดั้งกล่าว เพ่ื่�อให้ปีระชาชนในพ่ื่�นท่ี่�เข้ามาม่ส่วนร่วมในการพัื่ฒนาชุมชนท้ี่องถิุ�นต่อไปี  
สอด้คล้องกับัผลงานการศึกษาจัากวิที่ยานิพื่นธ์ัของนักศึกษา คณ์ะสังคม 

สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิที่ยาลัยธัรรมศาสตร์ “ภ่มณ์นภัสร์ ชลายนนาวิน และ  

อัจัฉรา ชลายนนาวิน” เร่�อง “การม่ส่วนร่วมของชุมชนต่อการจััดการขยะทะเล  

กรณ่ศึิกษาชุมชนชายฝ่่�ง จัังหวัดชลบุร่” พื่บัว่า การม่ส่วนร่วมของปีระชาชนม่
ความเก่�ยวข้องกับัการรบััผลปีระโยชนข์องภาคปีระชาชน โด้ยลักษณ์ะการม่สว่นร่วม
ของปีระชาชน ต้องครอบัคลุมตั�งแต่การม่ส่วนร่วมในการตัด้สินใจั การม่ส่วนร่วมใน
การปีฏิบััติการและการม่ส่วนร่วมในการปีระเมินผล จึังจัะทํี่าให้กระบัวนการพัื่ฒนา
ชุมชนบันพ่ื่�นฐานการม่ส่วนร่วมของปีระชาชนเป็ีนไปีตามหลักแห่งการพัื่ฒนาชุมชน 
อย่างยั�งย่น และเป็ีนกลไกหนึ�งท่ี่�สําคัญของการพัื่ฒนาชุมชนพึื่�งตนเอง จัากผลการ

ศึกษาของ “ยทุธิจัักร มณ่แดง และ กาญจันา แก�วรอด” เร่�อง “ลักษณะและป่จัจััย

สนับสนุนให�ชุมชนพึ�งตนเอง กรณ่ศึิกษาชุมชนเล่ยบคลองมอญ แขวงทับยาว  
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(8)

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร” ท่ี่�ดํ้าเนินการวิจััยโด้ยการลงพ่ื่�นท่ี่�ภาคสนาม  
พื่บัว่า ลักษณ์ะการพึื่�งตนเองของชุมชน ม่องค์ปีระกอบัสําคัญ 5 ด้้าน ได้้แก่  
การพึื่�งตนเองด้้านเศรษฐกิจั การพึื่�งตนเองด้้านเที่คโนโลย่ การพึื่�งตนเองด้้าน
ที่รัพื่ยากรธัรรมชาติ การพึื่�งตนเองด้้านด้้านจิัตใจั และการพึื่�งตนเองด้้านสังคมและ
วัฒนธัรรม ซึ�งรายละเอ่ยด้สําคัญอ่�นๆ สามารถุติด้ตามได้้จัากรายละเอ่ยด้ท่ี่�ปีรากฏ
ในบัที่ความวิจััยท่ี่�นําเสนอภายในวารสารฉบัับัน่�

นอกจัากน่� ยังม่ผลการศึกษาด้้านการบัริหารจััด้การหน่วยงานภาคเอกชน 

และรัฐวิสาหกิจั จัากเร่�อง “คุณภาพการให�บริการของพนักงานธินาคาร  

แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จัำากัด (มหาชน) สำานักงานใหญ่” โด้ย “ชฤทธิิ� เพ็ชรทอง 

นพวรรณ วิเศิษสินธ์ุิ และ สิทธิิศัิกดิ� ฝ่รั�งทอง” และผลงานการศึกษา เร่�อง “การ

พัฒินาบุคลากรของการไฟฟา้ส่วนภ้มิภาค สำานักงานใหญ่” โด้ย “สุภาวงษ์ วงศิร่ช้  

และ อรุณ ไขยนิตย์” ซึ�งได้้ ข้อค้นพื่บัจัากการศึกษาและให้ข้อเสนอแนะการวิจััย
ไว้น่าสนใจัและสามารถุนําไปีปีรับัใช้เพ่ื่�อการบัริหารจััด้การด้้านการบัริการแก่ล้กค้า
เป้ีาหมายและการพัื่ฒนาปีระสิที่ธิัภาพื่การทํี่างานของบุัคลากรในสังกัด้ให้เป็ีนไปี
ตามเป้ีาปีระสงค์ขององค์กรต่อไปี 

“วารสารศิิลปศิาสตร์ (วังนางเลิ�ง) มทร.พระนคร” ฉบัับัน่� ยงัม่บัที่ความ

วิชาการอ่ก 2 เร่�อง เร่�องแรก โด้ย “สมศิร่ เวิ�นทอง” เร่�อง “แนวคิดทุนป่ญญา:  

การพัฒินาสำานักงานบริการด�านวิชาช่พบัญช่ไทย” ท่ี่�ระบุัถึุงการปีระสบัความ
สําเร็จัด้้านวิชาช่พื่ด้้านการบััญช่อยา่งยั�งยน่บันฐานแนวคดิ้ทุี่นปัีญ ต้องม่องค์ปีระกอบั  
4 ด้้าน ได้้แก่ ทุี่นมนุษย ์ทุี่นสังคม ทุี่นโครงสร้างและทุี่นจิัตวิญญาณ์ อันเป็ีนองค์ปีระกอบั
ท่ี่�เช่�อมโยงสัมพัื่นธ์ักันและนําไปีส่้สัมฤที่ธิัผลเชิงเป้ีาหมายการบัริการด้้านวิชาช่พื่

บััญช่ และอ่กหนึ�งบัที่ความวิชาการ โด้ย “สราทตรา เล่งไพบ้ลย์ นเรศิ กันธิะวงค์  

และ ยุทธิภ้มิ สุวรรณเวช” เร่�อง “แนวทางการพัฒินาและส่งเสริมเยาวชนด่

เด่นทางการก่ฬาและนันทนาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลย่ราชมงคลพระนคร”  
ท่ี่�ได้้นําเสนอแนวที่างการขับัเคล่�อนเพ่ื่�อการพัื่ฒนาและส่งเสริมเยาวชนด่้เด่้นท่ี่�ม่
ความสามารถุพิื่เศษที่างการก่ฬาและนันที่นาการให้ม่ผลการเร่ยนร้้เป็ีนเลิศทัี่�งด้้าน
สติปัีญญา ด้้านจิัตใจัและด้้านสังคม เพ่ื่�อเป็ีนกําลังสําคัญในการพัื่ฒนาปีระเที่ศชาติ
เม่�อเข้าส่้โลกอาช่พื่ภายหลังจับัการศึกษา 
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ด้้วยเป้ีาหมายของ ผ้�ช่วยศิาสตราจัารย์ ดร.อำานาจั เอ่�ยมสำาอางค์ คณบด่

คณะศิิลปศิาสตร์ (วังนางเลิ�ง) มทร.พระนคร ผลงานวิชาการและ/หร่อวิจััยท่ี่� 

เผยแพื่ร่ใน “วารสารศิิลปศิาสตร์ (วังนางเลิ�ง) มทร.พระนคร” ปีท่� 1 ฉบับท่� 2  

(กรกฎาคม - ธัินวาคม 2564) ฉบับน่�และถัุดไป จัะเป็ีนฐานความร้้สําคัญท่ี่�เปิีด้
โอกาสให้บัรรด้านักวิชาการและ/หร่อนักวิจััยทุี่กท่ี่านได้้ร่วมกันแลกเปีล่�ยนเร่ยนร้้  
นําเสนอผลการศึกษาเร่ยนร้้ และต่อยอด้องค์ความร้้ในศาสตร์สาขาท่ี่�เก่�ยวข้อง  

เพ่ื่�อการพัื่ฒนาผลผลิตที่างวิชาการและ/หร่อวิจััยให้ม่ความเข็มแข็งต่อไปี 

 บรรณาธิิการ

ผ้้ช่วยศาสตราจัารย์ ด้ร.พื่งศ์รัชต์ธัวัช วิวังส้

อาจัารย์ ด้ร.นันที่ภา  ปัีญญารัตน์
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สารบัญ

บทความวิจััย
การม่ส่วนร่วมของปีระชาชนในการพัื่ฒนาชุมชน 1

ตําบัลโคกม่วง อําเภอเขาชัยสน จัังหวัด้พัื่ที่ลุง   

วิิลาวัิลย์์ รุุย์ันต์์

การม่ส่วนร่วมของชุมชนต่อการจััด้การขยะที่ะเล 30

กรณ่์ศึกษาชุมชนชายฝัั่�ง จัังหวัด้ชลบุัร่

ภีีมญ์์นภัีสร์ุ ชลาย์นนาวิิน และ อััจฉรุา ชลาย์นนาวิิน

ลักษณ์ะและปัีจัจััยสนับัสนุนให้ชุมชนพึื่�งตนเอง 46

กรณ่์ศึกษาชุมชนเล่ยบัคลองมอญ แขวงทัี่บัยาว เขตลาด้กระบััง กรุงเที่พื่มหานคร

ย์ุทธจักรุ มณีีแดง และ กาญ์จนา เเก้วิรุอัด

คุณ์ภาพื่การให้บัริการของพื่นักงานธันาคาร แลนด์้ แอนด์้ เฮ้้าส์ จํัากัด้ (มหาชน) 67

สํานักงานใหญ่

ชฤทธิ�  เพ็็ชรุทอัง นพ็วิรุรุณี วิิเศษสินธ์ุ และ สิทธิชัย์ ฝรัุ�งทอัง 

การพัื่ฒนาบุัคลากรของการไฟฟ้าส่วนภ้มิภาค สํานักงานใหญ่ 84

สุภีารัุกษ์  วิงศรีุชู และ อัรุุณี ไชย์นิต์ย์์

บทความวิชาการ 
แนวคิด้ทุี่นปัีญญา: การพัื่ฒนาสํานักงานบัริการด้้านวิชาช่พื่บััญช่ไที่ย 110

สมศรีุ เวิิ�นทอัง

แนวที่างการพัื่ฒนาและส่งเสริมเยาวชนด่้เด่้นที่างการก่ฬา 128

และนันที่นาการของมหาวิที่ยาลัยเที่คโนโลยร่าชมงคลพื่ระนคร

สรุาทต์รุา เล่งไพ็บููลย์์ นเรุศ กันธะวิงค์์ และ ย์ุทธภูีมิ สุวิรุรุณีเวิช 
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การม่ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒินาชุมชน  
ตำาบลโคกม่วง อำาเภอเขาชัยสน จัังหวัดพัทลุง

วิิลาวัิลย์์ รุุยั์นต์์*
Received: 27 June 2021 / Revised: 26 July 2021 / Accepted: 29 July 2021

บทคัดย่อ  

การวิจััยครั�งน่�ม่วัตถุุปีระสงค์เพ่ื่�อ 1) ศึกษาระด้ับัการม่ส่วนร่วมของ

ปีระชาชนในการพัื่ฒนาชุมชนตําบัลโคกม่วง อําเภอเขาชัยสน จัังหวัด้พัื่ที่ลุง  

2) เปีร่ยบัเท่ี่ยบัการม่ส่วนร่วมของปีระชาชนในการพัื่ฒนาชุมชนตําบัลโคกม่วง อําเภอ

เขาชัยสน จัังหวัด้พัื่ที่ลุง จํัาแนกตามปัีจัจััยส่วนบุัคคล และการรับัร้้ข้อม้ลข่าวสารของ

ปีระชาชนเก่�ยวกับัการพัื่ฒนาชุมชน กลุ่มตัวอย่างท่ี่�ใช้ในการศึกษา จํัานวน 384 คน  

เคร่�องม่อท่ี่�ใช้ในการเก็บัรวบัรวมข้อม้ลเป็ีนแบับัสอบัถุาม วิเคราะห์ข้อม้ลด้้วย

โปีรแกรมคอมพิื่วเตอร์ สถิุติท่ี่�ใช้ ค่อ ค่าความถุ่� ค่าร้อยละ ค่าเฉล่�ย ส่วนเบ่ั�ยงเบัน

มาตรฐาน พื่บัว่า 

1) ระดั้บัการม่ส่วนร่วมของปีระชาชนในการพัื่ฒนาชุมชน พื่บัว่า  

ปีระชาชนม่ระด้ับัความคิด้เห็นเก่�ยวกับัการม่ส่วนร่วมโด้ยรวมและรายด้้านอย้่ใน

ระดั้บัมาก โด้ยด้้านท่ี่�ม่ค่าเฉล่�ยส้งสุด้ ค่อ การม่ส่วนร่วมในการดํ้าเนินงาน และด้้าน

ท่ี่�ม่ค่าเฉล่�ยตํ�าสุด้ ค่อ การม่ส่วนร่วมในการติด้ตามและปีระเมินผล 

2) การรับัร้้ข้อม้ลข่าวสารของปีระชาชนเก่�ยวกับัการพื่ัฒนาชุมชน  

ภาพื่รวมกลุ่มตัวอย่างม่การรับัร้้ข้อม้ลข่าวสารในระดั้บัปีานกลาง โด้ยปีระเด็้นรับัร้้

ข้อม้ลข่าวสารจัากกํานัน ผ้้ใหญ่บ้ัาน หร่อสมาชิกสภาเที่ศบัาล มากท่ี่�สุด้ 

3) ปีระชาชนกลุ่มตัวอย่างท่ี่�ม่ปัีจัจััยส่วนบุัคคลด้้านอายุ ระดั้บัการศึกษา  

อาช่พื่ และระยะเวลาอาศัยในพ่ื่�นท่ี่� แตกต่างกัน ม่ส่วนร่วมในการพื่ัฒนาชุมชน  

* เจ้ัาหน้าท่ี่�ปีกครอง ท่ี่�ว่าการอําเภอเขาชัยสน จัังหวัด้พัื่ที่ลุง 

E-mail: wilawan18092563@gmail.com
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แตกตา่งกัน อยา่งม่นัยสําคัญที่างสถุติิท่ี่�ระดั้บั 0.05 แตก่ลุ่มตัวอยา่งท่ี่�ม่เพื่ศแตกตา่งกัน  

ม่ส่วนร่วมในการพัื่ฒนาชุมชนไม่แตกต่างกัน นอกจัากน่� พื่บัว่า การรับัร้้ข้อม้ลข่าวสาร

ในการพื่ัฒนาชุมชนปีระชาชนม่ความสัมพัื่นธ์ัอย้่ในระดั้บัมากกับัการม่ส่วนร่วมของ

ปีระชาชนในการพัื่ฒนาท้ี่องถิุ�น อย่างม่นัยสําคัญที่างสถิุติท่ี่�ระดั้บั 0.05 

คำาสำาคัญ: การม่ส่วนร่วม การพัื่ฒนาชุมชน
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Public Participation in Community Development  
of kokmuang, Khao Chaison District,  

Phatthalung Province
Wilawan Ruyan*

Abstract 

This research aimed to first, study the level of public par-

ticipation towards community development in kokmuang Sub-district, 

Khao Chaison District, Phatthalung Province and second, to compare 

the participation of people in community development at kokmuang 

Sub-district, Khao Chaison District, Phatthalung Province, classified 

by personal factors and Perception of information of people about 

community development. The sample group consisted of a total of 

384 people. The tool used to collect data was a questionnaire. The 

data were analysed by a computer program. The statistics used were 

frequency, percentage, mean and standard deviation.

1) At the level of public participation in community development,  

it was found that the people had a high level of opinion on overall 

and individual participation. The side with the highest average was 

participation in operations. And the side with the lowest mean was 

participation in monitoring and evaluation. 

2) People perception of information and news about com-

munity development. Overall, the samples perceived information at a 

* Administrative officer, Khao Chaison District Office, Phatthalung Province 

E-mail: wilawan18092563@gmail.com
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moderate level. With the issue of receiving the most information from 

the village headman or council member. 

3) Sample population with age personal factors different levels 

of education, occupation, and length of residence in different areas 

contribute to different community development, marked statistically 

significant differences at level 0.05. But the samples with different sexes 

participation in community development is no different, In addition, 

it was found that the perception of information in the development 

of the people’s community had a high level of relationship with the 

participation of people in local development, marked statistically  

significant differences at level 0.05.

Keywords: Participation Community development
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บทนำา 

จัากสถุานการณ์์ท่ี่� ผ่านมาปีระเที่ศไที่ยมุ่งเน้นการพัื่ฒนาปีระเที่ศ 

ในมิติต่าง ๆ เพ่ื่�อให้เกิด้ความก้าวหน้าและม่ความทัี่ด้เท่ี่ยมกับันานาปีระเที่ศ โด้ย 

มุ่งเน้นไปีท่ี่�การผลิตที่างอุตสาหกรรมเพ่ื่�อการส่งออกโด้ยใช้เที่คโนโลย่สมัยใหม่ตาม

แบับัอย่างตะวันตกเป็ีนตัวขับัเคล่�อน จันสามารถุทํี่าให้ปีระเที่ศม่ศักยภาพื่การแข่งกัน 

กับันานาปีระเที่ศ ผลพื่วงจัากการพื่ฒันาปีระเที่ศใหเ้จัริญก้าวหน้าอย่างต่อเน่�องทํี่าให้

ชุมชนในหลายพ่ื่�นท่ี่�เปีล่�ยนแปีลงสภาพื่เชิงพ่ื่�นท่ี่�ตัวเองไปีส่้ความเป็ีนชุมชนเม่อง และ

ปีระเที่ศไที่ยยังมุ่งเน้นพัื่ฒนาสังคม ชุมชน และภาพื่รวมของปีระเที่ศในลักษณ์ะ 

ก้าวกระโด้ด้ ส่งผลให้ปัีจัจุับัันเกิด้สถุานการณ์์ช่องว่างระหว่างชนชั�นในสังคม และ

นําไปีส่้ปัีญหาสังคมในหลายปีระการ เน่�องจัากการพัื่ฒนาแบับัก้าวกระโด้ด้ได้้ละเลย

พ่ื่�นฐานในการดํ้ารงช่วิตของชุมชนท่ี่�ม่มาตั�งแต่ในอด่้ต ซึ�งให้ความสําคัญกับัระบับั

ครอบัครัว เคร่อญาติ และชุมชน ซึ�งเป็ีนรากฐานของความสุข ความมั�นคงและความ

เข้มแข็งของชุมชน

อยา่งไรก็ตามการสร้างและพัื่ฒนาชุมชนให้เกิด้ความเข้มแข็งถุ่อว่าเป็ีนเร่�อง

ท่ี่�ม่ความที่้าที่าย โด้ยเฉพื่าะอย่างยิ�งการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนท่ี่�ม่ความ 

หลากหลายในมิติต่าง ๆ ไม่ว่าจัะเป็ีนความหลากหลายที่างวัฒนธัรรม อาช่พื่ ความ

เป็ีนอย้่ ฯลฯ องค์กรปีกครองส่วนท้ี่องถิุ�นในหลายพ่ื่�นท่ี่�ต้องเผชิญกับัปัีญหาต่าง ๆ  

มากมายในกระบัวนการพัื่ฒนาชุมชนเพ่ื่�อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับัชุมชนและ

การสง่เสรมิการพื่ฒันาชมุชน กระบัวนการท่ี่�จัะทํี่าใหก้ารพื่ฒันาชมุชนดํ้าเนนิได้้อยา่ง

ราบัร่�นค่อการเปิีด้โอกาสให้ปีระชาชนในพ่ื่�นท่ี่�ได้้เข้ามาม่ส่วนร่วมในการพัื่ฒนา ซึ�งการ

ม่ส่วนร่วมของปีระชาชน เป็ีนกระบัวนการท่ี่�ปีระชาชนได้้รับัโอกาสและได้้ใช้โอกาสท่ี่�

ได้้รับั แสด้งออกซึ�งความร้้สึกนึกคิด้ แสด้งซึ�งสิ�งท่ี่�เขาต้องการ แสด้งออกซึ�งปัีญหาท่ี่�

เขาเผชิญ และแสด้งออกซึ�งวิธ่ัแก้ปัีญหาและลงม่อปีฏิบััติ (วารุณ่์ ชาคํารุณ์, 2551: 9)  

เพ่ื่�อให้การพัื่ฒนาสามารถุตอบัสนองความต้องการของปีระชาชนในพ่ื่�นท่ี่�และเกิด้

การพัื่ฒนาอย่างยั�งย่น วนิด้า เสร็จักิจั (2563: 73) สรุปีไว้ว่า การพัื่ฒนาชุมชน

ให้ม่ความยั�งย่นเป็ีนเร่�องท่ี่�ม่ความจํัาเป็ีนเน่�องจัากชุมชนค่อหน่วยย่อยของสังคม  

เป็ีนพ่ื่�นฐานเบ่ั�องต้นของคนในสังคม และเป็ีนพ่ื่�นฐานสําคัญของการพัื่ฒนาปีระเที่ศ  
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         การท่ี่�ชุมชนสามารถุพึื่�งพื่าตนเองได้้อย่างยั�งย่นจัะเป็ีนพ่ื่�นฐานท่ี่�ด่้นําไปีส่้การพัื่ฒนา
ปีระเที่ศท่ี่�ด่้ด้้วยเช่นกัน 

พ่ื่�นท่ี่�ตําบัลโคกม่วง อําเภอเขาชัยสน จัังหวัด้พัื่ที่ลุง เป็ีน 1 ใน 5 ตําบัล ของ
อําเภอเขาชยัสน จัังหวดั้พัื่ที่ลุง ปีระชาชนในชมุชนม่ความหลากหลายที่างวฒันธัรรม  
ปีระกอบัด้้วยชาวไที่ยพุื่ที่ธั และชาวไที่ยมุสลิม ความหลากหลายที่างอาช่พื่ ม่ 
การทํี่าสวนยางพื่ารา ทํี่านา ทํี่าไร่ เล่�ยงวัว ค้าขาย รับัราชการ พื่นักงานเอกชน 
และผ้้เกษ่ยณ์อายุราชการ พ่ื่�นท่ี่�ส่วนใหญ่เป็ีนท่ี่� “ด้อน” ซึ�งชาวบ้ัานเร่ยกว่า “โคก” 
และม่มะม่วงป่ีาขึ�นอย้่ทัี่�วไปี จึังเร่ยกว่า โคกม่วง หร่อ บ้ัานโคกม่วง นับัว่าเป็ีนพ่ื่�นท่ี่� 
ท่ี่�ปีระชาชนม่ความหลากหลายในการใช้ช่วิตและที่รัพื่ยากรต่าง ๆ รวมถึุงในพ่ื่�นท่ี่�
ยังใกล้ชิด้กับัองค์กรปีกครองส่วนท้ี่องถิุ�นซึ�งเป็ีนสิ�งหนึ�งท่ี่�สามารถุเสริมสร้าง 
การม่ส่วนร่วมของปีระชาชน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน และทํี่าให้ชุมชนเกิด้การ
เร่ยนร้้ซึ�งกันและกันสามารถุปีรบััตัวให้ทัี่นต่อการเปีล่�ยนแปีลงอยา่งม่ศักยภาพื่ควบัค่้
ไปีกับัการพัื่ฒนา

วัตถุุประสงค์ของการวิจััย 
1. เพ่ื่�อศึกษาระดั้บัการม่ส่วนร่วมของปีระชาชนในการพัื่ฒนาชุมชน ตําบัล

โคกม่วง อําเภอเขาชัยสน จัังหวัด้พัื่ที่ลุง
2. เพ่ื่�อเปีร่ยบัเท่ี่ยบัการม่ส่วนร่วมของปีระชาชนในการพื่ัฒนาชุมชน 

ตําบัลโคกม่วง อําเภอเขาชัยสน จัังหวัด้พัื่ที่ลุง กับัปัีจัจััยส่วนบุัคคล
3. เพ่ื่�อศึกษาความสัมพัื่นธ์ัระหว่างการรับัร้้ข้อม้ลข่าวสารเก่�ยวกับัการ

พัื่ฒนาชุมชนกับัการม่ส่วนร่วมในการพัื่ฒนาท้ี่องถิุ�นของปีระชาชน ตําบัลโคกม่วง 
อําเภอเขาชัยสน จัังหวัด้พัื่ที่ลุง

แนวคิดทฤษฎ่ท่�เก่�ยวข�อง 
องค์การสหปีระชาชาต ิ(UN. 1955: 6) ใหค้วามหมายว่า การพัื่ฒนาชุมชน  

เป็ีนกระบัวนการรวมกําลังระหว่างปีระชาชนในชุมชนกับัเจ้ัาหน้าท่ี่�ของรัฐบัาล  
เพ่ื่�อปีรับัปีรุงสภาพื่ที่างเศรษฐกิจั สังคม และวัฒนธัรรมของชุมชนนั�น ๆ ให้เจัริญ 
ยิ�งขึ�นและผสมผสานเข้าเป็ีนช่วิตของชาติ ทํี่าให้ปีระชาชนสามารถุอุทิี่ศตนเพ่ื่�อ 

ความก้าวหน้าของปีระเที่ศชาติได้้อย่างเต็มท่ี่�
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โกวิที่ย ์พื่วงงาม (2553: 132) ได้้สรุปีความหมายของการพัื่ฒนาชุมชนไว้ว่า  

หมายถึุง การเปีล่�ยนแปีลง การสร้างสรรค์ปีรับัปีรุงอย่างม่กระบัวนการ (Process) 

และเป็ีนการเปีล่�ยนแปีลงอยา่งม่โครงสรา้งและแบับัแผน (Planed and Structured 

Change) หร่อม่การกําหนด้ทิี่ศที่าง เป้ีาหมายท่ี่�แน่นอน (Ultimate Goal) ท่ี่�อาจั

เป็ีนไปีได้้ทัี่�งการกระทํี่าของภาครัฐและภาคเอกชน หร่อเป็ีนความร่วมม่อระหว่าง

ภาครัฐกับัเอกชน ทัี่�งน่� เพ่ื่�อยกระดั้บัคุณ์ภาพื่ช่วิตด้้านต่าง ๆ ให้ด่้ขึ�น เช่น เศรษฐกิจั  

การศึกษาเร่ยนร้้ สุขภาพื่อนามัย วัฒนธัรรม และการม่ส่วนร่วมของคนในชุมชน  

เพ่ื่�อให้ม่ความสามารถุท่ี่�จัะพึื่�งตนเองได้้ ในขณ์ะเด่้ยวกันยังอาจัหมายถึุง การเร่ยนร้้ 

และการธํัารงไว้ซึ�งทุี่นที่างสังคม (Social Capital) ท่ี่�ชุมชนม่มาตั�งแต่เดิ้ม ค่อ  

ภ้มิปัีญญา ระบับันิเวศ ความเช่�อ ค่านิยม วัฒนธัรรม ปีระเพื่ณ่์ ขนบัธัรรมเน่ยม 

ชาติพัื่นธ์ุั ศาสนาและภาษา อ่กด้้วย

สรุปีได้้ว่า การพื่ัฒนาชุมชน หมายถึุง กระบัวนการเปีล่�ยนแปีลงคน  

การพัื่ฒนาคุณ์ภาพื่ช่วิต และชุมชนให้ด่้ขึ�น สามารถุดํ้ารงช่วิตอย้่ร่วมกันในสังคมได้้

อยา่งเหมาะสม โด้ยใช้ความร่วมม่อจัากคนในชุมชนและหน่วยงานของรัฐ และองค์กร

ในชุมชน เพ่ื่�อสร้างสรรค์ชุมชนให้เกิด้ความก้าวหน้าทัี่�งในด้้านต่าง ๆ สอด้คล้องกับั

สภาพื่แวด้ล้อม ค่านิยมของสังคม สามารถุแก้ไขปัีญหาตลอด้จันการแสวงหาสิ�งท่ี่�

ตนปีรารถุนาให้ได้้มาอย่างถุ้กต้อง ภายใต้เคร่�องม่อ และที่รัพื่ยากรท่ี่�ม่อย้่ โด้ยมุ่ง  

ยกระดั้บัมาตรฐานการครองช่พื่และคุณ์ภาพื่ช่วิตของปีระชาชน

หลักการ วิธ่ัการและกระบัวนการพัื่ฒนาชุมชน ไพื่ศาล สรรสรวิสุที่ธิั�  

(2550: 11-14) ได้้กล่าวถึุงหลักการ วิธ่ัการและกระบัวนการพัื่ฒนาชุมชนไว้ดั้งน่� 

1) ทุี่กคนในชุมชนต้องให้ความร่วมม่อให้เกิด้ปีระโยชน์ได้้มากท่ี่�สุด้ในการ

สร้างความเจัริญให้ท้ี่องถิุ�นนั�นด่้ขึ�น 

2) ทุี่กคนในชุมชนควรจัะท่ี่�จัะได้้รับัการส่งเสริม ให้ได้้เข้าร่วมในการปีฏิบััติ

งานตามแผนการปีฏิบััติต่าง ๆ ตามโครงการพัื่ฒนาชุมชน 

3) จัะต้องเปิีด้โอกาสให้ทุี่กคนได้้แสด้งความคิด้เห็นของตนโด้ยเสร่เพ่ื่�อจัะ

ได้้รับัความคิด้เห็นต่าง ๆ ตลอด้จันความต้องการของผ้้คนในท้ี่องถิุ�น 
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4) ผ้้นําชุมชนควรท่ี่�จัะได้้รับัการเปีล่�ยนตัวกันบ้ัางตามสถุานการณ์์ท่ี่�เปีล่�ยน

ไปีและจัะต้องม่การเตร่ยมบุัคคลท่ี่�จัะทํี่าหน้าท่ี่�เป็ีนผ้้นําชุมชนไว้หลาย ๆ คน 

5) พึื่งให้การศึกษาแก่คนในชุมชนอย้เ่สมอเพ่ื่�อให้ทัี่นต่อสถุานการณ์์ต่าง ๆ   

ท่ี่�เปีล่�ยนแปีลงไปี

6) หากจัะต้องม่การจััด้ตั�งหน่วยงานหร่อองค์การนั�นจัะต้องสามารถุทํี่า

หน้าท่ี่�ได้้อย่างด่้ ไม่ใช่ว่าจััด้ตั�งหน่วยงานนั�นขึ�นเพ่ื่�อแสด้งผลของการพัื่ฒนาชุมชน 

7) การปีฏิบััติตามแผนการปีฏิบััติต่าง ๆ ควรให้เป็ีนไปีตามหลัก

ปีระชาธิัปีไตย เพ่ื่�อให้ผ้้้คนในท้ี่องถิุ�นได้้รับัร้้และเข้าใจัวิธ่ัการต่าง ๆ ของระบับัน่�ได้้

ถุ้กต้อง

แนวคิด้สําคัญท่ี่�ใช้ในการศึกษาครั�งน่�ได้้นําแนวคิด้การม่ส่วนร่วมของ สัญญา 

เคณ์าภ้มิ (2551) ได้้กลา่วถึุง การม่สว่นร่วม หมายถึุง การท่ี่�สมาชกิได้้ม่โอกาสรว่มคิด้  

ร่วมตัด้สินใจั ร่วมวางแผน ร่วมปีฏิบััติตามโครงการ ร่วมติด้ตามปีระเมินผลเพ่ื่�อ

ให้บัรรลุเป้ีาหมายท่ี่�พึื่งปีระสงค์ ทัี่�งน่� การม่ส่วนร่วมจัะต้องมาจัากความสมัครใจั  

พึื่งพื่อใจั และได้้รับัผลปีระโยชน์ท่ี่�เกิด้จัากชุมชนโด้ยส่วนรวมร่วมกัน

สมบััติ นามบุัร่ (2562) กล่าวว่า การม่ส่วนร่วม หมายถึุง การเปิีด้โอกาส

ให้ทุี่กคนเข้ามาม่ส่วนเก่�ยวข้องในการดํ้าเนินงานพัื่ฒนาไม่ว่าจัะเป็ีนที่างตรงหร่อ 

ที่างอ้อม โด้ยการร่วมคิด้ ร่วมตัด้สินใจัเพ่ื่�อกําหนด้เป้ีาหมายของสังคมและการจััด้สรร

ที่รัพื่ยากรเพ่ื่�อให้บัรรลุเป้ีาหมาย และปีฏิบััติตามแผนการหร่อโครงการต่าง ๆ ด้้วย

ความเต็มใจั 

Cohen และ Uphoff (1981: 17-19) ได้้อธิับัายขั�นตอนของการม่ 

ส่วนร่วม ดั้งน่� 

ขั�นท่ี่� 1 การม่สว่นร่วมในการตดั้สินใจั (Decision Making) ในกระบัวนการ

ของการตัด้สินใจันั�น ปีระการแรกสุด้ท่ี่�ต้องกระทํี่า ค่อ การกําหนด้ความต้องการ

และการจััด้ลําดั้บัความสําคัญต่อจัากนั�นก็เล่อกนโยบัายและปีระชาชนท่ี่�เก่�ยวข้อง  

การตัด้สินใจัน่�เป็ีนกระบัวนการต่อเน่�องท่ี่�ต้องดํ้าเนินการไปีเร่�อย ๆ  ตั�งแต่การตัด้สิน

ใจัในชว่งเริ�มต้น การตดั้สินใจัในช่วงดํ้าเนนิการวางแผน และการตดั้สินใจัในชว่งการ

ปีฏิบััติตามแผนท่ี่�วางไว้ 
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ขั�นท่ี่� 2 การม่ส่วนร่วมในการดํ้าเนินงาน (Implementation) ในส่วน

ท่ี่�เป็ีนองค์ปีระกอบัของการดํ้าเนินงานโครงการนั�นได้้มาจัากคําถุามว่าใครจัะทํี่า

ปีระโยชน์ให้แก่โครงการได้้บ้ัางและจัะทํี่าปีระโยชน์ได้้โด้ยวิธ่ัใด้ เช่น การช่วยเหล่อ

ด้้านที่รัพื่ยากร การบัริหารงานและการปีระสานงาน และการขอความช่วยเหล่อ  

เป็ีนต้น 

ขั�นท่ี่� 3 การม่ส่วนร่วมในการรับัผลปีระโยชน์ (Benefits) ในส่วนท่ี่�เก่�ยวกับั

ผลปีระโยชน์นอกจัากความสําคัญของผลปีระโยชน์ในเชิงปีริมาณ์และเชิงคุณ์ภาพื่แล้ว

 ยังจัะต้องพิื่จัารณ์าถึุงการกระจัายผลปีระโยชน์ภายในกลุ่มด้้วยผลปีระโยชน์ของ

โครงการน่�รวมทัี่�งผลท่ี่�เป็ีนปีระโยชน์ที่างบัวกและผลท่ี่�เกิด้ขึ�นในที่างลบัท่ี่�เป็ีนผลเส่ย

ของโครงการ ซึ�งจัะเป็ีนปีระโยชน์และเป็ีนโที่ษต่อบุัคคลและสังคมด้้วย 

ขั�นท่ี่� 4 การม่ส่วนร่วมในการปีระเมินผล (Evaluation) การม่ส่วนร่วม

ในการปีระเมินผลนั�นสิ�งสําคัญจัะต้องสังเกต ค่อ ความเห็น (Views) ความชอบั 

(Preferences) และความคาด้หวัง (Expectation) ซึ�งม่อทิี่ธิัพื่ลสามารถุแปีรเปีล่�ยน

พื่ฤติกรรมของบุัคคลในกลุ่มต่าง ๆ ได้้

กรอบแนวคิด 

จัากการศึกษาแนวคิด้ที่ฤษฎ่ท่ี่�เก่�ยวข้อง ผ้้วจัิัยได้้กําหนด้กรอบัแนวคิด้โด้ย

เช่�อมโยงตัวแปีรท่ี่�เก่�ยวข้องกับัแนวคิด้การม่ส่วนร่วมการพัื่ฒนาชุมชนใน 4 มิติ โด้ย

ปีระยุกต์จัากแนวคิด้ของสัญญา เคณ์าภ้มิ (2551), สมบััติ นามบุัร่ (2562) และองค์

ปีระกอบัขั�นตอนการม่ส่วนร่วมของ Cohen และ Uphoff (1981)
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ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

ป่จัจััยส่วนบุคคล

- เพื่ศ

- อายุ

- ระดั้บัการศึกษา

- อาช่พื่

- ระยะเวลาท่ี่�อาศัยในพ่ื่�นท่ี่�

การม่ส่วนร่วมของประชาชนในการ

พัฒินาชุมชน ต.โคกม่วง 

อ.เขาชัยสน จั.พัทลุง

- การม่ส่วนร่วมในการตัด้สินใจัและการ

วางแผน

- การม่ส่วนร่วมในการดํ้าเนินงาน

- การม่ส่วนร่วมในการรับัผลปีระโยชน์

- การม่ส่วนร่วมในการติด้ตามและ

ปีระเมินผล

Cohen, J.M. & Uphoff, N.T. (1981)

การรับัร้้ข้อม้ลข่าวสาร 

ของปีระชาชน

เก่�ยวกับัการพัื่ฒนาชุมชน

สมมติฐาน

1. ปีระชาชนในชุมชนตําบัลโคกม่วง อําเภอเขาชัยสน จัังหวัด้พัื่ที่ลุง ท่ี่�ม่

เพื่ศ อายุ อาช่พื่ ระดั้บัการศึกษา และระยะเวลอาศัยอย้่ในพ่ื่�นท่ี่�แตกต่างกัน ม่ความ

คิด้เห็นต่อการม่ส่วนร่วมในการพัื่ฒนาชุมชนของปีระชาชน ตําบัลโคกม่วง อําเภอ

เขาชัยสน จัังหวัด้พัื่ที่ลุง แตกต่างกัน

2. การรับัร้้ข้อม้ลข่าวสารเก่�ยวกับัการพัื่ฒนาชุมชนของปีระชาชนม่

ความสัมพัื่นธ์ักับัการม่ส่วนร่วมในการพัื่ฒนาชุมชนของปีระชาชนในพ่ื่�นท่ี่�ตําบัล 

โคกม่วง อําเภอเขาชัยสน จัังหวัด้พัื่ที่ลุง

วิธ่ิดำาเนินการวิจััย 

ประชากรและกล่มตัวอย่าง

ปีระชากร: ปีระชาชนในเขตพ่ื่�นท่ี่�ตําบัลโคกม่วง อําเภอเขาชัยสน  

จัังหวัด้พัื่ที่ลุง จํัานวน 9,762 คน ข้อม้ล ณ์ เด่้อนม่นาคม 2564 (สภาพื่ทัี่�วไปี,  

http://www.kokmuang.go.th/general1.php, ส่บัค้นเม่�อ 16 ม่นาคม 2564) 
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กลุ่มตัวอย่าง: กลุ่มตัวอย่างท่ี่�ใช้ในการศึกษา ได้้แก่ ปีระชาชนในเขตพ่ื่�นท่ี่�

ตําบัลโคกม่วง อําเภอเขาชัยสน จัังหวัด้พัื่ที่ลุง ท่ี่�ม่อายตัุ�งแต่ 18 ปีีขึ�นไปี โด้ยคํานวณ์  

กลุ่มตัวอย่างโด้ยใช้ส้ตรการคํานวณ์ขนาด้กลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane (1973: 125)  

กําหนด้ให้ยอมรับัค่าความคลาด้เคล่�อนของกลุ่มตัวอย่างท่ี่�ร้อยละ 5 หร่อ 0.05  

ภายในความเช่�อมั�นท่ี่� 95% ได้้ขนาด้กลุ่มตัวอย่าง จํัานวน 384 คน โด้ยใช้วิธ่ัการสุ่ม

ตัวอย่างแบับับัังเอิญ 

เคร่�องม่อท่�ใช�ในการวิจััย 

เคร่�องม่อท่ี่�ใช้ในการศึกษาครั�งน่� เป็ีนแบับัสอบัถุามเก่�ยวกับัการม่ส่วนร่วม

ของปีระชาชนท่ี่�ส่งผลต่อการพัื่ฒนาชุมชนตําบัลโคกม่วง อําเภอเขาชัยสน จัังหวัด้

พัื่ที่ลุง

โด้ยม่เน่�อหาในการสอบัถุามแบ่ังออกเป็ีน 3 ส่วน ดั้งน่�

ตอนท่ี่� 1 ข้อม้ลทัี่�วไปีของผ้้ตอบัแบับัสอบัถุาม ค่อ เพื่ศ อายุ การศึกษา

อาช่พื่ และระยะเวลาท่ี่�อย้อ่าศัยในพ่ื่�นท่ี่� ลักษณ์ะของคําถุามเป็ีนคําถุามแบับัเล่อก

ตอบั (Check List)

ตอนท่ี่� 2 เป็ีนแบับัสอบัถุามเก่�ยวกับัการม่ส่วนร่วมของปีระชาชนท่ี่�ส่งผล

ต่อการพัื่ฒนาชุมชน ตําบัลโคกม่วง อําเภอเขาชัยสน จัังหวัด้พัื่ที่ลุง ปีระกอบัด้้วย  

เน่�อหาเก่�ยวกับัการม่ส่วนร่วมของปีระชาชน ได้้แก ่1) การม่สว่นร่วมในการตดั้สินใจั

และการวางแผน 2) การม่ส่วนร่วมในการดํ้าเนินงาน 3) การม่ส่วนร่วมในการรับัผล

ปีระโยชน์ และ4) การม่ส่วนร่วมในการปีระเมินผล ลักษณ์ะคําถุามเปี็นแบับัมาตร

ปีระมาณ์ค่า (Rating Scale) 

ตอนท่ี่� 3 เป็ีนแบับัสอบัถุามเก่�ยวกับัการรับัร้้ข้อม้ลข่าวสารของปีระชาชน

เก่�ยวกับัการพัื่ฒนาชุมชน ลักษณ์ะคําถุามเป็ีนแบับัมาตรปีระมาณ์ค่า (Rating Scale) 

โด้ยม่การกําหนด้หลักเกณ์ฑ์์วัด้คะแนนเฉล่�ยของระด้ับัการม่ส่วนร่วมของ

ปีระชาชนท่ี่�วัด้ได้้ออกเป็ีน 5 ระดั้บั (วิชิต อ่้อ้น, 2550: 181) ดั้งน่� 
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ช่วงค่าเฉล่�ย การแปีลความหมาย

ค่าเฉล่�ยตั�งแต่ 4.21 - 5.00 ม่การรับัร้้ข่าวสารและม่ส่วนร่วม 

อย้่ในระดั้บัมากท่ี่�สุด้

ค่าเฉล่�ยตั�งแต่ 3.41 - 4.20 ม่การรับัร้้ข่าวสารและม่ส่วนร่วม 

อย้่ในระดั้บัมาก

ค่าเฉล่�ยตั�งแต่ 2.61 - 3.40 ม่การรับัร้้ข่าวสารและม่ส่วนร่วม 

อย้่ในระดั้บัปีานกลาง

ค่าเฉล่�ยตั�งแต่ 1.81 - 2.60 ม่การรับัร้้ข่าวสารและม่ส่วนร่วม 

อย้่ในระดั้บัน้อย

ค่าเฉล่�ยตั�งแต่ 1.00 - 1.80 ม่การรับัร้้ข่าวสารและม่ส่วนร่วม 

อย้่ในระดั้บัน้อยท่ี่�สุด้

การทดสอบเคร่�องม่อท่�ใช�ในการวิจััย

1. การหาความเท่ี่�ยงตรง (Validity) นําแบับัสอบัถุามท่ี่�สร้างขึ�นไปีเสนอ 

ผ้้เช่�ยวชาญตรวจัสอบัความถุ้กต้องเท่ี่�ยงตรงเชิงเน่�อหา (Content Validity) ของ

คําถุามและปีรับัปีรุงตามข้อเสนอแนะ ผลการวิเคราะห์ความเท่ี่�ยงตรงเชิงเน่�อหาของ

ภาพื่รวมได้้ค่าดั้ชน่ความสอด้คล้อง (IOC) เท่ี่ากับั 0.86 และคัด้เล่อกเฉพื่าะคําถุามท่ี่�ม่ 

ค่า IOC ตั�งแต่ 0.5 -1.00 มาใช้ (กิตติพื่งษ์ พิื่พิื่ธักุล, 2561)

2. การหาความเช่�อมั�น (Reliability) นําแบับัสอบัถุามไปีทํี่าการที่ด้สอบั  

(try-out) กับักลุ่มปีระชากรท่ี่�ม่ลักษณ์ะใกล้เค่ยงกับักลุ่มตัวอย่างท่ี่�ทํี่าการศึกษา  

จํัานวน 50 คน และนํามาหาความเช่�อมั�นเป็ีนรายข้อ (Item Analysis) และหาความ

เช่�อมั�นรวมของ Cronbach (Cronbach’s Reliability Coefficient Alpha)  

(พื่วงรัตน์ ที่ว่รัตน์, 2543: 125) โด้ยได้้ค่าความความเช่�อมั�นภาพื่รวมของ

แบับัสอบัถุามเท่ี่ากับั .95

การวิเคราะห์ข�อม้ล

ผ้้วิจััยดํ้าเนินการวิเคราะห์ข้อม้ลด้้วยโปีรแกรมคอมพิื่วเตอร์สําเร็จัร้ปีโด้ย

สถิุติท่ี่�ใช้วิเคราะห์ข้อม้ลเก่�ยวกับัลักษณ์ะของกลุ่มตัวอย่าง โด้ยใช้สถิุติพื่รรณ์นา ได้้แก่  
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การแจักแจังความถุ่� (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่�ย (Mean)  

ค่าเบ่ั�ยงเบันมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์ข้อม้ลการม่ส่วนร่วมของ

ตัวแปีรอิสระกับัตัวแปีรตาม สําหรับัตัวแปีรอิสระท่ี่�แบ่ังเป็ีน 2 กลุ่มยอ่ย ใช้สถิุติ T-test  

(T-test for statistical analysis) ส่วนตัวแปีรท่ี่�มากกว่า 2 กลุ่มย่อยขึ�นไปี ใช้สถิุติ

ผันแปีรที่างเด่้ยว (Oneway Analysis of Variance: One way ANONA) 

เกณ์ฑ์์การแปีลความหมายค่าสัมปีระสิที่ธิั�สหสัมพัื่นธ์ั ช้ศร่ วงศ์รัตนะ  

(2544: 316) กําหนด้ ดั้งน่�

ถุ้าค่า r ม่ค่ามากกว่า 0.91 แสด้งว่า ม่ความสัมพัื่นธ์ัในระดั้บัส้งมาก

ถุ้าค่า r ม่ค่ามากกว่า 0.71 - 0.90 แสด้งว่า ม่ความสัมพัื่นธ์ัในระดั้บัส้ง

ถุ้าค่า r ม่ค่ามากกว่า 0.31 - 0.70 แสด้งว่า ม่ความสัมพัื่นธ์ัในระดั้บัปีานกลาง

ถุ้าค่า r ม่ค่ามากกว่า 0.01 - 0.30 แสด้งว่า ม่ความสัมพัื่นธ์ัในระดั้บัน้อย

ถุ้าค่า r ม่ค่าเท่ี่ากับั 0 แสด้งว่า ไม่ม่ความสัมพัื่นธ์ั

โด้ยกําหนด้ค่านัยสําคัญที่างสถิุติท่ี่�ใช้ในการวิเคราะห์ครั�งน่�ไว้ท่ี่�ระดั้บั .05

ผลการวิจััย 

1. ข้อม้ลทัี่�วไปีพื่บัว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ีนเพื่ศชาย ร้อยละ 62.76 และ 

เพื่ศหญิง ร้อยละ 32.24 ส่วนใหญ่ม่อายุระหว่าง 41-50 ปีี ร้อยละ 47.91 โด้ยม่การ

ศึกษาตํ�ากว่าระดั้บัปีริญญาตร่ ร้อยละ 52.35 ส่วนใหญ่ปีระกอบัอาช่พื่เกษตรกร  

ร้อยละ 64.06 และอาศัยอย้ใ่นพ่ื่�นท่ี่�เป็ีนระยะเวลามากกว่า 10 ปีี ร้อยละ 70.83

2. ผ้้ตอบัแบับัสอบัถุามม่ความคิด้เห็นต่อการม่ส่วนร่วมในการพัื่ฒนา

ชุมชนของปีระชาชนในตําบัลโคกม่วง อําเภอเขาชัยสน จัังหวัด้พัื่ที่ลุง โด้ยภาพื่รวม

และรายด้้าน ค่อ การม่ส่วนร่วมในการตัด้สินใจัและการวางแผน การม่ส่วนร่วมใน

การดํ้าเนินงาน การม่ส่วนร่วมในการรับัผลปีระโยชน์ การม่ส่วนร่วมในการติด้ตาม

และปีระเมินผล อย้ใ่นระดั้บัมาก โด้ยด้้านท่ี่�ม่คา่เฉล่�ยส้งสุด้ ค่อ การม่ส่วนร่วมในการ

ดํ้าเนินงาน (x= 3.81) และด้้านท่ี่�ม่ค่าเฉล่�ยตํ�าสุด้ ค่อ การม่ส่วนร่วมในการติด้ตาม

และปีระเมินผล (x= 3.43) แสด้งดั้งตารางท่ี่� 1
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ตารางท่� 1 ระดั้บัการม่ส่วนร่วมของปีระชาชนในการพื่ัฒนาชุมชน ตําบัลโคกม่วง 

อําเภอเขาชัยสน จัังหวัด้พัื่ที่ลุง

กรม่ส่วนร่วมของประชาชน

ในการพัฒินาชุมชน

ระดับความคิดเห็น

x S.D. แปลผล ลำาดับท่�

1. การม่ส่วนร่วมในการตัด้สินใจั 

และการวางแผน
3.71 .63 มาก 3

2. การม่ส่วนร่วมในการด้ําเนินงาน 3.81 .82 มาก 1

3. การม่ส่วนร่วมในการรับัผลปีระโยชน์ 3.74 .63 มาก 2

4. การม่ส่วนร่วมในการติด้ตามและ 

ปีระเมินผล
3.43 .85 มาก 4

ภาพรวมการม่ส่วนร่วม 3.67 .59 มาก

3. การรบััร้้ข้อม้ลข่าวสารของปีระชาชนเก่�ยวกับัการพื่ฒันาชุมชนในพ่ื่�นท่ี่�

ตําบัลโคกมว่ง อําเภอเขาชยัสน จัังหวดั้พัื่ที่ลุง ภาพื่รวมกลุ่มตัวอยา่งม่การรบััร้้ข้อม้ล

ข่าวสารในระดั้บัปีานกลาง โด้ยปีระเด็้นรับัร้้ข้อม้ลข่าวสารจัากกํานัน ผ้้ใหญ่บ้ัาน หร่อ

สมาชิกสภาเที่ศบัาล มากท่ี่�สุด้ รองลงมาโซเช่ยลเน็ตเวิร์ค/แอพื่พื่ลิเคชั�น facebook/

line และได้้รับัข้อม้ลข่าวสารจัากเว็บัไซต์ของเที่ศบัาลน้อยท่ี่�สุด้

4. ผลการที่ด้สอบัสมมติฐานการม่ส่วนร่วมของปีระชาชนในการพัื่ฒนา

ชุมชน ตําบัลโคกม่วง อําเภอเขาชัยสน จัังหวัด้พัื่ที่ลุง จํัาแนกตาม เพื่ศ อายุ อาช่พื่  

ระด้ับัการศึกษา และอาศัยอย้่ในพ่ื่�นท่ี่� พื่บัว่าปีระชาชนกลุ่มตัวอย่างท่ี่�ม่ปัีจัจััยส่วน

บุัคคลด้้านอายุ ระดั้บัการศึกษา อาช่พื่ และระยะเวลาอาศัยในพ่ื่�นท่ี่� แตกต่างกัน  

ม่ส่วนร่วมในการพัื่ฒนาชุมชน แตกต่างกัน อย่างม่นัยสําคัญที่างสถิุติท่ี่�ระดั้บั 0.05 

แต่กลุ่มตัวอย่างท่ี่�ม่เพื่ศแตกต่างกัน ม่ส่วนร่วมในการพื่ัฒนาชุมชนไม่แตกต่างกัน  

นอกจัากน่� พื่บัว่า การรับัร้้ข้อม้ลข่าวสารในการพัื่ฒนาชุมชนปีระชาชนม่ความสัมพัื่นธ์ั

อย่้ในระดั้บัมากกับัการม่ส่วนร่วมของปีระชาชนในการพัื่ฒนาท้ี่องถิุ�น อย่างม่นัยสําคัญ 

ที่างสถิุติท่ี่�ระดั้บั 0.05 ดั้งสรุปีในตารางท่ี่� 2
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ตารางท่� 2 สรุปีผลการที่ด้สอบัสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน

สมมติฐาน ค่านัยสำาคัญ
เป็นไปตาม

สมมติฐาน

ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน

1. เพื่ศ .121 √

2. อายุ .000* √

3. ระดั้บัการศึกษา .000* √

4. อาช่พื่ .000* √

5. ระยะเวลาอาศัยในพ่ื่�นท่ี่� .000* √

6. การรับัร้้ข้อม้ลข่าวสาร .969* √

*นัยสําคัญที่างสถิุติท่ี่�ระดั้บั .05

สรุปและอภิปรายผล 

1. ผลการศึกษาการม่ส่วนร่วมในการพัื่ฒนาชุมชนของปีระชาชนในตําบัล

โคกม่วง อําเภอเขาชัยสน จัังหวัด้พัื่ที่ลุง พื่บัว่าโด้ยภาพื่รวมและรายด้้าน ค่อ การม่

ส่วนร่วมในการตัด้สินใจัและการวางแผน การม่ส่วนร่วมในการดํ้าเนินงาน การม่ 

ส่วนร่วมในการรับัผลปีระโยชน์ การม่ส่วนร่วมในการติด้ตามและปีระเมินผล อย้ใ่น

ระดั้บัมาก โด้ยด้้านท่ี่�ม่ค่าเฉล่�ยส้งสุด้ ค่อ การม่ส่วนร่วมในการดํ้าเนินงานและด้้าน

ท่ี่�ม่ค่าเฉล่�ยตํ�าสุด้ ค่อ การม่ส่วนร่วมในการติด้ตามและปีระเมินผล พ่ื่รพัื่ฒน์ พัื่นศิริ  

(2559: 14) กล่าวว่า การพัื่ฒนาชุมชน ค่อกระบัวนการในการหนุนเสริมให้พ่ื่�นท่ี่�และ

กลุ่มคนท่ี่�อาศัยอย้่ในพ่ื่�นท่ี่�นั�น ม่พัื่ฒนาการท่ี่�ด่้ขึ�นทัี่�งในด้้านบัริบัที่ในการดํ้าเนินช่วิต

และวิถุ่ช่วิตของผ้้คน โด้ยม่กระบัวนการในการพื่ฒันาผ่านคนท่ี่�อาศัยอย้ใ่นชุมชน ผ่าน

กระบัวนการม่ส่วนร่วม การเร่ยนร้้ร่วมกันและร่วมกันพัื่ฒนาโด้ยอาศัยที่รัพื่ยากร

และทีุ่นท่ี่�ม่อย้่ในชุมชน และการหนุนเสริมจัากหน่วยงานภาครัฐในลักษณ์ะการม่

ส่วนร่วมจัากภายในและภายนอก ซึ�งหากกระบัวนการในการพื่ฒันาม่การจััด้การท่ี่�ด่้

ยอ่มส่งผลต่อคุณ์ภาพื่ช่วิตของคนท่ี่�อย้ใ่นชุมชนและนําไปีส่้ความเจัริญด้้านกายภาพื่

ในเชิงพ่ื่�นท่ี่�ด้้วย สอด้คล้องกับังานวิจััยของธันิศร ย่นยง (2561) ทํี่าการศึกษา  
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เร่�อง การม่ส่วนร่วมของปีระชาชนท่ี่�ส่งผลต่อการพัื่ฒนาท้ี่องถิุ�น ในจัังหวัด้นครนายก 

พื่บัว่าการม่ส่วนร่วมของปีระชาชนท่ี่�ส่งผลต่อการพัื่ฒนาท้ี่องถิุ�น ในจัังหวัด้นครนายก  

โด้ยรวมอย้่ในระด้ับัมาก ในขณ์ะท่ี่� การรับัร้้ข้อม้ลข่าวสารของปีระชาชนเก่�ยวกับั

การพื่ัฒนาชุมชนในพ่ื่�นท่ี่�เที่ศบัาลตําบัลโคกม่วง อําเภอเขาชัยสน จัังหวัด้พัื่ที่ลุง  

ภาพื่รวมกลุ่มตัวอย่างม่การรับัร้้ข้อม้ลข่าวสารในระดั้บัปีานกลาง โด้ยปีระเด็้นรับัร้้

ข้อม้ลข่าวสารจัากกํานัน ผ้้ใหญ่บ้ัาน หร่อสมาชิกสภาเที่ศบัาล มากท่ี่�สุด้ รองลงมา 

โซเช่ยลเน็ตเวิร์ค/แอพื่พื่ลิเคชั�น facebook/line และได้้รับัข้อม้ลข่าวสารจัากเว็บัไซต์

ของเที่ศบัาลน้อยท่ี่�สุด้ ในขณ์ะท่ี่�กุสุมา เข่ยวเพื่ก (2560) ทํี่าการศึกษาเร่�อง การรับัร้้

ข้อม้ลข่าวสารของปีระชาชนเก่�ยวกับัการพื่ฒันาที่อ้งถิุ�นในองคก์ารบัรหิารสว่นตําบัล

ร่อนที่อง อําเภอบัางสะพื่าน จัังหวัด้ปีระจัวบัค่ร่ขันธ์ั พื่บัว่า ภาพื่รวมกลุ่มตัวอย่างม่

การรับัร้้ข้อม้ลข่าวสารในระด้บััปีานกลาง โด้ยปีระเด้น็ด้้านการได้้รับัร้้ข้อม้ลข่าวสาร

จัากโซเช่ยลเน็ตเวิร์ค/แอพื่พื่ลิเคชั�น เช่น เฟสบุั�คไลน์ มากท่ี่�สุด้ รองลงมาค่อ ได้้รับั

ข้อม้ลข่าวสารจัากสมาชกิสภาองค์การบัริหารส่วนตําบัลและได้้รับัข้อม้ลข่าวสารจัาก

เว็บัไซต์ขององค์การบัริหารส่วนตําบัลน้อยท่ี่�สุด้

2. ผลการที่ด้สอบัสมมติฐานการม่ส่วนร่วมของปีระชาชนในการพัื่ฒนา

ชุมชนตําบัลโคกม่วง อําเภอเขาชัยสน จัังหวัด้พัื่ที่ลุง จํัาแนกตาม เพื่ศ อายุ อาช่พื่  

ระดั้บัการศึกษา และระยะเวลาอาศัยอย้่ในพ่ื่�นท่ี่� พื่บัว่าปีระชาชนกลุ่มตัวอย่างท่ี่�

ม่ปัีจัจััยส่วนบุัคคลด้้านอายุ ระดั้บัการศึกษา อาช่พื่ และระยะเวลาอาศัยในพ่ื่�นท่ี่�  

แตกต่างกัน ม่ส่วนร่วมในการพื่ัฒนาชุมชน แตกต่างกัน แต่กลุ่มตัวอย่างท่ี่�ม่เพื่ศ 

แตกตา่งกัน ม่ส่วนร่วมในการพื่ฒันาชมุชนไมแ่ตกตา่งกัน นอกจัากน่� พื่บัวา่ การรบััร้้

ข้อม้ลข่าวสารในการพัื่ฒนาชุมชนปีระชาชนม่ความสัมพัื่นธ์ัอย้ใ่นระดั้บัมากกับัการม่

ส่วนร่วมของปีระชาชนในการพัื่ฒนาท้ี่องถิุ�น ซึ�ง รัฐ กันภัย และธัรรมนิตย์ วราภรณ์์ 

(2558) ทํี่าการศึกษาเร่�อง การรับัร้้ข่าวสารและการม่ส่วนร่วมของปีระชาชนท่ี่�ส่งผล

ต่อการพัื่ฒนาท้ี่องถิุ�นในเขตองค์การบัริหารส่วนตําบัล จัังหวัด้ภาคตะวันตกตอนล่าง  

พื่บัว่าความสัมพัื่นธ์ัระหว่างการรับัร้้ข่าวสาร และการม่ส่วนร่วมของปีระชาชนกับั 

การพัื่ฒนาท้ี่องถิุ�นในองค์การบัริหารส่วนตําบัล เขตจัังหวัด้ภาคตะวันตกตอนล่าง  

ม่ความสัมพัื่นธ์ัที่างบัวกทุี่กตัว และกุสุมา เข่ยวเพื่ก (2560) ทํี่าการศึกษาเร่�อง  
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การรับัร้้ข้อม้ลข่าวสารของปีระชาชนเก่�ยวกับัการพื่ัฒนาท้ี่องถิุ�นในองค์การบัริหาร

ส่วนตําบัลร่อนที่อง อําเภอบัางสะพื่าน จัังหวดั้ปีระจัวบัค่ร่ขันธ์ั พื่บัว่า การรับัร้้ข้อม้ล

ข่าวสารในการพัื่ฒนาท้ี่องถิุ�นม่ความสัมพัื่นธ์ัในทิี่ศที่างเด่้ยวกับัการม่ส่วนร่วมในการ

พัื่ฒนาท้ี่องถิุ�นขององค์การบัริหารส่วนตําบัลร่อนที่อง อําเภอบัางสะพื่าน จัังหวัด้

ปีระจัวบัค่ร่ขันธ์ั

ข�อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบัาย หน่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้อง เช่น องค์กรปีกครอง

ส่วนท้ี่องถิุ�น ควรจััด้สรรงบัปีระมาณ์ในการสนับัสนุนในการจััด้ทํี่ากิจักรรมต่าง ๆ ท่ี่�

เก่�ยวข้องกับัการพัื่ฒนา และผ้้นํา/ระบับัการเม่องท้ี่องถิุ�น ควรทํี่าหน้าท่ี่�ขับัเคล่�อน 

นํานโยบัายไปีส่้การปีฏิบััติในพ่ื่�นท่ี่�อย่างม่ปีระสิที่ธิัภาพื่และสามารถุเข้าถึุงชุมชนให้

ทัี่�วถึุง

2. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ ควรเปีดิ้ให้ปีระชาชนที่กุคนในพ่ื่�นท่ี่�ได้้ม่โอกาส 

เข้ามารว่มคิด้ วางแผน ร่วมตัด้สินใจัว่าสิ�งใด้ค่อสิ�งท่ี่�ด่้และเหมาะสมท่ี่�สุด้สําหรบััชุมชน

 ทัี่�งในสถุานการณ์์ปัีจัจุับัันท่ี่�เป็ีนอย้แ่ละในอนาคตท่ี่�จัะเกิด้ขึ�นเพ่ื่�อเป็ีนการสร้างและ

พัื่ฒนาชุมชนให้สามารถุพึื่�งพื่าตนเองได้้อย่างยั�งย่น 
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การม่ส่วนร่วมของชุมชนต่อการจััดการขยะทะเล 
กรณ่ศึิกษาชุมชนชายฝ่่�ง จัังหวัดชลบุร่

ภีีมญ์์นภัีสร์ุ ชลาย์นนาวิิน1*, อััจฉรุา ชลาย์นนาวิิน2
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บทคัดย่อ

การศึกษาเร่�อง การม่ส่วนร่วมของชุมชนต่อการจััด้การขยะที่ะเล กรณ่์

ศึกษาชุมชนชายฝัั่�ง จัังหวัด้ชลบุัร่ ม่วัตถุุปีระสงค์เพ่ื่�อศึกษาระดั้บัการม่ส่วนร่วมของ

ชุมชนชายฝัั่�ง ต่อการจััด้การขยะที่ะเล ในจัังหวัด้ชลบุัร่ และเปีร่ยบัเท่ี่ยบัการม่ส่วน

ร่วมของชุมชนชายฝั่ั�งต่อการจััด้การขยะที่ะเล ในจัังหวัด้ชลบัุร่ จํัาแนกตามตัวแปีร 

พ่ื่�นฐาน ปีระชากรกลุ่มตัวอยา่งในการวจัิัยครั�งน่� ค่อสมาชิกชุมชนชายฝั่ั�งท่ี่�ขึ�นที่ะเบ่ัยน

ชุมชนชายฝัั่�ง จัังหวัด้ชลบุัร่ จํัานวน 212 คน โด้ยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้้วยวิธ่ัการสุ่ม

ตัวอยา่งแบับังา่ย เคร่�องม่อท่ี่�ใช้ ค่อ แบับัสอบัถุาม วิเคราะหท์ี่างสถุติิโด้ยใช้โปีรแกรม

คอมพิื่วเตอร์สําเร็จัร้ปี สําหรับัการวิจััยที่างสังคมศาสตร์ สถิุติท่ี่�ใช้ในการวิเคราะห์  

ปีระกอบัด้้วยสถิุติพื่รรณ์นา (ร้อยละ ค่าเฉล่�ยเลขคณิ์ต ส่วนเบ่ั�ยงเบันมาตรฐาน) 

และสถิุติอ้างอิง t-test และ ANOVA(F-test) กําหนด้ระดั้บันัยสําคัญที่างสถิุติท่ี่� .05 

ผลการศึกษา พื่บัว่า ระดั้บัการม่ส่วนร่วมของชุมชนต่อการจััด้การขยะที่ะเล  

กรณ่์ศึกษาชุมชนชายฝัั่�ง จัังหวัด้ชลบุัร่ โด้ยภาพื่รวมอย้่ในระดั้บัมาก เม่�อพิื่จัารณ์า

รายด้้าน ด้้านการม่ส่วนร่วมในการรับัผลปีระโยชน์ ม่ค่าเฉล่�ยส้งสุด้ รองลงมาค่อ  

ด้้านการม่ส่วนร่วมในการปีฏิบััติการ ด้้านการม่ส่วนร่วมในการตัด้สินใจั และ

ด้้านการม่ส่วนร่วมในการปีระเมินผล ม่ค่าเฉล่�ยตํ�าท่ี่�สุด้ ผลการที่ด้สอบัที่างสถุิติ  

เปีร่ยบัเท่ี่ยบัตัวแปีรอิสระกับัการม่ส่วนร่วมของปีระชาชนในการจััด้การขยะที่ะเล

1* นักศึกษาปีริญญาโที่ คณ์ะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิที่ยาลัยธัรรมศาสตร์
2 รองศาสตราจัารย์ คณ์ะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิที่ยาลัยธัรรมศาสตร์ 
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ของชุมชนชายฝัั่�ง จัังหวัด้ชลบุัร่ พื่บัว่า เพื่ศ อายุ ระดั้บัการศึกษา อาช่พื่และรายได้้

เฉล่�ยต่อเด่้อน ต่างกัน ระดั้บัการม่ส่วนร่วมของปีระชาชนในการจััด้การขยะที่ะเล  

ของชุมชนชายฝั่ั�ง จัังหวัด้ชลบุัร่ ไม่แตกต่างกัน ส่วนระยะเวลาท่ี่�อาศัยอย้่ในชุมชน 

ต่างกัน ระดั้บัการม่ส่วนร่วมของปีระชาชนในการจััด้การขยะที่ะเลของชมุชนชายฝัั่�ง  

จัังหวัด้ชลบุัร่ แตกต่างกัน อย่างม่นัยสําคัญที่างสถิุติท่ี่� .05

คำาสำาคัญ: การม่ส่วนร่วม ขยะที่ะเล ชุมชนชายฝัั่�ง
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Community Participation in Marine Debris  
Management: A Case Study of A Coastal  

Community in Chonburi Province 
Phemnaphat Chalayonnawin1*, Achara Chalayonnawin2

Abstract

The purpose of this research was to study marine debris  

management community participation (MDMCP) through a case study 

of the Chonburi Province community by examining coastal MDMCP 

levels and comparing the coastal MDMCP levels as classified by basic 

variables. The goal was to create a database and offer guidelines for 

Chonburi Province MDMCP. 212 samples were coastal community resi-

dents in Chonburi Province. Data was collected by questionnaire and 

statistically analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test  

and one-way analysis of variance (ANOVA) F-distribution test at a significance  

level of 0.05. Demographic considerations were also taken into account.

Results revealed high coastal MDMCP levels in Chonburi  

Province. In terms of each aspect, participation in benefits was at the 

highest level, followed by cooperation, decision-making, and evaluation,  

all rated at high levels. These findings based on hypothesis testing 

suggest that no statistically significant difference was found in MDMCP 

levels. Demographically, statistically significant differences existed 

in MDMCP levels among samples according to differences in age,  
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educational level, occupation, average monthly income, and length of 

residency at a significance level of 0.05. 

Keywords: Participation, Marine debris, Coastal community
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บทนำา

ปัีญหาขยะในที่ะเลกําลงัเป็ีนปัีญหาใหญข่องหลายปีระเที่ศ โด้ยขยะเหลา่น่�

ส่วนใหญ่ ม่แหล่งกําเนิด้มาจัากกิจักรรมท่ี่�เกิด้ขึ�นบันบักเช่น ขยะจัากระบับัระบัายนํ�า

ในแหลง่นํ�าต่าง ๆ  ขยะท่ี่�ถุ้กทิี่�งบันชายหาด้และบัรเิวณ์ชายฝั่ั�งจัากกิจักรรมที่อ่งเท่ี่�ยว  

ขยะท่ี่�เกิด้จัากกิจักรรมของมนุษย์ ขยะท่ี่�มาจัากการจััด้การท่ี่�ไม่ถุ้กต้อง ฯลฯ (สุชนา 

ชวนิชย์, 2563) ในการปีระชุมสมัชชาสหปีระชาชาติ สมัยสามัญ ครั�งท่ี่� 70 เม่�อวันท่ี่�  

25 กันยายน 2558 ณ์ สํานักงานใหญ่สหปีระชาชาติ ปีระเที่ศไที่ยและปีระเที่ศ

สมาชิกสหปีระชาชาติรวม 193 ปีระเที่ศร่วมลงนามรับัรองวาระการพัื่ฒนาท่ี่�ยั�งย่น  

ค.ศ. 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) ซึ�งเป็ีนกรอบัการ

พัื่ฒนาของโลกเพ่ื่�อร่วมกันบัรรลุการพัื่ฒนาที่างสังคม เศรษฐกิจั และสิ�งแวด้ล้อมอย่าง

ยั�งย่นโด้ยไม่ทิี่�งใครไว้ข้างหลังภายในปีี ค.ศ. 2030 โด้ยกําหนด้ให้ม่เป้ีาหมายการ

พัื่ฒนาท่ี่�ยั�งยน่ (Sustainable Development Goals: SDGs) เป็ีนแนวที่างให้แต่ละ

ปีระเที่ศดํ้าเนินการร่วมกัน ซึ�งสหปีระชาชาติได้้กําหนด้เป้ีาหมายการพัื่ฒนาท่ี่�ยั�งย่น 

(SDGs) 17 เป้ีาหมาย และหนึ�งในเป้ีาหมายท่ี่�สําคัญ ค่อเป้ีาหมายท่ี่� 14 ม่เป้ีาหมายเพ่ื่�อ

อนุรักษ์และใช้ปีระโยชน์จัากมหาสมุที่รที่ะเลและที่รัพื่ยากรที่างที่ะเลอย่างยั�งยน่ เพ่ื่�อ

การพื่ฒันาท่ี่�ยั�งยน่ โด้ยในเปีา้ปีระสงคท่์ี่� 14.1 การลด้มลพื่ษิที่างที่ะเลรวมถุงึขยะที่ะเล  

(สหปีระชาชาติ ปีระเที่ศไที่ย, 2558)

ปีระเที่ศไที่ยได้้คํานึงถึุงปัีญหาด้้านสิ�งแวด้ล้อมและเป้ีาหมายการพัื่ฒนาท่ี่�

ยั�งย่น (SDGs) จึังได้้กําหนด้ยุที่ธัศาสตร์แผนพัื่ฒนาปีระเที่ศระยะ 20 ปีี เพ่ื่�อเปี็น 

กรอบัและแนวที่างให้หน่วยงานภาครัฐและทุี่กภาคส่วน ได้้ดํ้าเนินไปีในทิี่ศที่างเด่้ยวกัน  

การพื่ัฒนาปีระเที่ศไที่ยด้้วยแผนพื่ัฒนาเศรษฐกิจัและสังคมแห่งชาติ ฉบัับัท่ี่� 12  

เป็ีนจุัด้เปีล่�ยนครั�งสําคัญของการพื่ัฒนา เพื่ราะได้้เช่�อมต่อกับัภาพื่อนาคตของ

ปีระเที่ศไที่ยใน 20 ปีีข้างหน้าส่้การปีฏิบััติในระยะเวลา 5 ปีี (พื่.ศ. 2560-2564) 

ได้้กําหนด้เปี้าหมายหลักด้้านการแก้ไขปัีญหาสิ�งแวด้ล้อมของไที่ย เป้ีาหมายการ

สร้างความเจัริญเติบัโตที่างเศรษฐกิจัและสังคมอย่างเป็ีนมิตรกับัสิ�งแวด้ล้อม และได้้

กําหนด้นโยบัายการแก้ไขปัีญหาท่ี่�สําคัญของปีระเที่ศ การเร่งรัด้การควบัคุมมลพิื่ษ  

ทัี่�งที่างอากาศ ขยะ และนํ�าเส่ย ท่ี่�เกิด้จัากการผลิตและบัริโภคเพ่ื่�อสร้างคุณ์ภาพื่ 
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สิ�งแวด้ล้อมท่ี่�ด่้ให้แก่ปีระชาชน การจััด้การขยะม้ลฝั่อยและของเส่ยอันตราย 

รัฐบัาลได้้ส่งเสริมและสนับัสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคปีระชาชน  

ลด้ปีริมาณ์ขยะตั�งแต่ต้นที่าง รวมทัี่�งการจััด้การขยะม้ลฝั่อยและของเส่ยอันตราย  

กรมที่รัพื่ยากรที่างที่ะเลและชายฝัั่�ง เป็ีนหน่วยงานราชการซึ�งม่หน้าท่ี่�กําหนด้ 

เป้ีาหมาย วางแผน และบัริหารจััด้การที่รัพื่ยากรที่างที่ะเลและชายฝัั่�ง โด้ยเน้นภารกิจั  

ด้้านอนุรักษ์และฟ้�นฟ้ที่รัพื่ยากรในที่ะเลรวมถุึงชายฝัั่�งที่ะเล ให้ระบับันิเวศคงความ

อุด้มสมบ้ัรณ์์ สมดุ้ล และยั�งย่น โด้ยการม่ส่วนร่วมของทีุ่กภาคส่วน ส่งเสริมการม่

ส่วนร่วมของปีระชาชน จััด้ตั�งอาสาสมคัรพิื่ทัี่กษ์ที่ะเล เพ่ื่�อเสรมิสร้างความมั�นคงที่าง

สังคมและเศรษฐกิจัของไที่ย

ในปีี 2561 ปีระเที่ศไที่ยอย้่ในลําดั้บัท่ี่� 6 ของปีระเที่ศท่ี่�ทิี่�งขยะพื่ลาสติก

ลงส่้ที่ะเลมากท่ี่�สุด้ในโลก มากถุึง 1 ล้านตันต่อปีี คําถุามท่ี่�เกิด้ขึ�นค่อ จัากข้อม้ล

ของกระที่รวงที่รัพื่ยากรธัรรมชาติและสิ�งแวด้ล้อม ช่�ว่าขยะในที่ะเลส่วนใหญ่มาจัาก 

แหล่งท่ี่องเท่ี่�ยว เช่น ขวด้นํ�าพื่ลาสติก ขวด้แก้ว โฟม เป็ีนต้น ถัุด้มาค่อขยะจัากการ

ทํี่าการปีระมง เช่น อวน เช่อก เป็ีนต้น ยังไม่รวมขยะอ่�น ๆ ท่ี่�พื่บัได้้ในที่ะเล เช่น  

ถุุงพื่ลาสติก ฝั่านํ�า และเศษบุัหร่� ไม่เฉพื่าะแค่การท่ี่องเท่ี่�ยว แต่รวมไปีถึุงขยะท่ี่�เกิด้

จัากกิจักรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ไม่ว่าจัะเป็ีนจัากบุัคคล ครัวเร่อน อุตสาหกรรม 

ขยะเหล่าน่�ส่วนหนึ�งจัะถุ้กปีล่อยลงแหล่งนํ�าต่าง ๆ จัากลําคลองส่้แม่นํ�า  

ท้ี่ายท่ี่�สุด้แล้วก็จัะม่ขยะส่วนหนึ�งลงส่้ท้ี่องที่ะเล และจัากวิกฤตการณ์์ขยะที่ะเลท่ี่�

พื่บัในสัตว์ที่ะเลหายากของไที่ยในระยะท่ี่�ผ่านมา เช่น พื่บัพื่ลาสติกจํัานวนมากใน 

ท้ี่องวาฬท่ี่�เกยต่�นตาย เต่าที่ะเลซึ�งตายเพื่ราะม่ขยะจํัานวนมากอย้ใ่นท้ี่อง ทัี่�งโฟมและ

พื่ลาสติก และมาเร่ยม พื่ะยน้ขวัญใจัคนไที่ยก็ตายเพื่ราะม่เศษขยะขนาด้เล็กหลายชิ�น 

ในลําไส้ ขยะที่ะเลยังส่งผลกระที่บัต่อระบับันิเวศทัี่�งในที่ะเลและชายฝัั่�งส่งผลเส่ย 

ต่อเศรษฐกิจั โด้ยทํี่าลายทัี่ศน่ยภาพื่ของสถุานท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยวที่างที่ะเลและชายฝัั่�ง ซึ�ง

อาจัส่งผลให้จํัานวนนักท่ี่องเท่ี่�ยวและรายได้้จัากการท่ี่องเท่ี่�ยวลด้ลง ชุมชนชายฝัั่�ง

อาจัได้้รับัผลกระที่บัจัากการลด้ลงของรายได้้ ปีริมาณ์สัตว์นํ�าท่ี่�ลด้ลง ปัีญหา 

ด้้านสุขภาพื่อนามัย ฯลฯ (กรมที่รัพื่ยากรที่างที่ะเลและชายฝัั่�ง, 2564)
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กรมที่รัพื่ยากรที่างที่ะเลและชายฝัั่�ง ม่ภารกิจัในการบัริหารจััด้การ 

ขยะที่ะเล ซึ�งเป็ีนการดํ้าเนินการให้สอด้คล้องกับัแผนยุที่ธัศาสตร์และแผนการบัริหาร

จััด้การขยะในระด้ับัปีระเที่ศ และแผนแม่บัที่ในการบัริหารจััด้การขยะ แผนแม่บัที่

การบัริหารจััด้การขยะม้ลฝั่อยของปีระเที่ศ (พื่.ศ. 2559-2564) ซึ�งรัฐบัาลได้้ให้ความ

สําคัญและกําหนด้ให้ปัีญหาขยะเป็ีนวาระแห่งชาติ จึังม่แผนแม่บัที่ซึ�งเป็ีนแผนหลัก 

ในการบัริหารจััด้การขยะ รวมถึุงขยะที่ะเล ดั้งนั�น กรมที่รัพื่ยากรที่างที่ะเลและชายฝัั่�ง  

จึังดํ้าเนินการสนองนโยบัายรัฐบัาล รวมทัี่�งข้อสั�งการของรัฐมนตร่ว่าการกระที่รวง

ที่รัพื่ยากรธัรรมชาติและสิ�งแวด้ล้อม โด้ยได้้ดํ้าเนิน “โครงการบัริหารจััด้การขยะที่ะเล”  

ตั�งแต่ปีี 2560 เป็ีนต้นมา ม่การกําหนด้ระเบ่ัยบักรมที่รัพื่ยากรที่างที่ะเลและชายฝัั่�ง  

ว่าด้้วยหลักเกณ์ฑ์์การขึ�นที่ะเบ่ัยนชุมชนชายฝัั่�ง พื่.ศ.2560 เพ่ื่�อเป็ีนการส่งเสริม

การม่ส่วนร่วมและสนับัสนุนชุมชนชายฝัั่�ง ในการบํัารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟ้�นฟ้  

การบัริหารจััด้การที่รัพื่ยากรที่างที่ะเลและชายฝัั่�ง ให้ม่ความอุด้มสมบ้ัรณ์์และม่

การใช้ปีระโยชน์อย่างยั�งย่น ซึ�งม่แนวที่างในการลด้ปีริมาณ์ขยะในที่ะเลและชายฝัั่�ง  

โด้ยยังได้้ร่วมกับัองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานส่วนท้ี่องถิุ�น ชุมชนในพ่ื่�นท่ี่�  

และภาคส่วนต่าง ๆ ในการพัื่ฒนาแนวที่างในการจััด้เก็บัขยะเพ่ื่�อลด้ขยะท่ี่�ม่แนว

โน้มจัะลงส่้ที่ะเล โด้ยการจััด้เก็บัขยะแบับัครบัวงจัรตั�งแต่ต้นที่างจันถึุงปีลายที่าง  

การดํ้าเนินงานด้้านการบัริหารจััด้การขยะที่ะเลอย่างครบัวงจัร การต่อยอด้องค์

ความร้้และการบัริหารจััด้การขยะอย่างยั�งย่น รวมทัี่�งทํี่าให้หลายภาคส่วนและผ้้ท่ี่�

สนใจัตระหนักร้้และเล็งเห็นถึุงความสําคัญในการบัริหารจััด้การขยะในระดั้บัปีระเที่ศ  

ซึ�งจัะส่งผลถึุงการจััด้การขยะที่ะเล ทํี่าให้เกิด้ความร่วมม่อและบ้ัรณ์าการในการด้้แล

จััด้การที่ะเลและชายฝัั่�ง ทัี่�งในระดั้บัปีระเที่ศและระดั้บัสากล โด้ยเฉพื่าะการบัริหาร

จััด้การขยะที่ะเลอย่างเป็ีนร้ปีธัรรม

จัากสภาพื่ปัีญหาท่ี่�เกิด้ขึ�นทํี่าให้ผ้้วิจััยสนใจัท่ี่�จัะดํ้าเนินการศึกษาแนวที่าง

การบัริหารจััด้การขยะที่ะเล ของกรมที่รัพื่ยากรที่างที่ะเลและชายฝัั่�ง โด้ยการม่ส่วน

ร่วมของชุมชนชายฝัั่�งจัังหวัด้ชลบัรุ่ ซึ�งเป็ีนกลไกสําคัญในการบัรหิารจััด้การขยะที่ะเล

แบับัม่ส่วนร่วม รวมทัี่�งศึกษาการม่ส่วนร่วมของชุมชนชายฝัั่�งจัังหวัด้ชลบุัร่ เพ่ื่�อให้

ที่ราบัถึุงปัีญหาในการบัริหารจััด้การขยะที่ะเล และนําผลการศึกษาท่ี่�ได้้มาเป็ีนข้อม้ล
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เพ่ื่�อใช้เป็ีนแนวที่างการแก้ไขปัีญหาการบัริหารจััด้การขยะที่ะเลโด้ยการม่ส่วนร่วม

ของชุมชนชายฝัั่�ง แก่กรมที่รัพื่ยากรที่างที่ะเลและชายฝัั่�งและหน่วยงานอ่�น ๆ หร่อ

ชุมชนท่ี่�สนใจัต่อไปี

วัตถุุประสงค์ของการวิจััย

1. เพ่ื่�อศึกษาระด้ับัการม่ส่วนร่วมของชุมชนชายฝั่ั�ง ต่อการจััด้การขยะ

ที่ะเล ในจัังหวัด้ชลบุัร่ 

2. เพ่ื่�อเปีร่ยบัเท่ี่ยบัระดั้บัการม่ส่วนร่วมของชุมชนชายฝัั่�ง ต่อการจััด้การ

ขยะที่ะเล ในจัังหวัด้ชลบุัร่ จํัาแนกตามตัวแปีรพ่ื่�นฐาน 

สมมติฐาน

1. การม่ส่วนร่วมของชุมชนชายฝัั่�งท่ี่�ม่ต่อการจััด้การขยะที่ะเล ในจัังหวัด้

ชลบุัร่ แตกต่างกันตามเพื่ศ

2. การม่ส่วนร่วมของชุมชนชายฝัั่�งท่ี่�ม่ต่อการจััด้การขยะที่ะเล ในจัังหวัด้

ชลบุัร่ แตกต่างกันตามอายุ

3. การม่ส่วนร่วมของชุมชนชายฝัั่�งท่ี่�ม่ต่อการจััด้การขยะที่ะเล ในจัังหวัด้

ชลบุัร่ แตกต่างกันตามรายได้้

4. การม่ส่วนร่วมของชุมชนชายฝัั่�งท่ี่�ม่ต่อการจััด้การขยะที่ะเล ในจัังหวัด้

ชลบุัร่ แตกต่างกันตามระดั้บัการศึกษา 

5. การม่ส่วนร่วมของชุมชนชายฝัั่�งท่ี่�ม่ต่อการจััด้การขยะที่ะเล ในจัังหวัด้

ชลบุัร่ แตกต่างกันตามระยะเวลาท่ี่�อาศัยในชุมชน 

กรอบแนวคิด

จัากการสํารวจัองค์ความร้้ ทัี่�งด้้านที่ฤษฎ่ และงานวิจััยท่ี่�เก่�ยวข้อง ผ้้วิจััย

สามารถุกําหนด้ตัวแปีรการวิจััย ดั้งน่�
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ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

ข�อม้ลทั�วไป

1. เพื่ศ

2. อายุ

3. ระดั้บัการศึกษา

4. อาช่พื่

5. รายได้้

6. ระยะเวลาท่ี่�อาศัยในชุมชน

ระดั้บัการม่ส่วนร่วมของชุมชนต่อการ

จััด้การขยะที่ะเล ของชมุชนชายฝัั่�งจัังหวัด้

ชลบุัร่ ตามแนวคิด้ของ Cohen and 

Uphoff (1980) ปีระกอบัด้้วย

- การม่ส่วนร่วมในการตัด้สินใจั 

- การม่ส่วนร่วมในการปีฏิบััติการ 

- การม่ส่วนร่วมในการรับัผลปีระโยชน์

- การม่ส่วนร่วมในการติด้ตามและ

ปีระเมินผล

ภาพท่� 1 กรอบัแนวคิด้การวิจััย

วิธ่ิดำาเนินการวิจััย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ปีระชากรท่ี่�ใช้ในการศึกษา ค่อ สมาชิกชุมชนชายฝัั่�งท่ี่�ขึ�นที่ะเบ่ัยนกับักรม

ที่รัพื่ยากรที่างที่ะเลและชายฝัั่�ง ในจัังหวัด้ชลบุัร่ จํัานวน 448 คน (กรมที่รัพื่ยากร
ที่างที่ะเลและชายฝัั่�ง, 2561)

การกําหนด้ขนาด้กลุ่มตัวอย่างของสมาชิกชุมชนชายฝั่ั�ง จัังหวัด้ชลบุัร่  
จํัานวน 448 คน และกําหนด้ค่าความเช่�อมั�น 95% ความผิด้พื่ลาด้ไม่เกิน 5% โด้ย
ใช้ส้ตรที่าโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) 

ซึ�งได้้ขนาด้กลุ่มตัวอย่างในการวิจััยครั�งน่� จํัานวน 212 คน สําหรับัการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างจัะเล่อกใช้วิธ่ัการสุ่มแบับัการสุ่มตัวอย่างแบับัง่าย

เคร่�องม่อท่�ใช�ในการวิจััย
เคร่�องม่อท่ี่�ใช้ในการศึกษา ครั�งน่� เป็ีนแบับัสอบัถุามเก่�ยวกับัการม่ส่วน

ร่วมของชุมชนต่อการจััด้การขยะที่ะเล กรณ่์ศึกษาชุมชนชายฝัั่�ง จัังหวัด้ชลบุัร่ โด้ย
แบับัสอบัถุามแบ่ังออกเป็ีน 3 ตอน ดั้งน่�

ตอนท่ี่� 1 เป็ีนแบับัสอบัถุามลักษณ์ะแบับัปีลายปิีด้ (Close-Ended) และ
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เล่อกตอบั (Check-List) เก่�ยวกับัข้อม้ลทัี่�วไปีของผ้้ตอบัแบับัสอบัถุามเก่�ยวกับั เพื่ศ 
อายุ รายได้้ ระดั้บัการศึกษา ระยะเวลาท่ี่�อาศัยในชุมชน

ตอนท่ี่� 2 เป็ีนแบับัสอบัถุามลกัษณ์ะปีลายปิีด้ (Close-Ended) และเล่อกตอบั  
(Check-List) เก่�ยวกับัระด้ับัการม่ส่วนร่วมของชุมชนต่อการจััด้การขยะที่ะเล  
กรณ่์ศึกษาชุมชนชายฝัั่�ง จัังหวัด้ชลบุัร่ ทัี่�งหมด้ 4 ระดั้บั 20 ข้อ ปีระกอบัด้้วย  
1) การม่ส่วนร่วมในการตัด้สินใจั 5 ข้อ 2) การม่ส่วนร่วมในปีฏิบััติการ 5 ข้อ 3) 
การม่ส่วนร่วมรับัผลปีระโยชน์ 5 ข้อ และ 4) การม่ส่วนร่วมในการติด้ตามและ 
ปีระเมินผล 5 ข้อ โด้ยในแต่ละระดั้บัจัะม่การกําหนด้เกณ์ฑ์์การให้คะแนนแบ่ังออก
เป็ีน 5 ระดั้บัคะแนน 

ตอนท่ี่� 3 เป็ีนแบับัสอบัถุามลักษณ์ะปีลายเปิีด้ (Open-Ended) เพ่ื่�อแสด้ง
ความคิด้เห็นและข้อเสนอแนะเพิื่�มเติม

การเก็บรวบรวมข�อม้ล
1. การเก็บัรวบัรวมข้อม้ลที่างที่ฤษฎ่ แนวคิด้จัากผลงานวิจััย นํามา

สังเคราะห์อันแสด้งให้เห็นถึุงแนวความคิด้ ที่ฤษฎ่ เพ่ื่�อการเล่อกสรรตัวแปีรท่ี่�ม่ความ
สําคัญกับัการม่ส่วนร่วมของชุมชนต่อการจััด้การขยะที่ะเล กรณ่์ศึกษาชุมชนชายฝัั่�ง 
จัังหวัด้ชลบุัร่ มาใช้เป็ีนเกณ์ฑ์์ช่�วัด้ได้้อย่างถุ้กต้อง

2. ผ้้ศึกษาได้้ดํ้าเนนิการสรา้งแบับัสอบัถุาม ในการเกบ็ัรวบัรวมขอ้ม้ลจัาก
สมาชิกชุมชนชายฝัั่�งท่ี่�ขึ�นที่ะเบ่ัยนกับักรมที่รัพื่ยากรที่างที่ะเลและชายฝัั่�ง ในจัังหวัด้
ชลบุัร่ โด้ยได้้ที่ด้สอบัความเช่�อมั�น (Reliability) 

เพ่ื่�อให้แน่ใจัว่าผ้้ตอบัแบับัสอบัถุามม่ความเข้าใจัตรงกัน และตอบั
แบับัสอบัถุามได้้ตามความจัริงได้้ทุี่กข้อ วิธ่ัการที่ด้สอบั (Pretest) จัะจััด้ทํี่าโด้ยนํา
แบับัสอบัถุามไปีที่ด้สอบักบัักลุ่มปีระชากรท่ี่�ม่คุณ์สมบััติใกล้เค่ยง โด้ยทํี่าการที่ด้สอบั
กับัสมาชิกชุมชนชายฝัั่�งจัังหวัด้ใกล้เค่ยง จํัานวน 20 ตัวอย่าง เพ่ื่�อที่ด้สอบัว่าคําถุาม
แต่ละข้อในแบับัสอบัถุามสามารถุส่�อความหมายได้้ตรงตามท่ี่�ผ้้ศึกษากําหนด้ไว้ใน
วัตถุุปีระสงค์ท่ี่�ต้องการหร่อไม่ ยากหร่อง่ายไปีเพ่ื่ยงใด้ หลังจัากนั�นจึังนํามาที่ด้สอบั
ความความเช่�อมั�นของแบับัสอบัถุาม โด้ยการวิเคราะห์หาค่าสัมปีระสิที่ธิั�แอลฟา 
ของครอนบัาค (Cronbach Alpha Coefficient) โด้ยใช้โปีรแกรมสําเร็จัร้ปีที่างสถิุติ  

ซึ�งค่าความเช่�อมั�นม่ค่ามาตรฐาน เท่ี่ากับั 0.962 เป็ีนเกณ์ฑ์์ท่ี่�สามารถุยอมรับัได้้
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การวิเคราะห์ข�อม้ล

ในการศึกษาครั�งน่�ใช้โปีรแกรมสําเร็จัร้ปีในการวิเคราะห์ข้อม้ล สถิุติท่ี่�ใช้เป็ีน

สถิุติเชิงพื่รรณ์นา (Descriptive Statistics) ได้้แก่ ค่าความถุ่� ร้อยละ และค่าเฉล่�ย  

สําหรับัการวัด้ระดั้บัความต้องการของผ้้ตอบัแบับัสอบัถุาม สร้างขึ�นตามลักษณ์ะ 

การสร้างแบับัวัด้ทัี่ศนคติ (Likert Scale) โด้ยม่ตัวเล่อกตอบั 5 ระดั้บั ในการอธิับัาย

ความหมายของช่วงค่าเฉล่�ยจัะแบ่ังคะแนนออกเป็ีน 5 ระดั้บั 

การที่ด้สอบัสมมติฐาน จัะใช้สถิุติอนุมาน (Inferential Statistics) ค่อค่า  

t-test และ ANOVA (F-test) โด้ยตั�งระดั้บันัยสําคัญท่ี่� .05 ดั้งน่� สมมุติฐานข้อท่ี่� 1 

จัะใช้ค่า t-test สมมุติฐานข้อท่ี่� 2, 3, 4 และ 5 จัะใช้ค่า F-test ในกรณ่์ท่ี่�ยอมรับั

สมมุติฐานอย่างม่นัยสําคัญจัะที่ด้สอบัความแตกต่างค่าเฉล่�ยรายค่้โด้ยใช้ค่าเชฟเฟ่  

(Scheffe)

ผลการวิจััย

1. ข้อม้ลทัี่�วไปีพื่บัว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ีนเพื่ศชาย ร้อยละ 53.10 และเพื่ศ

หญิง ร้อยละ 43.90 ส่วนใหญ่ม่อายุระหว่าง 51-60 ปีี ร้อยละ 29.70 โด้ยม่การ

ศึกษาปีระถุมศึกษาร้อยละ 46.20 ส่วนใหญ่ปีระกอบัอาช่พื่เกษตรกร/ปีระมง ร้อย

ละ 51.40 ม่รายได้้เฉล่�ย/เด่้อน ตํ�ากว่า 10,000 บัาที่ ร้อยละ 72.20 และอาศัยอย้่

ในพ่ื่�นท่ี่�เป็ีนระยะเวลามากกว่า 16 ปีี ร้อยละ 79.00

2. ระด้ับัการม่ส่วนร่วมของปีระชาชนในการจััด้การขยะที่ะเลของชุมชน

ชายฝัั่�ง จัังหวัด้ชลบุัร่

กลุ่มตัวอย่างม่ความคิด้เห็นต่อการม่ส่วนร่วมของปีระชาชนในการจััด้การ

ขยะที่ะเล ของชุมชนชายฝัั่�ง จัังหวัด้ชลบุัร่ โด้ยภาพื่ในระดั้บัมาก (x = 4.09) และ

เม่�อพิื่จัารณ์ารายด้้าน ด้้านท่ี่�ม่ค่าเฉล่�ยส้งสุด้อย่้ในระดั้บัมาก ค่อ การม่ส่วนร่วมใน

การรับัผลปีระโยชน์ (x = 4.30) และด้้านท่ี่�ม่ค่าเฉล่�ยตํ�าสุด้ ค่อ การม่ส่วนร่วมใน

การปีระเมินผล (x = 3.98) แสด้งดั้งตารางท่ี่� 1
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ตารางท่� 1 ภาพื่รวมระดั้บัการม่ส่วนร่วมของปีระชาชนในการจััด้การขยะที่ะเลของ

ชุมชนชายฝัั่�ง จัังหวัด้ชลบุัร่

การม่ส่วนร่วมของประชาชน 

ในการจััดการขยะทะเลของชุมชนชายฝ่่�ง

ระดับความคิดเห็น

x S.D. ระดับ

ด้้านท่ี่� 1 การม่ส่วนร่วมในการตัด้สินใจั 4.02 .601 มาก

ด้้านท่ี่� 2 การม่ส่วนร่วมในการปีฏิบััติการ 4.06 .915 มาก

ด้้านท่ี่� 3 การม่ส่วนร่วมในการรับัผลปีระโยชน์ 4.30 .461 มากท่ี่�สุด้

ด้้านท่ี่� 4 การม่ส่วนร่วมในการปีระเมินผล 3.98 .399 มาก

รวมเฉล่�ยทุกด�าน 4.09 .484 มาก

3. การที่ด้สอบัความสัมพัื่นธ์ัของตัวแปีรอิสระกับัการม่ส่วนร่วมของ
ปีระชาชนในการจััด้การขยะที่ะเลของชุมชนชายฝัั่�ง จัังหวัด้ชลบุัร่ พื่บัว่า กลุ่มตัวอย่าง
ท่ี่�ม่ อายุ ระดั้บัการศึกษา อาช่พื่ และรายได้้เฉล่�ยต่อเด่้อน แตกต่างกัน ระดั้บัการม่ส่วน
ร่วมของปีระชาชนในการจััด้การขยะที่ะเล ของชุมชนชายฝัั่�ง จัังหวัด้ชลบุัร่ไม่แตกต่าง
กัน ส่วนเพื่ศและระยะเวลาท่ี่�อาศัยอย่้ในชุมชน แตกต่างกัน ระดั้บัการม่ส่วนร่วมของ
ปีระชาชนในการจััด้การขยะที่ะเลของชุมชนชายฝัั่�ง จัังหวัด้ชลบุัร่ แตกต่างกัน

ตารางท่� 2 สรุปีความสัมพัื่นธ์ัของตัวแปีรอิสระกับัการม่ส่วนร่วมของปีระชาชน  

ในการจััด้การขยะที่ะเลของชุมชนชายฝัั่�ง จัังหวัด้ชลบุัร่

ตัวแปรต�น ตัวแปรตาม ค่านัยสำาคัญ

เพื่ศ ระดั้บัการม่ส่วนร่วม <.001

อายุ ระดั้บัการม่ส่วนร่วม .100

ระด้ับัการศึกษา ระดั้บัการม่ส่วนร่วม .230

อาช่พื่ ระดั้บัการม่ส่วนร่วม .081

รายได้้เฉล่�ย/ต่อเด้่อน ระดั้บัการม่ส่วนร่วม .397

ระยะเวลาที่่�อาศัยอย้่ในชุมชน ระดั้บัการม่ส่วนร่วม <.001

*นัยสําคัญที่างสถิุติท่ี่�ระดั้บั .05สรุปีและอภิปีรายผล
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ผลการศึกษาการม่ส่วนร่วมของปีระชาชนในการจััด้การขยะที่ะเล ของ

ชุมชนชายฝัั่�ง จัังหวัด้ชลบุัร่พื่บัว่า ระดั้บัการม่ส่วนร่วมของปีระชาชนในการจััด้การ

ขยะที่ะเลของชุมชนชายฝัั่�ง จัังหวัด้ชลบุัร่อย้่ในระดั้บัมาก (x= 4.09 S.D.= .484) 

เม่�อพิื่จัารณ์ารายด้้าน ด้้านการม่ส่วนร่วมในการรับัผลปีระโยชน์ ม่ค่าเฉล่�ยส้งสุด้  

(x= 4.30 S.D. = .461) รองลงมาค่อ ด้้านการม่ส่วนร่วมในการปีฏิบััติการ ม่ค่าเฉล่�ย  

(x= 4.06 S.D. = .915)  ด้้านการม่ส่วนร่วมในการตดั้สินใจั ม่ค่าเฉล่�ย  (x= 4.02 S.D. = .601)  

ด้้านการม่ส่วนร่วมในการปีระเมินผล ม่ค่าเฉล่�ยตํ�าสุด้ (x= 3.98 S.D. = .399)

การที่ด้สอบัที่างสถุิติ เปีร่ยบัเท่ี่ยบัตัวแปีรอิสระกับัการม่ส่วนร่วมของ

ปีระชาชนในการจััด้การขยะที่ะเลของชุมชนชายฝัั่�ง จัังหวัด้ชลบุัร่ พื่บัว่า อายุ ระดั้บั

การศึกษา อาช่พื่และรายได้้เฉล่�ยต่อเด่้อน ต่างกัน ระดั้บัการม่ส่วนร่วมของปีระชาชน

ในการจััด้การขยะที่ะเลของชุมชนชายฝัั่�ง จัังหวัด้ชลบุัร่ ไม่แตกต่างกัน ส่วนเพื่ศและ

ระยะเวลาท่ี่�อาศัยอย้่ในชุมชน ต่างกัน ระดั้บัการม่ส่วนร่วมของปีระชาชนในการ

จััด้การขยะที่ะเลของชุมชนชายฝัั่�ง จัังหวัด้ชลบุัร่ แตกต่างกัน อย่างม่นัยสําคัญที่าง

สถิุติท่ี่� .05

ผลการที่ด้สอบัค่าเฉล่�ยระดั้บัการม่ส่วนร่วมของปีระชาชนในการจััด้การ

ขยะที่ะเลของชุมชนชายฝัั่�ง จัังหวัด้ชลบุัร่ โด้ยจํัาแนกตามตัวแปีรระยะเวลาท่ี่�อาศัย

อย้่ในชุมชนเป็ีนรายค่้ ด้้วยวิธ่ัการของเชฟเฟ่ (Scheffe) พื่บัว่าปีระชาชนท่ี่�ม่ระยะ

เวลาท่ี่�อาศัยอย้่ในชุมชนตั�งแต่ 16 ปีีขึ�นไปี ม่ระดั้บัการม่ส่วนร่วมของปีระชาชน 

ในการจััด้การขยะที่ะเลของชุมชนชายฝัั่�ง จัังหวัด้ชลบุัร่ มากกว่าปีระชาชนท่ี่�ม่ระยะ

เวลาท่ี่�อาศัยอย้่ในชุมชนตํ�ากว่า 1 ปีี, 1 - 5 ปีี, 6 - 10 ปีี และ 11 - 15 ปีี

ข�อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะจัากผลการวิจััย

1.1 กรมที่รัพื่ยากรที่างที่ะเลและชายฝัั่�งและหน่วยงานอ่�น ๆ  ท่ี่�เก่�ยวข้อง

 ควรสร้างการรับัร้้ของปีระชาชนให้ตระหนักถึุงบัที่บัาที่หน้าท่ี่�และความรับัผิด้ชอบั 

ในการจััด้การขยะที่างที่ะเล และปีระชาสัมพัื่นธ์ั สร้างการรับัร้้ ให้ปีระชาชนที่ราบัถึุง

ข้อด่้ ข้อเส่ย หร่อปีระโยชน์ท่ี่�จัะได้้รับัจัากการม่ส่วนร่วมในด้้านต่าง ๆ ดั้งกล่าว
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1.2 ควรม่การศึกษาปัีญหา อุปีสรรค และสาเหตุท่ี่�ทํี่าให้การม่ส่วน

ร่วมในการจััด้การขยะที่ะเลของชุมชนชายฝัั่�ง จัังหวัด้ชลบุัร่ ด้้านการม่ส่วนร่วมใน

การปีระเมินผลท่ี่�ม่ระดั้บัการม่ส่วนร่วมตํ�าท่ี่�สุด้ ค่าเฉล่�ย (x = 3.98 S.D. = .399) 

และดํ้าเนินการแก้ไขปัีญหาดั้งกล่าวเพ่ื่�อให้ปีระชาชนสามารถุเข้ามาม่ส่วนร่วม 

ในการปีระเมินผลม่ระดั้บัมากยิ�งขึ�น

1.3 ควรม่การเร่ยนร้้ และทํี่างานร่วมกับัชุมชน เพ่ื่�อให้การม่ส่วนร่วม

ในทุี่ก ๆ ด้้านอย้่ในระดั้บัมากท่ี่�สุด้ ซึ�งสามารถุกระทํี่าได้้โด้ยวิธ่ั ดั้งน่�

1.3.1 การสังเกตการณ์์ การสังเกตการณ์์เป็ีนการรวบัรวมข้อม้ล

อยา่งหนึ�ง การสงัเกตการณ์์นั�น เพ่ื่�อท่ี่�จัะให้เข้าใจัลักษณ์ะธัรรมชาตแิละขอบัเขตของ

การเก่�ยวข้องสัมพัื่นธ์ัระหว่างองค์ปีระกอบัต่าง ๆ ของปีรากฏการณ์์ที่างสังคม และ

พื่ฤติกรรมของมนุษย์ ข้อด่้ค่อ สามารถุสังเกตการณ์์หร่อบัันทึี่กพื่ฤติกรรมได้้ทัี่นท่ี่ 

ท่ี่�เกิด้ขึ�น สามารถุได้้ข้อม้ลท่ี่�แน่นอนตรงกับัสภาวการณ์์จัริงของพื่ฤติกรรมนั�น 

สามารถุท่ี่�จัะดํ้าเนินการหร่อเก็บัข้อม้ลได้้มากกว่าวิธ่ัอ่�น ในกรณ่์ท่ี่�เกิด้ความไม่เต็มใจั

ท่ี่�จัะให้ข้อม้ลจัากบุัคคลหร่อกลุ่มคน

1.3.2 การสัมภาษณ์์และการสนที่นากลุ่ม ซึ�งการสนที่นากลุ่ม

เป็ีนการเปีิด้โอกาสให้ผ้้สัมภาษณ์์และผ้้ให้สัมภาษณ์์ ได้้ม่ปีฏิกิริยาโต้ตอบักัน วิธ่ัน่�

จัะทํี่าให้สามารถุปีระเมินปัีญหาต่าง ๆ ได้้อย่างชัด้เจันมากยิ�งขึ�น ในปีระเด็้นต่าง ๆ  

ท่ี่�ยังไม่ชัด้เจันเพ่ื่ยงพื่อ ก็สามารถุซักถุามต่อเพ่ื่�อหาคําตอบัได้้

1.3.3 การจััด้เวท่ี่ชุมชนแบับัม่ส่วนร่วม การจััด้เวท่ี่ชุมชนจัะ

เป็ีนการสร้างการเร่ยนร้้และแลกเปีล่�ยนร่วมกันอย่างอิสระ เวท่ี่ชุมชนจัะทํี่าให้

ปีระชาชนในชุมชนร้้สึกถึุงความเป็ีนเจ้ัาของ มากกว่าเป็ีนผ้้ให้ข้อม้ลเพ่ื่ยงอย่างเด่้ยว 

แต่จัะทํี่าให้เกิด้การที่บัที่วนและตระหนกัต่อการเข้าใจัชุมชนและปีญัหาของชมุชนเอง  

สิ�งเหล่าน่�จัะนําไปีส่้การอภิปีรายผล เพ่ื่�อหาแนวที่างแก้ปัีญหา ส่้การลงม่อปีฏิบััติ 

จันสามารถุแก้ปัีญหาต่าง ๆ ในชุมชนได้้

1.4 กรมที่รัพื่ยากรที่างที่ะเลและชายฝัั่�ง และหน่วยงานอ่�น ๆ  

ท่ี่�เก่�ยวข้อง ควรม่กิจักรรมร่วมกับัชุมชน เพ่ื่�อให้ปีระชาชนในชุมชนม่บัที่บัาที่และเข้า

มาม่ส่วนร่วมในทุี่กขั�นตอน ตั�งแต่การม่ส่วนร่วมในการตัด้สินใจั การม่ส่วนร่วมในการ
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ปีฏิบััติการ การม่สว่นร่วมในการรบััผลปีระโยชน ์และการม่สว่นร่วมในการปีระเมนิผล  

การม่ส่วนร่วมจัะทํี่าให้ชุมชนเกิด้ความรัก ความหวงแหน ความภาคภ้มิใจั และร้้สึก

ถึุงความเป็ีนเจ้ัาของชุมชนร่วมกัน สุด้ท้ี่ายสิ�งเหล่าน่�จัะนํามาซึ�งการพัื่ฒนาและความ

ยั�งย่นในอนาคต

2. ข้อเสนอแนะสําหรับัการวิจััยครั�งต่อไปี

2.1 ควรม่การศึกษาเก่�ยวกับัปัีจัจััยท่ี่�ส่งผลต่อการม่ส่วนร่วมของ

ปีระชาชนในการจััด้การขยะที่ะเลของชุมชนชายฝัั่�ง ทัี่�งในจัังหวัด้ชลบุัร่ และจัังหวัด้

อ่�น ๆ เพ่ื่�อนํามาปีรับัปีรุง พัื่ฒนา และส่งเสริมให้เกิด้การม่ส่วนร่วมของปีระชาชน

มากยิ�งขึ�น

2.2 ควรจัะทํี่าการศึกษาวิจััยในเชิงคุณ์ภาพื่ ในด้้านปัีจัจััยท่ี่�ม่ผลต่อ

การม่ส่วนร่วมของปีระชาชน ในการจััด้การขยะที่ะเลของชุมชนชายฝัั่�ง จัังหวัด้ชลบุัร่ 

ด้้วยการสมัภาษณ์์แบับัเจัาะลกึเพ่ื่�อใหไ้ด้้คําตอบัเพิื่�มเติมในปีระเด้น็ท่ี่�การศกึษาในเชิง

ปีริมาณ์ไม่สามารถุทํี่าได้้
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ลักษณะและป่จัจััยสนับสนุนให�ชุมชนพึ�งตนเอง  
กรณ่ศึิกษาชุมชนเล่ยบคลองมอญ แขวงทับยาว  

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
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บทคัดย่อ

การศึกษาเร่�องลักษณ์ะและปีัจัจััยสนับัสนุนให้ชุมชนพึื่�งตนเอง กรณ่์

ศึกษาชุมชนเล่ยบัคลองมอญ แขวงที่ับัยาว เขตลาด้กระบััง กรุงเที่พื่มหานคร ม่

วัตถุุปีระสงค์เพ่ื่�อศึกษาลักษณ์ะและปีัจัจััยสนับัสนุนให้ชุมชนพึื่�งตนเองของชุมชน 

เล่ยบัคลองมอญ ผลการวิจััยน่�ทํี่าให้ที่ราบัถึุงลักษณ์ะและปัีจัจััยท่ี่�ทํี่าให้ชุมชน 

ท่ี่�สามารถุพึื่�งตนเองได้้ ทัี่�งน่� เพ่ื่�อนําลักษณ์ะและปัีจัจััยสนับัสนุนท่ี่�ทํี่าให้ชุมชน

สามารถุพึื่�งตนเองได้้ ไปีปีระยุกต์ใช้เพ่ื่�อให้เกิด้ปีระโยชน์กับัชุมชนอ่�น ๆ ต่อไปี  

ผ้้ให้ข้อม้ลในการศึกษาในครั�งน่�ปีระกอบัด้้วย เจ้ัาหน้าท่ี่�จัากสํานักงานเขตลาด้กระบััง 

2 ท่ี่าน ค่อ เจ้ัาพื่นักงานเกษตรปีฏิบััติการและนายที่า้ยเร่อ อ่กส่วนหนึ�งค่อปีระชาชน

ในชุมชนเล่ยบัคลองมอญ จํัานวน 3 คน ค่อ ปีระธัานชุมชนเล่ยบัคลองมอญ  

เลขานุการกรรมการชุมชนเล่ยบัคลองมอญ และอาสาสมัครปีระจํัาพิื่พิื่ธัภัณ์ฑ์์ 

ท้ี่องถิุ�นกรุงเที่พื่มหานคร เขตลาด้กระบััง โด้ยเคร่�องม่อท่ี่�ใช้ในศึกษาวิจััยในครั�งน่�  

ค่อ การสัมภาษณ์์เชิงลึก 

ผลการวิจััยพื่บัว่า ชุมชนเล่ยบัคลองมอญม่ลักษณ์ะการพึื่�งพื่าตนเองใน 5 ด้้าน  

ได้้แก่ 1) พึื่�งตนเองที่างเที่คโนโลย่ 2) พึื่�งตนเองด้้านเศรษฐกิจั 3) พึื่�งตนเอง 

ด้้านที่รัพื่ยากรธัรรมชาติ 4) การพึื่�งตนเองด้้านจัิตใจั 5) พึื่�งตนเองด้้านสังคมและ

1* นักศึกษาปีริญญาโที่ คณ์ะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิที่ยาลัยธัรรมศาสตร์
2 อาจัารย์ คณ์ะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิที่ยาลัยธัรรมศาสตร์  

E-mail: yootthajak007@hotmail.com
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วัฒนธัรรม และยังม่ปัีจัจััยสนับัสนุนให้ชุมชนพึื่�งตนเองได้้ 5 ปีระการ ดั้งน่� 1) การม่

ส่วนร่วม 2) กลุ่ม 3) ทุี่นชุมชน 4) เคร่อข่าย และ 5) ผ้้นําชุมชน

คำาสำาคัญ: พึื่�งตนเอง ชุมชนเล่ยบัคลองมอญ เขตลาด้กระบััง
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Charactristics and Factors Supporting Community 
Selef-Reliance: A Case Study of Liap Khlong Mon 
Community in Thap Yao Subdistrict, Latkrabang  

District Bangkok 
Yuttachak Maneedaeng1*, Kanchana Kaewrod2

Abstract

This research studied the subject of characteristics and factors 

supporting community self-reliance through a case study of the Liap 

Khlong Mon community in Thap Yao subdistrict, Lat Krabang District, 

Bangkok. The purpose was to examine characteristics and factors  

supporting Liap Khlong Mon community self-reliance. Qualitative  

research was done to evaluate how the Liap Khlong Mon community 

displayed technological, economic, natural resource, psychological, and 

social self-reliance, thereby reducing dependence on outside assistance. 

In addition, Liap Khlong Mon Community had outstanding geographic, 

societal, and environmental elements while being of Mon ethnicity  

affected characteristics and factors supporting community self-reliance. 

Data was gathered by documentary research and field study by in-depth 

structured interviews using preset questions as guides (interview guide). 

Results were that the Liap Khlong Mon community showed 

five aspects of self-reliance: 1) technological; 2) economic; 3) natural 

1* Graduate student (Master’s Degree), Faculty of Socail Administration, Thammasat 

University
2 Lecturer, Faculty of Socail Administration, Thammasat University 

E-mail: yootthajak007@hotmail.com
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resource; 4) psychological; and 5) social/cultural. Five additional factors 

supported community self-reliance: 1) participation; 2) group activities; 

3) community funding; 4) networking; and 5) community leadership. 

Keywords: Community self-reliance, Liap Khlong Mon community,  

Lat Krabang District
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บทนำา 

การเปีล่�ยนแปีลงของสถุานการณ์์โลกในปัีจัจุับัันภายหลังจัากการปีฏิวัติ

อุตสาหกรรมของปีระเที่ศในที่ว่ปียุโรปีนั�นส่งผลทํี่าให้เกิด้การเปีล่�ยนแปีลง ซึ�ง 

ส่วนใหญ่นั�นเกิด้มาจัากแนวคิด้การพัื่ฒนาไปีส่้ความทัี่นสมัย และการก้าวไปีส่้การเป็ีน

ปีระเที่ศอุตสาหกรรมของบัรรด้าปีระเที่ศชั�นนําของโลก การเปีล่�ยนแปีลงน่�ส่งผล 

กระที่บัต่อเศรษฐกิจั สังคม และสิ�งแวด้ล้อม รวมถึุงปีระเพื่ณ่์และวัฒนธัรรม  

ตลอด้จันทํี่าให้เกิด้การช่วงชิงที่รัพื่ยากรอย่างเล่�ยงไม่ได้้ รวมไปีถึุงปีระเที่ศไที่ยก็ได้้รับั

ผลกระที่บัจัากการเปีล่�ยนแปีลงด้งักล่าวด้้วยเช่นกัน กล่าวค่อ ปีระเที่ศไที่ยปีระกอบั

ด้้วยชุมชนจํัานวนมากมายนับัหม่�นชุมชน ซึ�งชุมชนเหล่าน่�นับัได้้ว่าเป็ีนหน่วยเล็ก ๆ  

ท่ี่�หล่อรวมกันเป็ีนปีระเที่ศไที่ย ฉัตรทิี่พื่ย์ นาถุสุภา (2544) ช่�ให้เห็นว่า แต่ก่อนนั�น

ชุมชนท้ี่องถิุ�นส่วนมากม่ความเปีน็อิสระและคอ่นข้างเบ็ัด้เสรจ็ัในตวัเอง ไมเ่พ่ื่ยงแต่ใน

ด้้านเศรษฐกิจัเท่ี่านั�น แต่ยังครอบัคลุมในด้้านสังคม สุขภาพื่ ศาสนา รวมไปีถึุงการ

ปีกครองและการด้้แลตนเองด้้วย แต่ก็ไม่ได้้หมายความว่า การท่ี่�ชุมชนม่ความเป็ีน

อิสระแล้วนั�นจัะเป็ีนสังคมท่ี่�โด้ด้เด่้�ยวและเปี็นอิสระจัากอํานาจัรัฐ แต่เพื่ราะชุมชน

ท้ี่องถิุ�นเม่�อก่อนนั�นอย้่ห่างไกลจัากอิที่ธิัพื่ลและอํานาจัของรัฐ จึังทํี่าให้อํานาจัรัฐ

ไม่ม่ผลโด้ยตรงต่อวิถุ่ช่วิตของผ้้คนในชุมชนมากนัก ด้้วยเหตุน่�จึังทํี่าให้ชุมชนท้ี่องถิุ�น

จํัาเปีน็ท่ี่�จัะตอ้งพึื่�งตนเองแที่บัจัะที่กุด้้าน หลงัจัากการพื่ฒันาในชว่งท่ี่�ม่ฐานความคดิ้

มาจัากเร่�องความทัี่นสมัยแล้วนั�น รัฐบัาลไที่ยมองว่าการพัื่ฒนา ค่อการทํี่าให้ชุมชน

ต่าง ๆ ในท้ี่องถิุ�นม่ความทัี่นสมัย (modernization) รัฐบัาลจึังจํัาเป็ีนท่ี่�จัะต้องเร่ง

สร้างสิ�งบ่ังช่� หร่อสร้างสัญลักษณ์์ของความที่ันสมัยให้กับัชุมชน เช่น ถุนน ไฟฟ้า 

สุขาภิบัาล โรงเร่ยน สถุาน่อนามัย โรงพื่ยาบัาล ฯลฯ ในส่วนของการพัื่ฒนาน่�รัฐบัาล

จํัาเปี็นจัะต้องบัริหารปีระเที่ศให้ปีระชาชนได้้รับัความสุขและความสะด้วกสบัายใน

การดํ้าเนินช่วิตทัี่�งในด้้านเศรษฐกิจั การเม่อง และสังคม แต่ต้องยอมรับัว่าเป็ีนไปีไม่

ได้้ท่ี่�รัฐบัาลจัะด้้แลได้้อย่างทัี่�วถึุงทุี่กชุมชนของปีระเที่ศ อ่กทัี่�งยังเกิด้ปัีญหาเก่�ยวกับั 

ความล่าช้าในการดํ้าเนนิงาน รวมทัี่�งการไม่ตอบัสนองต่อความต้องการท่ี่�แท้ี่จัริงของ

แต่ละชุมชน สิวาพื่ร สุขเอ่ยด้ (2552) ในด้้านหนึ�งของโครงสรา้งพ่ื่�นฐานท่ี่�รัฐบัาลได้้เร่ง

ทํี่าขึ�นนั�น ทํี่าให้การดํ้าเนินช่วิตของคนในชุมชนท้ี่องถิุ�นม่ความสะด้วกสบัายมากขึ�น 
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แต่อ่กด้้านหนึ�งก็ได้้เช่�อมโยงชุมชนท้ี่องถิุ�นเข้ากับัโลกภายนอก ซึ�งส่งผลให้ที่รัพื่ยากร

ในชุมชนไหลออกไปีส่้ภายนอก และขณ์ะเด่้ยวกันอํานาจัและอิที่ธิัพื่ลต่าง ๆ จัาก

ภายนอกนั�นก็เข้าไปีส่้ชุมชนด้้วยเช่นกัน สิ�งเหล่าน่�ส่งผลให้วิถุ่ช่วิต ขนบัธัรรมเน่ยม

และปีระเพื่ณ่์รวมไปีถึุงภ้มิปัีญญาต่าง ๆ ในชุมชนเกิด้การเปีล่�ยนแปีลง จันทํี่าให้

ชุมชนในท้ี่องถิุ�นส่วนใหญ่ตั�งรับัไม่ทัี่น และในท่ี่�สุด้ชุมชนก็กลายมาเป็ีนชุมชนท่ี่�ต้อง

อาศัยการพึื่�งพื่าในท่ี่�สุด้ การพัื่ฒนาไปีตามแนวที่างท่ี่�รัฐบัาลเป็ีนผ้้ม่บัที่บัาที่สําคัญน่�  

แที่นท่ี่�จัะทํี่าให้ชุมชนสามารถุย่นอย้่บันขาของตัวเองได้้อย่างมั�นคง แต่กลับักลาย

เป็ีนการทํี่าให้ชุมชนเกิด้ความอ่อนแอ ซึ�งปีระเด็้นน่�สอด้คล้องกับัคํากล่าวท่ี่�ว่า  

“ทัี่นสมัยแต่ไม่พัื่ฒนา” ดั้งท่ี่� นอร์แมน เจัคอบั (Norman Jacob) ได้้ตั�งข้อสังเกตไว้

ในหนังส่อท่ี่�เขาท่ี่�เข่ยนไว้ว่า นโยบัายการพัื่ฒนาแบับัน่�ทํี่าให้ชุมชนท้ี่องถิุ�นตกอย้่ใน

ฐานะพึื่�งพิื่งและอ่อนแอ การเปีล่�ยนแปีลงในชุมชนนั�นม่ผลมาจัากแรงผลักดั้นจัาก

ระบับัทุี่นนิยมโลก อันม่ผลต่อการเปีล่�ยนแปีลงภาคเกษตรและสังคมชนบัที่ กระแส

ทุี่นนิยมน่�ได้้ทํี่าลายระบับัคุณ์ค่าในสังคมไที่ย สุริยจัรัส เตชะตันม่นสกุล (2555) เร่ยง

ลําดั้บัจัากมากไปีน้อย ดั้งน่� 1) การทํี่าลายทุี่นมนุษย์ 2) การทํี่าลายทุี่นวัฒนธัรรม 3) 

การทํี่าลายความสมดุ้ลของทุี่นกายภาพื่ 4) การทํี่าลายทุี่นธัรรมชาติและสิ�งแวด้ล้อม 

5) การทํี่าลายทุี่นที่างสังคม และ 6) การทํี่าลายทุี่นสถุาบััน 

จัากปัีญหาและความสําคัญดั้งกล่าวข้างต้นแล้วนั�น ทํี่าให้ผ้้ศึกษาสนใจัความ

เป็ีนชุมชนชานเม่องของกรงุเที่พื่มหานคร ซึ�งอย้ใ่นพ่ื่�นท่ี่�ท่ี่�ม่การเจัริญเติบัโตที่างด้้าน

เศรษฐกิจัอยา่งรวด้เร็ว ซึ�งชุมชนนั�นก็ค่อ ชุมชนเล่ยบัคลองมอญ ซึ�งตั�งอย้แ่ขวงทัี่บัยาว 

เขตลาด้กระบััง กรงุเที่พื่มหานคร ถึุงแม้ว่าชุมชนเล่ยบัคลองมอญเปีน็หนึ�งในชุมชนท่ี่�

ได้้รับัผลกระที่บัโด้ยตรงจัากการพัื่ฒนาเม่องให้ม่ความทัี่นสมัยของรัฐบัาล ซึ�งในอด่้ต

ชุมชนปีระสบัปีัญหาต่าง ๆ มากมายเน่�องจัากความห่างไกลของหน่วยงานภาครัฐ  

เช่น ปัีญหาด้้านยาเสพื่ติด้ของเยาวชนในชุมชน ปัีญหาความแห้งแล้งและปัีญหา 

นํ�าท่ี่วม อันส่งผลต่อสภาพื่ความเปีน็อย้แ่ละวถ่ิุช่วิตของผ้ค้นในชมุชนโด้ยตรง และใน

ปัีจัจุับัันยังม่การขยายตัวของธุัรกิจัเก่�ยวกับัการนําเข้าส่งออก ซึ�งเข้ามาตั�งบัริษัที่ใน

บัริเวณ์ชุมชนเป็ีนจํัานวนมาก ก่อให้เกิด้ปัีญหาด้้านสิ�งแวด้ล้อมอย่างหล่กเล่�ยงไม่ได้้  

รวมทัี่�งปัีญหาการซ่�อท่ี่�ดิ้นของนายทุี่นเพ่ื่�อขยายฐานธุัรกิจั รวมทัี่�งปัีญหาการเพิื่�มขึ�น
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ของปีระชากรแฝั่งท่ี่�ม่จํัานวนเพิื่�มขึ�นอย่างรวด้เร็วและต่อเน่�องในช่วงไม่ก่�ปีีท่ี่�ผ่านมา  

แต่ชุมชนก็ยงัม่การการคงไว้ซึ�งอัตลักษณ์์และความเป็ีนชุมชนไว้ได้้เป็ีนอย่างด่้ อ่กทัี่�ง

ชุมชนเล่ยบัคลองมอญยังได้้รับัรางวัลชุมชนพึื่�งตนเองด่้เด่้นระดั้บักรุงเที่พื่มหานคร 

ในปีี 2561 ด้้วยเหตุน่�จึังทํี่าให้ผ้้วิจััยม่ความสนใจัศึกษาลักษณ์ะและปัีจัจััยสนับัสนุน

ให้ชุมชนพึื่�งตนเองของชุมชนเล่ยบัคลองมอญ 

วัตถุุประสงค์ของการวิจััย

เพ่ื่�อศึกษาลักษณ์ะและปัีจัจััยสนับัสนุนให้ชุมชนพึื่�งตนเองของชุมชน

เล่ยบัคลองมอญ

กรอบแนวคิด

ป่จัจััยสนับสนุนให�ชุมชนพึ�งตนเอง

1. การม่ส่วนร่วม
2. กลุ่ม
3. ทุี่นชุมชน
4. เคร่อข่าย
5. ผ้้นําชุมชน

ลักษณะของชุมชนพึ�งตนเอง

1. ด้้านเที่คโนโลย่
2. ด้้านเศรษฐกิจั
3. ด้้านที่รัพื่ยากรธัรรมชาติ
4. ด้้านจิัตใจั
5. ด้้านสังคมวัฒนธัรรม

กรอบัแนวคิด้น่�ได้้มาจัากแนวคิด้ของสัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2540) ท่ี่�ได้้

กล่าวว่าลักษณ์ะการพึื่�งตนเองของชุมชนปีระกอบัด้้วย 5 ด้้าน (ด้้านเที่คโนโลย่ ด้้าน

เศรษฐกิจั ด้้านที่รัพื่ยากรธัรรมชาติ ด้้านจิัตใจั ด้้านสังคมและวัฒนธัรรม) ในส่วนของ 

ปัีจัจััยท่ี่�สนับัสนุนให้ชุมชนพึื่�งตนเอง ได้้แนวคิด้มาจัากการศึกษางานวิจััยของอัยรว่  

ว่ระพัื่นธ์ัพื่งศ์ (2556) โด้ยศึกษาเร่�องปัีจัจััยท่ี่�ม่อิที่ธิัพื่ลต่อการพึื่�งตนเองของชุมชน  

กรณ่์ศึกษาชุมชนคลองลัด้มะยม เขตตลิ�งชัน กรุงเที่พื่มหานคร และงานวิจััยของ 

อินธิัรา ครองศิริ (2560) โด้ยศึกษาเร่�องตัวแบับัการจััด้การชุมชนพึื่�งตนเองแบับัยั�งยน่ 

กรณ่์ศึกษาชุมชนกลุ่มชาติพัื่นธ์ุัของ ตําบัลคลองพื่ล้ อําเภอเขาคิชฌก้ฏ จัังหวัด้จัันที่บุัร่
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วิธ่ิดำาเนินการวิจััย

กลุ่มตัวอย่าง

ผ้้วิจััยได้้เล่อกใช้วิธ่ัการสัมภาษณ์์เชิงลึก โด้ยสัมภาษณ์์จัากผ้้ให้ข้อม้ลแบับั

เฉพื่าะเจัาะจัง อันปีระกอบัด้้วย

1. เจ้ัาหน้าท่ี่�จัากสํานักงานเขตลาด้กระบััง ผ้้ท่ี่�ปีฏิบััติงานและม่หน้าท่ี่� 

ท่ี่�รับัผิด้ชอบัม่ความเก่�ยวข้องกับัชุมชนเล่ยบัคลองมอญ แขวงทัี่บัยาว เขตลาด้กระบััง  

กรุงเที่พื่มหานคร จํัานวน 2 คน

2. ปีระชาชนในพ่ื่�นท่ี่�ชุมชนเล่ยบัคลองมอญ แขวงที่บััยาว เขตลาด้กระบััง  

กรุงเที่พื่มหานคร จํัานวน 3 คน ดั้งน่� 1) ปีระธัานชุมชนเล่ยบัคลองมอญ 2) เลขา

กรรมการชุมชนเล่ยบัคลองมอญ 3) อาสาสมัครพิื่พิื่ธัภัณ์ฑ์์ท้ี่องถิุ�นกรุงเที่พื่มหานคร 

เคร่�องม่อท่�ใช�ในการวิจััย

1. แบับัสัมภาษณ์์ท่ี่�ม่โครงสร้าง (Structured Interview) โด้ยผ้้วิจััยจัะ

กําหนด้คําถุามล่วงหน้า เพ่ื่�อเป็ีนแนวที่างในการสัมภาษณ์์ (Interview Guide) ซึ�ง

ข้อคําถุามและปีระเด้็นคําถุามต่าง ๆ เป็ีนร้ปีแบับัคําถุามท่ี่�เปี็นคําถุามในลักษณ์ะท่ี่�

เปิีด้โอกาสใหผ้้้ถุ้กสัมภาษณ์์สามารถุตอบัหร่อบัรรยายข้อม้ล ข้อเท็ี่จัจัรงิ แนวคดิ้และ

ปีระสบัการณ์์ ได้้อย่างละเอ่ยด้รวมไปีถึุงสามารถุแสด้งความคิด้เห็นต่าง ๆ ได้้อย่าง

อิสระจัากปีระเด็้นคําถุามท่ี่�ได้้ตั�งไว้ 

ปีระเด็้นคําถุามในการสัมภาษณ์์ ปีระกอบัด้้วย

1. ปีระวัติความเป็ีนมาของชุมชนเล่ยบัคลองมอญ เป็ีนอย่างไร 

2. การม่ส่วนร่วมของคนในชุมชนเก่�ยวกับัการทํี่ากิจักรรมต่างของ

ชุมชน เป็ีนอย่างไร

3. ชุมชนเล่ยบัคลองมอญ ม่กลุ่มอะไรบ้ัาง แต่ละกลุ่มม่บัที่บัาที่ต่อ

ชุมชนอย่างไร

4. เคร่อข่ายของชุมชนเล่ยบัคลองมอญม่ก่�เคร่อข่าย แต่ละเคร่อข่ายม่

บัที่บัาที่ต่อชุมชนอย่างไร

5. บัที่บัาที่และหน้าท่ี่�ของผ้้นําชุมชนเป็ีนอย่างไร
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6. ชุมชนม่การนําเที่คโนโลย่มาใช้ในชุมชนอย่างไร
7. การปีระกอบัอาช่พื่และสถุานะที่างการเงินของคนในชุมชน

เล่ยบัคลองมอญเป็ีนอย่างไร 
8. ที่รัพื่ยากรธัรรมชาติท่ี่�ม่อย้่ในชุมชนม่อะไรบ้ัาง และคนในชุมชนใช้

ที่รัพื่ยากรธัรรมชาติท่ี่�ม่อย้่อย่างไร
9. ความสัมพัื่นธ์ัและวิถุ่ช่วิตของคนในชุมชนเล่ยบัคลองมอญ เปี็น

อย่างไร 
10. ชุมชนเล่ยบัคลองมอญม่ขนบัธัรรมเน่ยม ปีระเพื่ณ่์และวัฒนธัรรม 

อะไรบ้ัาง
2. เคร่�องบัันทึี่กเส่ยง สมุด้บัันทึี่กข้อม้ลและอุปีกรณ์์เคร่�องเข่ยนท่ี่�ใช้ในการ

จัด้บัันทึี่ก
การเก็บรวบรวมข�อม้ล
การเก็บัรวบัรวมข้อม้ลจํัาแนกออกเป็ีน 2 ขั�นตอน ดั้งน่�
1. ศึกษาวิจััยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โด้ยการศึกษา

แนวคิด้ ที่ฤษฎ่เก่�ยวกับัชุมชนพึื่�งตนเอง เพ่ื่�อทํี่าความเข้าใจัถึุงความหมายและ
ลักษณ์ะของชมุชนพึื่�งตนเอง รวมไปีถุงึร้ปีแบับัและองคป์ีระกอบัของชมุชนพึื่�งตนเอง  
เพ่ื่�อเป็ีนความร้้พ่ื่�นฐานและสร้างองค์ความร้้ในการศึกษา 

2. สัมภาษณ์์เชิงลึก (In-depth Interview) เปี็นวิธ่ัท่ี่�สามารถุทํี่าให้ 
ที่ราบัถึุงกระบัวนความคิด้ ทัี่ศนคติและข้อเท็ี่จัจัริงต่าง ๆ จัากปีระเด็้นคําถุามท่ี่�ตั�ง
ไว้รวมไปีถุึงการลงพ่ื่�นท่ี่�สัมภาษณ์์ผ้้ให้ข้อม้ลหลัก (key information) ซึ�งม่ความ
เก่�ยวข้อง เช่�อมโยงและม่บัที่บัาที่ หน้าท่ี่� กับัชุมชนพึื่�งตนเองโด้ยตรง ได้้แก่ ตัวแที่น  
ภาครัฐ ตัวแที่นภาคปีระชาชนท่ี่�อาศัยอย้่ในชุมชนเล่ยบัคลองมอญเพ่ื่�อให้ได้้มาซึ�ง
ข้อม้ลท่ี่�ถุ้กต้องและครอบัคลุมในเน่�อหามากท่ี่�สุด้

ทัี่�งน่� ผ้้วิจััยม่การตรวจัสอบัคุณ์ภาพื่เคร่�องม่อเพ่ื่�อการเก็บัรวบัรวมข้อม้ล
งานวจัิัย โด้ยการนําปีระเด้น็คําถุามในการสมัภาษณ์์ เสนอตอ่คณ์ะกรรมการควบัคมุ
ภาคนิพื่นธ์ั จํัานวน 3 ท่ี่าน เพ่ื่�อตรวจัสอบัเน่�อหาและตรวจัสอบัการใช้ภาษาและ 
ความครอบัคลุมของเน่�อหาให้ม่ความสอด้คล้องระหว่างข้อคําถุามและวัตถุุปีระสงค์  

ก่อนลงพ่ื่�นท่ี่�ดํ้าเนินการวิจััย
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การวิเคราะห์ข�อม้ล 

ผ้้วิจััยใช้วิธ่ัการวิเคราะห์ข้อม้ลเชิงพื่รรณ์นา (Descriptive Analysis)  

จัากปีระเด้น็คําถุามท่ี่�วางไว้ เพ่ื่�อนําไปีส่้การตอบัวตัถุุปีระสงคข์องงานวิจััย โด้ยใช้การ

วิเคราะห์เน่�อหา (Content Analysis) แล้วจึังนําข้อม้ลท่ี่�ได้้มาทํี่าการวิเคราะห์ข้อม้ล

เชิงพื่รรณ์นาและปีระมวลผลการวิจััย และนําข้อม้ลท่ี่�ได้้จัากการวิเคราะห์ข้อม้ลมา

เข่ยนเป็ีนอภิปีรายและสรุปีผลการวิจััยต่อไปี

ผลการวิจััย

จัากการศกึษาเร่�องชุมชนพึื่�งตนเอง กรณ่์ศกึษาชุมชนเล่ยบัคลองมอญ แขวง

ทัี่บัยาว เขตลาด้กระบััง กรุงเที่พื่มหานคร พื่บัว่าชุมชนเล่ยบัคลองมอญ ม่ลักษณ์ะ

และปัีจัจััยท่ี่�สนับัสนุนให้ชุมชนพึื่�งตนเอง ดั้งน่� 

ลักษณ์ะของชุมชนพึื่�งตนเอง สามารถุจํัาแนกได้้เป็ีน 5 ลักษณ์ะ ดั้งน่�

1. การพึื่�งตนเองด้้านเที่คโนโลย่

เกษตรกรในชุมชนเล่ยบัคลองมอญ ม่การนําเอาเที่คโนโลย่การใช้โด้รน

มาใช้ฉ่ด้พ่ื่นยาฆ่่าแมลง การหว่านปุี�ยและหว่านเมล็ด้ข้าว รวมทัี่�งม่การใช้รถุไถุ  

รถุต้้นวด้ข้าว เพ่ื่�อช่วยอํานวยความสะด้วก ปีระหยัด้เวลา ลด้ค่าใช้จ่ัายและลด้ขั�น

ตอนในงานด้้านเกษตรกรรม

2. การพึื่�งตนเองด้้านเศรษฐกิจั

คนในชุมชนเล่ยบัคลองมอญม่ท่ี่�ดิ้นและท่ี่�นาซึ�งได้้มาจัากบัรรพื่บุัรุษ ทํี่าให้

คนส่วนใหญ่ม่อาช่พื่ทํี่านา ทํี่าสวน รับัจ้ัางทัี่�วไปี และรับัราชการ อ่กทัี่�งผ้้คนในชุมชน

นิยมออมเงินเพ่ื่�อไว้ใช้ในอนาคต ซึ�งถุ่อได้้ว่าคนในชุมชนโด้ยส่วนใหญ่ม่ความเป็ีนอย้ท่่ี่�ด่้

3. การพึื่�งตนเองด้้านที่รัพื่ยากรธัรรมชาติ

คนในชุมชนม่การทํี่าการเกษตรโด้ยใช้พ่ื่�นท่ี่�นาและพ่ื่�นท่ี่�ส่เข่ยวท่ี่�ม่อย้่ใน

ชุมชน รวมทัี่�งม่การใช้ปีระโยชน์จัากคลองมอญเพ่ื่�อเปีน็การสัญจัรและคมนาคม และ

การทํี่าปีระมงนํ�าจ่ัด้ รวมทัี่�งใช้คลองมอญเป็ีนลํานํ�าเพ่ื่�อผันนํ�าเข้าพ่ื่�นท่ี่�การเกษตร

ของคนในชุมชน 
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4. การพึื่�งตนเองที่างด้้านจิัตใจั 

4.1 คนในชุมชนเล่ยบัคลองมอญม่การแบ่ังปัีนและการช่วยเหล่อ

เก่�อก้ลกันอย่างต่อเน่�อง เช่น ม่การร่วมกันบัริจัาคสิ�งของต่าง ๆ ให้แก่ผ้้ส้งอายุซึ�ง

ปัีจัจุับัันผ้้ส้งอายุในชุมชนม่จํัานวนเพิื่�มขึ�น เช่น รถุเข็น ไม้คํ�ายัน รวมไปีถึุงเส่�อผ้า 

เคร่�องนุ่งห่ม ผ้าอ้อมผ้้ใหญ่ ท่ี่�นอน หมอน มุ้ง อ่กทัี่�งคนในชุมชนม่การแบ่ังปัีนปีลาท่ี่�

จัับัได้้จัากบ่ัอปีลาของตนเองในส่วนท่ี่�เหล่อจัากการจํัาหน่าย รวมทัี่�งผักและผลไม้ ท่ี่�

ได้้หลังจัากการเก็บัเก่�ยวให้กับัเพ่ื่�อนบ้ัานในละแวกใกล้เค่ยง

4.2 คนในชุมชนม่การให้คําปีรึกษาและให้กําลังใจักับัล้กหลานใน

ชุมชนท่ี่�ติด้ยาเสพื่ติด้โด้ยปีราศจัากอคติเพื่ราะถุ่อว่าทุี่กคนในชุมชนเป็ีนพ่ื่�น้องกัน 

4.3 คนในชมุชนม่การช่วยสอด้ส่องด้้แลที่รัพื่ยสิ์นต่าง ๆ  ของเพ่ื่�อนบัา้น

รวมทัี่�งบ้ัานเร่อนของเพ่ื่�อนบ้ัานหากเจ้ัาของหร่อสมาชิกของบ้ัานไม่อย้่

5. การพึื่�งตนเองด้้านสังคม

5.1 การปีล้กบ้ัานเร่อนของคนในชุมชนเล่ยบัคลองมอญจัะม่การปีล้ก

อาคารบ้ัานเร่อน และพัื่กอาศัยอย้ใ่นละแวกเด่้ยวกัน เพื่ราะผ้้คนส่วนใหญ่ในชุมชนม่

ความสัมพัื่นธ์ัฉันเคร่อญาติมาตั�งแต่สมัยบัรรพื่บุัรุษ อ่กทัี่�งม่การเคารพื่นับัถุ่อผ้้อาวุโส

และบัรรพื่บัุรุษเป็ีนสําคัญ ด้้วยเหตุน่�จึังทํี่าให้ม่การอย้่ร่วมกันในลักษณ์ะครอบัครัว

ใหญ่ 

5.2 คนในชุมชนม่การอนุรักษ์ปีระเพื่ณ่์ วัฒนธัรรมและวิถุ่ช่วิตดั้�งเดิ้ม

อันเป็ีนอัตลักษณ์์ของชาวมอญให้คงอย้่ค่้กับัชุมชน โด้ยการส่บัที่อด้ขนบัธัรรมเน่ยม

และปีระเพื่ณ่์ จัากรุ่นส่้รุ่น เช่น อาหารมอญ (แกงมะตาด้ แกงบัอน กาละแมมอญ)  

การแต่งงาน การละเล่นผ่อ่จ้้ั การเล่นสะบ้ัาและกิจักรรมต่าง ๆ ท่ี่�เก่�ยวกับัศาสนา

ปัีจัจััยสนับัสนุนให้ชุมชนพึื่�งตนเอง สามารถุจํัาแนกออกเป็ีน 5 ด้้าน

 ดั้งน่� 

1. การม่ส่วนร่วมของคนในชุมชน 

คนในชุมชนเล่ยบัคลองมอญม่การทํี่ากิจักรรมต่าง ๆ ในร้ปีแบับัของการ

ร่วมคิด้ ร่วมทํี่า และร่วมรับัผลจัากการท่ี่�ได้้ตัด้สินใจัร่วมกันของคนในชุมชนท่ี่�ม่ต่อ



JOURNAL OF LIBERAL ARTS (WANG NANG LENG) RMUTP VOL. 1 NO. 2 (JULY-DECEMBER 2021)

วารสารศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564)

57

กิจัการและงานด้้านต่าง ๆ ของชุมชน โด้ยเฉพื่าะอย่างยิ�งการม่ส่วนร่วมในกิจักรรม

ต่าง ๆ อันม่ความเก่�ยวเน่�องกับัวัฒนธัรรมและปีระเพื่ณ่์ของชาวมอญ ชาวบ้ัานจัะม่

การร่วมแรงร่วมใจักันเป็ีนพิื่เศษ

2. กลุ่ม

ชุมชนเล่ยบัคลองมอญ ม่การรวมตัวและม่ปีฏิสัมพัื่นธ์ัระหว่างคนในชุมชน

โด้ยการรวมตัวกันเป็ีนกลุ่มซึ�งม่ความหลากหลาย เพ่ื่�อร่วมคิด้ ร่วมทํี่า ร่วมพัื่ฒนา

ชุมชน และสร้างสรรค์สิ�งท่ี่�เป็ีนปีระโยชน์ให้เกิด้ขึ�นกับัชุมชน จัากการศึกษาพื่บัว่า 

ม่กลุ่มต่าง ๆ เกิด้ขึ�นในชุมชน 6 กลุ่ม ดั้งน่�

2.1 คณ์ะกรรมการชุมชนเล่ยบัคลองมอญ

2.2 กลุ่มเกษตรเล่ยบัคลองมอญ

2.3 กลุ่มอาช่พื่ชุมชนเล่ยบัคลองมอญ

2.4 กลุ่มอนุรักษ์วิถุ่ถิุ�นเล่ยบัคลองมอญ 

2.5 ชมรมผ้้ส้งอายุ

2.6 กลุ่มอาสาสมัครสาธัารณ์สุข

3. ทุี่นชุมชน

ทุี่นในชุมชนเล่ยบัคลองมอญ ปีระกอบัไปีด้้วยสิ�งท่ี่�เกิด้ขึ�นเองตามธัรรมชาติ

และเกิด้ขึ�นจัากฝีั่ม่อหร่อมันสมอง ภ้มิปัีญญาท่ี่�ม่ม้ลค่าหร่อคุณ์ค่าของผ้้คนในชุมชน  

ได้้แก่ ที่รัพื่ยากรธัรรมชาติ สิ�งแวด้ล้อม คน วัฒนธัรรมและปีระเพื่ณ่์ รวมทัี่�งปัีจัจััย

ด้้านโครงสร้างพ่ื่�นฐานต่าง ๆ ซึ�งทุี่นท่ี่�ม่อย้่ในชุมชนเล่ยบัคลองมอญ แบ่ังออกได้้เป็ีน  

3 ปีระเภที่ ดั้งน่�

3.1 ทุี่นมนุษย ์ชุมชนเล่ยบัคลองมอญ ปีระกอบัไปีด้้วยด้้วยปีระชาชน

ในชมุชนท่ี่�ม่ความร้ค้วามสามารถุอยา่งหลากหลาย รวมไปีถุงึการท่ี่�ชุมชนม่ผ้นํ้าชุมชน

และคณ์ะกรรมการชุมชนท่ี่�ม่ศักยภาพื่อย่างรอบัด้้าน 

3.2 ทุี่นสังคม คนในชุมชนเล่ยบัคลองมอญส่วนใหญ่ม่วัฒนธัรรม  

ปีระเพื่ณ่์และม่ความเช่�อของชาวมอญซึ�งม่การส่บัต่อกันมาอย่างยาวนาน ส่งผลให้

คนในชุมชนเกิด้ความร้้สึกเป็ีนหนึ�งเด่้ยวกันและเกิด้การไว้เน่�อเช่�อใจัซึ�งกันและกัน

ของคนในชุมชน สิ�งเหล่าน่�นําไปีส่้การช่วยเหล่อเก่�อก้ลกันภายในชุมชนเป็ีนอย่างด่้
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3.3 ทุี่นกายภาพื่ ชุมชนเล่ยบัคลองมอญม่สิ�งสาธัารณ้์ปีโภคพ่ื่�นฐาน

ครบัครัน อ่กทัี่�งยังเข้าถึุงการส่�อสารและโที่รคมนาคมได้้อย่างสะด้วก รวมไปีถึุงม่ 

วัด้สุที่ธัาโภชน์ ซึ�งเป็ีนสถุานท่ี่�พึื่�งที่างจิัตใจัของคนในชุมชน และยังม่สถุานศึกษา

ภายในชุมชุม ค่อ โรงเร่ยนวัด้สุที่ธัาโภชน ์สถุานท่ี่�เหล่าน่�เป็ีนสิ�งท่ี่�ยดึ้โยงความสัมพัื่นธ์ั

ของสถุาบัันหลักทัี่�งสามสถุาบัันเข้าไว้ด้้วยกัน หร่อท่ี่�เร่ยกว่า บัวร (บ้ัาน วัด้ โรงเร่ยน) 

ทํี่าให้ชุมชนดํ้าเนินกิจักรรมต่าง ๆ เพ่ื่�อเป็ีนการพัื่ฒนาชุมชนร่วมกันได้้อย่างราบัร่�น

3.4 ทุี่นธัรรมชาติ พ่ื่�นท่ี่�ในชุมชนส่วนใหญ่เป็ีนพ่ื่�นท่ี่�ส่ขาวม่กรอบัและ

เส้นที่แยงส่เข่ยว นั�นหมายถึุงพ่ื่�นท่ี่�ทัี่�งหมด้ของชุมชน อนุญาตให้ใช้เป็ีนพ่ื่�นท่ี่�เพ่ื่�อ

รองรบััการทํี่าเกษตรกรรมโด้ยเฉพื่าะ นอกจัากน่�ชุมชนยงัม่คลองมอญ ซึ�งเป็ีนสายนํ�า

หลักท่ี่�อย้่ค่้กับัชุมชนและผ้้คนส่วนใหญ่ได้้ใช้ปีระโยชน์จัากลํานํ�าสายน่�มาโด้ยตลอด้

4. เคร่อข่าย

ชุมชนเล่ยบัคลองมอญ ม่การทํี่ากิจักรรมร่วมกับัหน่วยงานภาครัฐ หน่วย

งานภาคเอกชนอย่างหลากหลาย สาเหตุท่ี่�ทํี่าให้ชุมชนเล่ยบัคลองมอญม่เคร่อข่าย

อยา่งกว้างขวางส่วนหนึ�งนั�นเป็ีนเพื่ราะที่รัพื่ยากรในชุมชน โด้ยเฉพื่าะอยา่งยิ�งคนใน

ชุมชนให้ความร่วมม่อและยินด่้สร้างการม่ส่วนร่วมให้เกิด้ขึ�นกับัภาคส่วนต่าง ๆ  

ในพ่ื่�นท่ี่� จึังทํี่าให้หน่วยงาน และภาค่ต่าง ๆ เข้ามาทํี่ากิจักรรมต่าง ๆ ร่วมกันได้้

อย่างม่ปีระสิที่ธิัภาพื่ ซึ�งหน่วยงานท่ี่�เข้าเป็ีนเคร่อข่ายในการดํ้าเนินกิจักรรมต่าง ๆ  

เพ่ื่�อเป็ีนการยกระดั้บัการพัื่ฒนาชุมชนเล่ยบัคลองมอญ ม่ดั้งน่�

1) สภาองค์กรชุมชน ระดั้บัเขตลาด้กระบััง

2) โรงพื่ยาบัาลลาด้กระบััง 

3) สถุาน่ตํารวจันครบัาลจัระเข้น้อย

4) สํานักงานเขตลาด้กระบััง

5) โรงเร่ยนวัด้สุที่ธัาโภชน์

6) วัด้สุที่ธัาโภชน์

7) สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมลาด้กระบััง
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8) บัริษัที่ ผลิตไฟฟ้าและนํ�าเย็น จํัากัด้

9) บัริษัที่ ซ่พ่ื่แรม จํัากัด้ (ลาด้กระบััง)

10) บัริษัที่ ท่ี่าอากาศยานไที่ย จํัากัด้ (ท่ี่าอากาศยานสุวรรณ์ภ้มิ)

5. ผ้้นําชุมชน 

ปีระธัานชุมชนเล่ยบัคลองมอญนับัได้้ว่าเป็ีนผ้้นําท่ี่�ม่คุณ์ภาพื่และม่ศักยภาพื่

ในการทํี่างานส้งมาก พื่ร้อมทัี่�งยังอุทิี่ศตนให้กับัชุมชนและส่วนรวมเปี็นอย่างมาก  

ผ้้นําชุมชนเป็ีนบุัคคลท่ี่�ม่ความเส่ยสละ และทุ่ี่มเที่ในการทํี่างานเพ่ื่�อชุมชนเป็ีน 

อย่างยิ�ง ถึุงแม้ว่าตัวผ้้นําชุมชนจัะม่โรคปีระจํัาตัว (โรคไตระยะสุด้ท้ี่าย) แต่ท่ี่านก็

ไม่เคยคิด้ท่ี่�จัะพัื่กหร่อวางม่อจัากงานเพ่ื่�อชุมชนและเพ่ื่�อส่วนรวมเลยแม้แต่น้อย  

โด้ยบัที่บัาที่ของผ้้นําชุมชนในปัีจัจุับััน ม่ดั้งน่� 

1) ปีระธัานคณ์ะกรรมการชุมชนเล่ยบัคลองมอญ

2) กรรมการเคร่อข่ายชุมชนเขตลาด้กระบััง

3) กรรมการบัริหารโรงเร่ยนวัด้สุที่ธัาโภชน์ และโรงเร่ยนเร่ยนปีระสาน

สามัคค่

4) ปีระธัานองค์กรสวัสดิ้การชุมชนเขตลาด้กระบััง

5) รองปีระธัานสภาองค์กรชุมชนระดั้บักลุ่มเขตกรุงเที่พื่ตะวันออก

6) กรรมการพื่ฒันาชุมชนในพ่ื่�นท่ี่�รอบัโรงไฟฟา้กองทุี่นพัื่ฒนาไฟฟ้าจัังหวัด้

สมุที่รปีราการ 2

7) ปีระธัานกรรมการกองทุี่นแม่ของแผ่นดิ้น ชุมชนเล่ยบัคลองมอญ

8) ปีระธัานกรรมการเคร่อข่ายกองทุี่นแม่ของแผ่นดิ้นเขตลาด้กระบััง

9) รองปีระธัานกรรมการปีระสานศ้นย์ อปีพื่ร.เขตลาด้กระบััง

10) คณ์ะกรรมการหลักปีระกันสุขภาพื่แห่งชาติ ระดั้บัเขตลาด้กระบััง

11) ปีระธัานชมรมสตรองกลุ่มเขตกรุงเที่พื่ตะวันออก 

12) ปีระธัานแขวงทัี่บัยาว
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สรุปและอภิปรายผลการวิจััย

ชุมชนเล่ยบัคลองมอญเปี็นชุมชนท่ี่�ม่การส่บัเช่�อสายชาติพัื่นธ์ุัมอญ  

ม่ลักษณ์ะการก่อตั�งบ้ัานเร่อนอาศัยรวมกันเป็ีนกลุ่ม ๆ ในลักษณ์ะของเคร่อญาติ  

โด้ยส่วนใหญ่แล้วคนในชุมชนม่ความสนิที่สนมคุ้นเคยกันเป็ีนอย่างด่้ ทํี่าให้คนใน

ชุมชนม่ความผ้กพัื่นและม่วัฒนธัรรมในการเคารพื่ผ้้อาวุโสภายในชุมชนค่อนข้างส้ง 

โด้ยทัี่�วไปีจัะม่การปีล้กบ้ัานเร่อนตามแนวคลองมอญ ซึ�งเป็ีนสายนํ�าหลักของชุมชน  

ซึ�งม่ความยาวปีระมาณ์ 5.5 กิโลเมตร ลักษณ์ะของชุมชนโด้ยทัี่�วไปีส่วนใหญ่

เป็ีนพ่ื่�นลุ่มเหมาะแก่การเกษตร ชุมชนเล่ยบัคลองมอญจััด้อย้่ในชุมชนปีระเภที่

ชุมชนชานเม่อง ซึ�งม่การจัด้แจ้ังอย่างเป็ีนที่างการกับักรุงเที่พื่มหานคร ในปีี  

พื่.ศ.2534 ลักษณ์ะของชุมชนดั้งกล่าวสอด้คล้องกับันิยามของโกวิที่ย ์พื่วงงาม (2551) 

ท่ี่�ได้้นิยามถึุงคําว่าชุมชน ไว้ว่า กลุ่มคนท่ี่�มารวมในเขตหร่อบัริเวณ์เด่้ยวกันมาอย่าง

ยาวนาน อาจัม่พ่ื่�นท่ี่�อาณ์าเขตท่ี่�แน่นอนหร่อไม่แน่นอนก็ได้้ ซึ�งม่วิถุ่การดํ้าเนินช่วิต 

ท่ี่�คล้ายกัน ม่ความร้้สกึอันเป็ีนอันหนึ�งอันเด่้ยวกัน ทํี่างานร่วมกัน ม่ปีระโยชน์รว่มกัน  

ตลอด้จันสามารถุตอบัสนองความต้องการพ่ื่�นฐานส่วนใหญ่ได้้ นอกจัากน่�ยังต้องม่

ปีฏิสัมพัื่นธ์ัต่อกันและกันอย้่ภายใต้กฎระเบ่ัยบักฎเกณ์ฑ์์เด่้ยวกันซึ�งชุมชนอาจัม่ทัี่�ง

แบับัที่างการหร่อไม่ที่างการก็ได้้

ด้้วยเหตุท่ี่�ชุมชนเล่ยบัคลองมอญม่พ่ื่�นท่ี่�ส่เข่ยวอันเหมาะแก่การทํี่าการ

เกษตรเป็ีนอย่างยิ�ง อ่กทัี่�งภายในชุมชนยังม่คลองมอญ ซึ�งเป็ีนลํานํ�าสายสําคัญท่ี่�

หล่อเล่�ยงผ้้คนในชุมชนตั�งแต่สมัยอด่้ตจัวบัจันถึุงปัีจัจุับััน ผ้้คนในชุมชนม่การใช้คลอง

มอญเพ่ื่�อการสัญจัร และผันนํ�าจัากคลองมอญเข้าไร่นาของเกษตรกร ตลอด้จันใช้

คลองมอญเปี็นแหล่งหาอาหารและปีระกอบัอาช่พื่เก่�ยวกับัปีระมงนํ�าจ่ัด้ของคนใน

ชุมชนตลอด้มา (ด้้านที่รัพื่ยากร) ในการน่�เกษตกรในชุมชนเล่ยบัคลองมอญยังได้้นํา

เอาเที่คโนโลย่ของโด้รนบัินมาปีระยุกต์ใช้ในการใส่ปุี�ย หว่านเมล็ด้ข้าวและฉ่ด้ยา 

พ่ื่นแมลง ทัี่�งน่�เพ่ื่�อเป็ีนที่างเล่อกและเป็ีนการทุ่ี่นแรงของเกษตรกรในการดํ้าเนินงาน

ด้้านการเกษตรอ่กด้้วย (ด้้านเที่คโนโลย่) นอกจัากน่�คนในชุมชนเล่ยบัคลองมอญ 

ส่วนใหญ่ปีระกอบัอาช่พื่เพ่ื่�อหาเล่�ยงตนเองและครอบัครัวด้้วยอาช่พื่ท่ี่�สุจัริต  

โด้ยการรับัจ้ัางทัี่�วไปีและทํี่าการเกษตรในชุมชน ซึ�งม่อย้่ค่อนข้างสมบ้ัรณ์์ในชุมชน  
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รวมถึุงคนในชุมชนม่การเก็บัออมเงินเพ่ื่�อใช้ในอนาคตอ่กด้้วย (ด้้านเศรษฐกิจั)  

จัากข้อค้นพื่บัท่ี่�เห็นได้้ชัด้เจันอ่กปีระการนั�นก็ค่อ คนในชุมชนเล่ยบัคลองมอญม่

ความเป็ีนญาติพ่ื่�น้องกัน โด้ยคนส่วนใหญ่ม่เช่�อสายชาติพัื่นธ์ุัมอญ ทํี่าให้ม่การช่วย

เหล่อเก่�อก้ลกันในทุี่กด้้าน เห็นได้้จัากการก่อตั�งบ้ัานเร่อนให้อย้่ในละแวกเด่้ยวกัน  

(ด้้านจิัตใจั) อ่กทัี่�งคนในชุมชนยังม่จิัตวิญญาณ์ของการส่บัที่อด้และคงไว้ซึ�ง

ขนบัธัรรมเน่ยม วัฒนธัรรมและปีระเพื่ณ่์ของชาวมอญ ไม่ว่าจัะเป็ีนด้้านวิถุ่ช่วิตความ

เป็ีนอย้แ่ละอาหารการกนิ เช่น อาหารมอญ แกงมะตาด้ แกงบัอน ฯลฯ และกจิักรรม

ที่างศาสนา เช่น การเข้าวัด้ทํี่าบุัญโด้ยม่วัด้สุที่ธัาโภชน์เป็ีนศ้นย์รวมจิัตใจั รวมไปีถึุง

ความเช่�อและสิ�งท่ี่�ปีฏิบััติส่บัต่อกันมา เช่น ปีระเพื่ณ่์การนับัถุ่อผ่ การไม่เล่นตุ�กตา 

เป็ีนต้น (ด้้านสังคมและวัฒนธัรรม) ผ้้คนในชุมชนเล่ยบัคลองมอญดํ้ารงช่วิตได้้ด้้วย

ตนเองและจััด้การกับัช่วิตและครอบัครัวได้้อย่างสมดุ้ลและเหมาะสมและม่ความ

กลมกล่นกับัธัรรมชาติ สิ�งแวด้ล้อมและเที่คโนโลย่ โด้ยไม่มุ่งเน้นในด้้านการแข่งขัน  

แต่มุ่งความเป็ีนอิสระและการช่วยเหล่อเก่�อก้ลกัน สิ�งท่ี่�ค้นพื่บัเหล่าน่�เป็ีนลักษณ์ะ

ของชุมชนพึื่�งตนเองซึ�งม่ความสอด้คล้องกับังานวิจััยของนันท์ี่นภัส อธิันนท์ี่วรกรณ์์

และคณ์ะ (2559) โด้ยศึกษาเร่�องชุมชนพึื่�งตนเองกบััการทํี่าเกษตรอนิที่ร่ยต์ามกรอบั

ปีรัชญาเศรษฐกิจัพื่อเพ่ื่ยงศึกษา กรณ่์ศึกษา กลุ่มแม่บ้ัานเกษตรกรบ้ัานเขาหินกลิ�ง 

ตําบัลวังนํ�าลัด้ อําเภอไพื่ศาล่ จัังหวัด้นครสวรรค์ เพ่ื่�อศึกษาเก่�ยวกับัชุมชนพึื่�งตนเอง

กับัการทํี่าเกษตรอนิที่ร่ยต์ามกรอบัปีรชัญาเศรษฐกจิัพื่อเพ่ื่ยงศึกษากรณ่์ กลุ่มแมบ้่ัาน

เกษตรกรบ้ัานเขาหินกลิ�ง ตําบัลวังนํ�าลัด้ อําเภอไพื่ศาล่ จัังหวัด้นครสวรรค์ พื่บัว่า  

1) การพึื่�งตนเองที่างด้้านเที่คโนโลย่ในการดํ้ารงอาช่พื่เกษตรอินที่ร่ย์กลุ่มแม่บ้ัาน

เกษตรกรบ้ัานเขาหินกลิ�ง ได้้ม่การพัื่ฒนาเที่คโนโลยใ่หม่ เช่น เคร่�องม่อ เคร่�องจัักร  

พัื่นธ์ุัพ่ื่ช ปุี�ย เช่น ม่เคร่�องหยอด้ข้าวแบับัลด้ต้นทุี่น ม่เคร่�องตรวจัเมล็ด้แด้งและม่

เคร่�องวัด้ความช่�นของข้าว ในการดํ้ารงอาช่พื่เกษตรอินที่ร่ย์ 2) การพึื่�งตนเองที่าง

ด้้านเศรษฐกิจั ในการดํ้ารงอาช่พื่เกษตรอินที่ร่ย์กลุ่มแม่บ้ัานเกษตรกรบ้ัานเขาหินกลิ�ง  

ตําบัลวังนํ�าลัด้ ม่เงินเหล่อเก็บัออม โด้ยม่การกําหนด้ให้สมาชิกฝั่ากเงินทุี่กปีี และ

ไม่ให้ถุอนจันกว่าจัะม่ความจํัาเป็ีนหร่อลาออกจัากกลุ่ม 3) การพึื่�งตนเองที่างด้้าน

ที่รัพื่ยากรและสิ�งแวด้ล้อม การทํี่าเกษตรอินที่ร่ย์ทํี่าให้เกิด้การฟ้�นฟ้ที่รัพื่ยากร



JOURNAL OF LIBERAL ARTS (WANG NANG LENG) RMUTP VOL. 1 NO. 2 (JULY-DECEMBER 2021)

วารสารศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564)

62

ภายในกลุ่มแม่บ้ัานเกษตรกรบั้านเขาหินกลิ�ง โด้ยม่การปีล้กป่ีาส่�อย่าง ได้้แก่  

ไม้ยน่ต้นเอาไว้ปีล้กบ้ัาน ไม้ผลสําหรับักินผล พ่ื่ชใช้ใบัและพ่ื่ชล้มลุกสําหรับักินหัวกินยอด้  

4) การพึื่�งตนเองที่างด้้านจัิตใจั กลุ่มแม่บ้ัานเกษตรกรบั้านเขาหินกลิ�ง คิด้ว่าการ

ทํี่าเกษตรอินที่ร่ย์ทํี่าให้ม่ความเข้มแข็ง ม่จิัตใจัท่ี่�มั�นคงไม่ม่ความกังวลใจั เน่�องจัาก

เป็ีนการอย้่อย่างพื่อเพ่ื่ยงไม่โลภมากใช้ในสิ�งของท่ี่�ตนเองม่ และ 5) การพึื่�งตนเอง

ที่างด้้านสังคมและวัฒนธัรรม ในการดํ้ารงอาช่พื่เกษตรอินที่ร่ย์ทํี่าให้เกิด้ความสามัคค่

ของคนในกลุ่มแม่บ้ัานเกษตรกรบ้ัานเขาหินกลิ�ง โด้ยการรวมตัวกันจันเป็ีนท่ี่�ร้้จัักกัน

ทุี่กคนม่การปีฏิบััติโด้ยร่วมคิด้ร่วมรับัร้้ ร้้จััก เส่ยสละ ร้้อภัยกันและช่วยเหล่อซึ�งกัน  

และยังม่ความสอด้คล้องกับังานวิจััยของวิภารัตน์ วงษ์พื่ังและคณ์ะ (2562) โด้ย

ศึกษาเร่�องการพึื่�งพื่าตนเองและปีัจัจััยท่ี่�ส่งผลต่อความสําเร็จัในการจััด้การวิสาหกิจั 

ชุมชนแปีรร้ปีผลิตภัณ์ฑ์์จัากแป้ีงข้าวหอมมะลิ ในจัังหวัด้ร้อยเอ็ด้ การศึกษาครั�งน่�ม่

วัตถุุปีระสงค์ 4 ข้อด้้วยกันและหน่�งในนั�น ค่อ เพ่ื่�อศึกษาการพึื่�งพื่าตนเองของวิสาหกิจั

ชุมชนแปีรร้ปีผลิตภัณ์ฑ์์จัากแป้ีงข้าวหอมมะลิ พื่บัว่า ม่การพึื่�งพื่าตนเองอย้่ใน 

ระดั้บัมาก โด้ยการพึื่�งพื่าตนเองที่างด้้านจิัตใจัอย้่ในระดั้บัมากท่ี่�สุด้ รองลงมา ค่อ  

การพึื่�งพื่าตนเองด้้านสังคม ด้้านเศรษฐกิจั ด้้านที่รัพื่ยากรและด้้านเที่คโนโลย่ 

ในส่วนของปัีจัจััยสนับัสนุนให้ชุมชนเล่ยบัคลองมอญสามารถุพึื่�งตนเอง

ได้้นั�น ค่อ 1) การม่ส่วนร่วมของคนในชุมชนในภาพื่รวมนั�นจัะร่วมกันตัด้สินใจั

ต่อการดํ้าเนินกิจักรรมต่าง ๆ ในชุมชนโด้ยม่ความเห็นพ้ื่องต้องกันว่าถุ้าหากมอบั

หมายให้ผ้้นําชุมชนหร่อตัวแที่นบุัคคลใด้บุัคคลหนึ�งให้ดํ้าเนินการในกิจักรรมใด้ ๆ  

ของชุมชนแล้วนั�น ทุี่กคนก็จัะต้องเคารพื่และยอมรับัผลหลังจัากการตัด้สินใจัลงไปีแล้ว  

2) กลุ่มต่าง ๆ ท่ี่�สนับัสนุนและช่วยเติมเต็มและต่อยอด้ให้ชุมชนเล่ยบัคลองมอญ

สามารถุพึื่�งพื่าตนเองได้้ ซึ�งม่อย้่หลากหลายกลุ่ม อันปีระกอบัด้้วย 6 กลุ่ม ดั้งน่�  

กลุ่มคณ์ะกรรมการชุมชนเล่ยบัคลองมอญ กลุ่มเกษตรเล่ยบัคลองมอญ กลุ่มอาช่พื่

ชุมชนเล่ยบัคลองมอญ กลุ่มอนุรักษ์วิถุ่ถิุ�นเล่ยบัคลองมอญ ชมรมผ้้ส้งอายุและกลุ่ม

อาสาสมัครสาธัารณ์สุข โด้ยกลุ่มเหล่าน่�ได้้จััด้ตั�งอย้่ภายในชุมชนเล่ยบัคลองมอญ 

ซึ�งจัะม่ความสมัพัื่นธ์ัอันด่้ต่อกันระหว่างคนในชุมชน เพ่ื่�อร่วมคิด้ ร่วมทํี่า ร่วมพัื่ฒนา

และรังสรรค์ผลงานในด้้านการพัื่ฒนาต่าง ๆ ให้เกิด้ขึ�นกับัคนในชุมชน 3) เคร่อข่าย
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ทัี่�งภาครัฐและภาคเอกชนท่ี่�เข้มแข็งและหลากหลาย ซึ�งม่จํัานวน 10 เคร่อข่าย 

ในชุมชน ปัีจัจััยในส่วนน่�เป็ีนส่วนสําคัญยิ�งในการผลักดั้นให้ชุมชนเกิด้ความร่วมม่อ

เพ่ื่�อดํ้าเนินกิจักรรมและพัื่ฒนาชุมชนในร้ปีแบับัต่าง ๆ ของบัรรด้าสมาชิกชุมชน 

ท่ี่�รวมตัวกันเพ่ื่�อให้ดํ้าเนินกิจักรรมต่าง ๆ ให้บัรรลุเป้ีาหมายร่วมกัน 4) ทุี่นชุมชน 

ท่ี่�ม่คุณ์ค่าและเป็ีนอัตลักษณ์์ค่้กับัชุมชนในหลากหลายด้้าน ไม่ว่าจัะเป็ีนทุี่นชุมชน 

อันม่ผ้้นําท่ี่�เปีี�ยมไปีด้้วยศักยภาพื่ ทุี่นที่างสังคมของชุมชนเล่ยบัคลองมอญเป็ีนทุี่นท่ี่�

ม่ความเข้มแข็งเพื่ราะว่าคนในชุมชนล้วนแล้วม่ชาติพัื่นธ์ุัมอญซึ�งเป็ีนญาติพ่ื่�น้องกัน 

ทัี่�งสิ�น ทํี่าให้เกิด้การพ้ื่ด้จัาปีราศรัยเป็ีนนํ�าหนึ�งอันเด่้ยวกันอ่กทัี่�งยงัทํี่าให้คนในชุมชน

ม่การช่วยเหล่อกันอย้่ตลอด้เวลา ปีระกอบักับัในชุมชนม่สถุาบัันสามเสาหลักท่ี่� 

เข้มแข็งซึ�งอย้ใ่นชุมชน นั�นก็ค่อ บ้ัาน วัด้ และโรงเร่ยน อันเป็ีนส่วนท่ี่�ผลักดั้นเก่�อหนุน

ช่วยเหล่อกันให้ชุมชนเกิด้ความเข้มแข็งและพึื่�งตนเองได้้ รวมไปีถึุงการท่ี่�ชุมชนม่ทุี่น

ที่างธัรรมชาติท่ี่�เต็มเปีี�ยมไปีด้้วยคุณ์ค่าซึ�งม่มาตั�งแต่อด่้ต นั�นก็ค่อ คลองมอญ และ

พ่ื่�นท่ี่�ทํี่าการเกษตรในชุมชน สิ�งเหล่าน่�ทํี่าให้ชุมชนม่ความมั�นคงและสามารถุพึื่�งพื่า

ตนเองได้้ และ 5) ผ้้นําชุมชนผ้้ซึ�งได้้รับัการไว้วางใจัจัากผ้้คนในชุมชนให้ก้าวขึ�นมาเป็ีน

ผ้้นําของชมุชนและเปีน็ศ้นยร์วมของความสมคัรสมานสามคัค่ในชมุชนและเปีน็ผ้้ท่ี่�ม่ 

ความเส่ยสละ ตั�งใจัจัริงในการทํี่างานเพ่ื่�อชุมชนและสังคมมาโด้ยตลอด้ อ่กทัี่�ง

ผ้้นําชุมชนยังเป็ีนบุัคคลท่ี่�ม่วิสัยทัี่ศน์ มองการไกล ม่ทัี่ศนคติและแนวคิด้ท่ี่�ม่ความ

ย่ด้หยุ่นและพื่ร้อมรับัการเปีล่�ยนแปีลงอย้่ตลอด้เวลา รวมทัี่�งเป็ีนผ้้ซึ�งม่ความร้้และ

ความสามารถุนําพื่าชุมชนบัรรลุวัตถุุปีระสงค์ตามกิจักรรมในการพัื่ฒนาต่าง ๆ ของ

ชุมชนได้้อย่างม่ปีระสิที่ธิัภาพื่ รวมทัี่�งยังดํ้ารงตําแหน่งในหน่วยงาน องค์กร และ 

กลุ่มต่าง ๆ ของภาครัฐอย่างหลากหลาย ปัีจัจััยเหล่าน่�สอด้คล้องกับังานวิจััยของ  

อัยรว่ ว่ระพื่ันธ์ัพื่งศ์ (2556) ซึ�งได้้ศึกษาเร่�องปัีจัจััยท่ี่�ม่อิที่ธิัพื่ลต่อการพึื่�งตนเอง

ของชุมชน กรณ่์ศึกษาชุมชนคลองลัด้มะยม เขตตลิ�งชัน กรุงเที่พื่มหานคร ปัีจัจััย

ท่ี่�ทํี่าให้ชุมชนคลองลัด้มะยมพึื่�งตนเองได้้ ค่อ 1) ปัีจัจััยภายใน ได้้แก่ ผ้้นําชุมชน  

ทุี่นที่างเที่คโนโลย่ ที่รัพื่ยากรชุมชน การรวมกลุ่มและความเช่�อมั�นในค่านิยม ศาสนา 

วัฒนธัรรม และเอกลกัษณ์์ของชมุชน และ 2) ปัีจัจััยภายนอก ค่อ หนว่ยงานภาครฐั และ

หน่วยงานอ่�น ๆ  ส่วนอุปีสรรคในการพึื่�งตนเองของชุมชนคลองลัด้มะยม ค่อ กฎหมาย  
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รวมไปีถึุงยังสอด้คล้องกับังานวิจััยของอินธิัรา ครองศิริ (2560) โด้ยได้้ศึกษาเร่�อง 

ตัวแบับัการจััด้การชุมชนพึื่�งตนเองแบับัยั�งย่น กรณ่์ศึกษาชุมชนกลุ่มชาติพัื่นธ์ุัชอง  

ตําบัลคลองพื่ล้ อําเภอเขาคิชฌก้ฏ จัังหวัด้จัันที่บุัร่ ผลการวิจััยพื่บัว่า การจััด้การ

ชุมชนพึื่�งตนเองของกลุ่มชาติพัื่นธ์ุัชอง ตําบัลคลองพื่ล้อําเภอ เขาคิชฌก้ฏ ทัี่�งที่าง

ด้้านเศรษฐกิจั สังคม และวัฒนธัรรม ปีระกอบัด้้วย 1) ผ้้นําในชุมชน 2) การร่วม

ม่อกันในชุมชน 3) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4) การฟ้�นฟ้ภาษาและ

วัฒนธัรรมท้ี่องถิุ�น 5) การถุ่ายที่อด้ความร้้ 6) การธํัารงอัตลักษณ์์ที่างชาติพัื่นธ์ุั  

7) กองทุี่นหม่้บ้ัาน และ 8) การจััด้การความร้้และการเร่ยนร้้ของคนในชุมชน

สรุปีได้้ว่าชุมชนเล่ยบัคลองมอญม่ลักษณ์ะการพึื่�งพื่าตนเองใน 5 ด้้าน  

ได้้แก่ 1) พึื่�งตนเองที่างเที่คโนโลย่ 2) พึื่�งตนเองด้้านเศรษฐกิจั 3) พึื่�งตนเองด้้าน

ที่รัพื่ยากรธัรรมชาติ 4) การพึื่�งตนเองด้้านจิัตใจั 5) พึื่�งตนเองด้้านสังคมและวัฒนธัรรม  

และยังม่ปัีจัจััยสนับัสนุนให้ชุมชนพึื่�งตนเองได้้ 5 ปีระการ ดั้งน่� 1) การม่ส่วนร่วม 2) 

กลุ่ม 3) ทุี่นชุมชน 4) เคร่อข่าย 5) ผ้้นําชุมชน

ข�อเสนอแนะ

1. เน่�องจัากชุมชนเล่ยบัคลองมอญม่ลักษณ์ะเปี็นพ่ื่�นท่ี่�ส่เข่ยวลาย ซึ�ง

เป็ีนพ่ื่�นท่ี่�ซึ�งอนุรักษ์ไว้เพ่ื่�อกิจัการด้้านเกษตรกรรม แต่ในปัีจัจุับัันม่การเข้ามาซ่�อ

ท่ี่�ดิ้นบัริเวณ์เล่ยบัคลองมอญของบัรรด้าเหล่านายทุี่น เพ่ื่�อใช้ในอุตสาหกรรมขนส่ง

หร่อโลจัิสติก จึังทํี่าให้ม่รถุบัรรทีุ่กสินค้าขนาด้ใหญ่ (รถุพ่ื่วงหัวลาก) สัญจัรบัริเวณ์ 

ถุนนเล่ยบัคลองมอญเป็ีนจํัานวนหลายร้อยคัน ส่งผลให้ปีระชาชนในชุมชนได้้รับัผล 

กระที่บัเปีน็อยา่งมาก ด้้วยเหตนุ่�จึังต้องการใหห้น่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้องบัังคบััใช้กฎหมาย

อย่างเคร่งครัด้ เพ่ื่�อให้พ่ื่�นท่ี่�บัริเวณ์ชุมชนเล่ยบัคลองมอญแห่งน่� เป็ีนพ่ื่�นท่ี่�ของการ

อนุรักษ์สิ�งแวด้ล้อมและใช้เป็ีนพ่ื่�นท่ี่�การเกษตรตามท่ี่�กฎหมายได้้ระบุัไว้   

2. ชุมชนเล่ยบัคลองมอญม่พ่ื่�นท่ี่�ติด้กับัถุนนมอเตอร์เวย์ ซึ�งเป็ีนถุนน

สายหลักในการเดิ้นที่างไปียังภาคตะวันออก อ่กทัี่�งยังม่ทํี่าเลท่ี่�ตั�งใกล้กับัสนามบิัน

สุวรรณ์ภ้มิ จึังทํี่าให้ม่ปีระชากรจัากต่างถิุ�นเข้ามาพัื่กอาศัยเพิื่�มมากขึ�นในแต่ละปีี  
โด้ยการเช่าหร่อซ่�อท่ี่�ดิ้นในชุมชนเล่ยบัคลองมอญ ด้้วยเหตุน่�ทํี่าให้ผ้้คนท่ี่�เข้ามาใน
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ชุมชนเหล่าน่� ไม่ได้้เป็ีนส่วนหนึ�งของชุมชน อ่กทัี่�งยังส่งผลต่อระบับัความสัมพัื่นธ์ัใน
ชุมชนระหว่างปีระชากรดั้�งเดิ้มและปีระชากรใหม่ท่ี่�ไม่เป็ีนหนึ�งเด่้ยวกัน หากชุมชน
สามารถุจััด้กระบัวนการท่ี่�สามารถุด้ึงความร่วมม่อจัากทีุ่กฝ่ั่ายท่ี่�เข้ามาอย้่ในชุมชน  
ให้เข้ามาม่ส่วนร่วมในกิจักรรมต่าง ๆ รวมทัี่�งสร้างความร้้สึกเป็ีนเจ้ัาของร่วมกันให้
เกิด้ขึ�นกับักลุ่มปีระชากรท่ี่�มาอย้่ใหม่ก็จัะช่วยในการเสริมสร้างความความสัมพัื่นธ์ั
อันด่้ส่งเสริมให้ม่ความเป็ีนปึีกแผ่นเพิื่�มมากยิ�งขึ�น อ่กทัี่�งยังเป็ีนการช่วยลด้ช่องว่าง
ระหว่างความเป็ีนพื่วกเขา พื่วกเราได้้เป็ีนอย่างด่้

3. ชุมชนเล่ยบัคลองมอญม่คลองมอญเป็ีนแหล่งนํ�าธัรรมชาติท่ี่�ม่ความอุด้ม
สมบ้ัรณ์์ แต่เน่�องจัากในปีีน่� (ปีี 2564) ลําคลองหลายสายในเขตลาด้กระบัังและพ่ื่�นท่ี่�
ใกล้เค่ยงแห้งแล้ง ในบัางช่วงปีริมาณ์นํ�าในคลองแที่บัจัะไม่ม่หลงเหล่ออย้่ในคลอง  
ส่งผลให้กิจักรรมที่างด้้านการเกษตรของเกษตรกรในชุมชนม่ปัีญหา หน่วยงาน
ภาครัฐ ควรจัะต้องม่แผนป้ีองกันและแก้ปัีญหาภัยแล้งในระยาวในพ่ื่�นท่ี่�ของชุมชน  
เพ่ื่�อช่วยเหล่อและบัรรเที่าปัีญหาให้กับัปีระชาชนในชุมชนท่ี่�ได้้รับัผลกระที่บัจัาก
ปัีญหานํ�าแล้งในแต่ละปีี โด้ยจััด้ให้ม่แผนบัริหารที่รัพื่ยากรนํ�าและค้คลองในพ่ื่�นท่ี่�
เขตลาด้กระบัังแบับับ้ัรณ์าการโด้ยใหทุ้ี่กภาคส่วนท่ี่�เก่�ยวข้องเข้ามาม่ส่วนร่วมในการ
บัริหารจััด้การ 

4. ในฐานะท่ี่�ผ้้วิจััยซึ�งได้้ศึกษาข้อม้ลและข้อเท็ี่จัจัริงเก่�ยวกับัการพึื่�งตนเอง
ของชมุชนเล่ยบัคลองมอญ ผ้้วิจััยพื่บัว่าเด็้กและเยาวชนในชมุชนเล่ยบัคลองมอญนั�น 
บัางรายปีระกาศขายหร่อให้เช่าท่ี่�ดิ้นของตนเองกับันายทุี่นเพื่ราะเห็นว่าท่ี่�ดิ้นในชุมชนฯ  
นั�นม่ม้ลค่าส้ง อ่กทัี่�งล้กหลานและที่ายาที่รุ่นหลังเหล่าน่� ส่วนใหญ่ไม่ม่ความสนใจั
ในเร่�องราวด้้านการเกษตร ทัี่�งท่ี่�ครอบัครัวและบัรรพื่บุัรุษของตนเองเป็ีนเกษตรกร
มาตั�งแต่สมัยบัรรพื่บุัรุษ อ่กทัี่�งพ่ื่�นท่ี่�บัริเวณ์ชุมชนนั�น เอ่�ออํานวยต่อการทํี่าการ
เกษตรเป็ีนอย่างยิ�ง ด้้วยเหตุน่�ผ้้วิจััยเห็นว่า หน่วยงานภาครัฐควรวางแผน สนับัสนุน  
และกําหนด้มาตรการต่าง ๆ เพ่ื่�อให้เด็้กและเยาวชนรุ่นหลังของชุมชนฯ หันมา
รักและหวงแหนพ่ื่�นท่ี่�การเกษตรและท่ี่�ดิ้นของตนเอง ทัี่�งน่�เพ่ื่�อเป็ีนการส่งเสริมให้
ครอบัครัวและชุมชนสามารถุใช้ช่วิตได้้อย่างพื่อเพ่ื่ยงและเปี็นการพึื่�งพื่าตนเองที่าง

ด้้านการเกษตรได้้อย่างยั�งย่นอ่กด้้วย
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คุณภาพการให�บริการของพนักงาน 
ธินาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ�าส์ จัำากัด (มหาชน) สำานักงานใหญ่

ชฤทธิ� เพ็็ชรุทอัง1* นพ็วิรุรุณี วิิเศษสินธ์ุ2 และสิทธิชัย์ ฝรัุ�งทอัง3 
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บทคัดย่อ
การวิจััยน่�ม่วัตถุุปีระสงค์เพ่ื่�อ 1) ศึกษาระดั้บัคุณ์ภาพื่การให้บัริการของ

พื่นักงานธันาคาร แลนด์้ แอนด์้ เฮ้้าส์ จํัากัด้ (มหาชน) สํานักงานใหญ่ และ 2)  
เปีร่ยบัเท่ี่ยบัระดั้บัคุณ์ภาพื่การให้บัริการของพื่นักงานธันาคาร แลนด์้ แอนด์้ เฮ้้าส์ จํัากัด้ 
(มหาชน) สํานักงานใหญ่ จํัาแนกตามปัีจัจััยส่วนบุัคคล ปีระชากร ค่อ ผ้้รับับัรกิาร ท่ี่�มาใช้
บัริการกับัพื่นักงานธันาคาร แลนด์้ แอนด์้ เฮ้้าส์ จํัากัด้ (มหาชน) สํานักงานใหญ่ จํัานวน
จํัานวน 2,761 คน ใช้วิธ่ัการสุ่มตัวอย่างแบับัง่าย เคร่�องม่อท่ี่�ใช้ในการเก็บัรวบัรวมข้อม้ล
ค่อ แบับัสอบัถุาม สถิุติท่ี่�ใช้ในการวิเคราะห์ข้อม้ล ค่อ ค่าความถุ่� ร้อยละ ค่าเฉล่�ย ส่วน
เบ่ั�ยงเบันมาตรฐาน การที่ด้สอบัค่า t-test และการวิเคราะห์ความแปีรปีรวน 

ผลการวจัิัยพื่บัว่า คุณ์ภาพื่การให้บัริการของพื่นกังานธันาคาร แลนด์้ แอนด์้ เฮ้้าส์  
จํัากัด้ (มหาชน) สํานักงานใหญ ่ในภาพื่รวมอย้ใ่นระด้บััมาก เม่�อพิื่จัารณ์าเปีน็รายด้้าน  
อย้่ในระดั้บัด่้ทุี่กด้้าน โด้ยเร่ยงลําดั้บัจัากมากไปีน้อยดั้งน่� ความเช่�อถุ่อไว้วางใจัได้้ 
การตอบัสนองต่อล้กค้า การร้้จัักและเข้าใจัล้กค้า การให้ความเช่�อมั�นต่อล้กค้า และ
ความเป็ีนร้ปีธัรรมของการบัริการ และผลการเปีร่ยบัเท่ี่ยบัคุณ์ภาพื่การให้บัริการ
ของพื่นักงานธันาคาร พื่บัว่า ผ้้มารับับัริการท่ี่�ม่อาช่พื่ต่างกันม่ความคิด้เห็นต่อระดั้บั
คุณ์ภาพื่การให้บัริการแตกต่างกันอย่างม่นัยสําคัญที่างสถิุติท่ี่�ระดั้บั .05

คำาสำาคัญ: คุณ์ภาพื่การให้บัริการ, พื่นักงานธันาคาร, ธันาคาร แลนด์้ แอนด์้ เฮ้้าส์ 
จํัากัด้ (มหาชน)
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Service Quality of The Employees Land and Houses 
Bank Public Company Limited

Chalid Phedthong1* Noppawan Wisedsind2 

and Sittichai Farlangthong3

Abstract
The objectives of this research were to: 1) explore the service 

quality of the employees of Land and Houses Bank Public Company 
Limited, and 2) compare service quality of the employees of Land and 
Houses Bank Public Company Limited classified by personal factors. The 
populations were 2,761 customers using service of the Bank selected 
by simple random sampling method. Data were analyzed by frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test and analysis of variance.

The results of this research revealed that: The quality of service 
of the employees of Land and Houses Bank Public Company Limited, 
Head Office was at a good level in all aspects, sorting the average from 
the highest to the lowest in all 5 areas as follows: reliability, followed 
by reliability, Responsiveness, Empathy, Assurance,and tangibility, re-
spectively; and The results of the service quality comparison of the 
bank employees were found that customers with different professions 
had different opinions on the level of the service quality which varied 
statistically significantly at the .05 level.

Keywords: service quality, bank staff, Land and Houses Bank Public 
Company Limited

1* Graduate student (Master’s Degree), Business Administration Program, Dhonburi Rajabhat  
University 

2 Assistant Professor, Faculty of Management Science, Dhonburi Rajabhat University 
3 Lecturer, Faculty of Management Science, Dhonburi Rajabhat University 

E-mail: noppawan.t@dru.ac.th



JOURNAL OF LIBERAL ARTS (WANG NANG LENG) RMUTP VOL. 1 NO. 2 (JULY-DECEMBER 2021)

วารสารศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564)

69

บทนำา

ปัีจัจุับัันธันาคารพื่าณิ์ชย์ เปิีด้ให้บัริการและขยายสาขาเป็ีนจํัานวนมาก  

ส่งผลให้ล้กค้าม่ที่างเล่อกในการเล่อกใช้บัริการที่างการเงนิได้้จัากหลากหลายธันาคาร  

เป็ีนผลให้ธันาคารพื่าณิ์ชย์ต่าง ๆ อย้ใ่นภาวะท่ี่�ต้องม่การแข่งขันกันอย่างรุนแรง ทัี่�ง

ในด้้านการพัื่ฒนาผลิตภัณ์ฑ์์ และการให้บัริการให้อย้่ในระดั้บัท่ี่�เหน่อกว่าค่้แข่งขัน 

เพ่ื่�อสร้างความได้้เปีร่ยบัในเชิงการแข่งขันท่ี่�จัะสามารถุตอบัสนองความตอ้งการของ

ล้กค้าได้้ รวมทัี่�งให้ผ้้ท่ี่�มาใช้บัริการทัี่�งล้กค้าใหม่และล้กค้าเดิ้มเกิด้ความพึื่งพื่อใจั 

ในการให้บัริการของธันาคารนั�น ๆ ต่อไปี (ชุติมณ์ฑ์น์ เช้าเจัริญ, 2559: 89)

ธันาคาร แลนด์้ แอนด์้ เฮ้้าส์ จํัากัด้ (มหาชน) เป็ีนสถุาบัันการเงินท่ี่�เป็ีน 

ที่างเล่อกใหม่ให้กับัผ้้บัริโภค ซึ�งเกิด้จัากแนวความคิด้ของกลุ่มบัริษัที่อสังหาริมที่รัพื่ย์

รายใหญ่ในปีระเที่ศไที่ย ค่อ บัริษัที่ แลนด์้ แอนด์้ เฮ้้าส์ จํัากัด้ (มหาชน) และ 

บัริษัที่ ควอลิต่�เฮ้้าส์ จํัากัด้ (มหาชน) ซึ�งเป็ีนบัริษัที่จัด้ที่ะเบ่ัยนในตลาด้หลักที่รัพื่ย์

แห่งปีระเที่ศไที่ย ท่ี่�ดํ้าเนินธุัรกิจัด้้านการพัื่ฒนาและบัริหารโครงการอสังหาริมที่รัพื่ย์  

โด้ยม่ส่วนแบ่ังการตลาด้รวมเป็ีนอันดั้บัหนึ�ง นอกจัากจัะม่ฐานะที่างการเงินท่ี่�

มั�นคงแล้วยังตระหนักถึุงการจััด้การภายใต้หลักธัรรมาภิบัาลท่ี่�ด่้ ในส่วนของงานให้

บัริการของพื่นักงานธันาคาร แลนด์้ แอนด์้ เฮ้้าส์ จํัากัด้ (มหาชน) สํานักงานใหญ่  

เป็ีนงานบัริการท่ี่�ม่ผ้้รับับัริการมารับับัริการโด้ยตรง ซึ�งผ้้รับับัริการย่อมคาด้หวังว่า

จัะได้้รับัการบัริการท่ี่�ม่คุณ์ภาพื่จัากพื่นักงาน จัากรายงานผลสํารวจัความพึื่งพื่อใจั

และความไม่พึื่งพื่อใจัของผ้้รับับัริการและผ้้ม่ส่วนได้้ส่วนเส่ยท่ี่�ม่ต่อการปีฏิบััติงาน

ของพื่นักงานธันาคาร แลนด์้ แอนด์้ เฮ้้าส์ จํัากัด้ (มหาชน) สํานักงานใหญ่ ปีระจํัาปีี 

งบัปีระมาณ์ พื่.ศ. 2561 (ธันาคาร แลนด์้ แอนด์้ เฮ้้าส์ จํัากัด้ (มหาชน), 2562: 234) 

พื่บัว่า ผ้้ใช้บัริการของธันาคารม่ระดั้บัความพึื่งพื่อใจัเฉล่�ยภาพื่รวมการปีฏิบััติงานมาก  

แต่อย่างไรก็ตามผลการสํารวจันั�น ยังไม่ได้้ศึกษาการให้บัริการครบัทีุ่กตามที่ฤษฎ่

คุณ์ภาพื่การบัริการ

จัากสภาพื่ปัีญหาดั้งกล่าวผ้้วิจััยจึังม่ความสนใจัท่ี่�จัะศึกษาคุณ์ภาพื่การให้

บัริการของพื่นักงานธันาคาร แลนด์้ แอนด์้ เฮ้้าส์ จํัากัด้ (มหาชน) สํานักงานใหญ่  

เพ่ื่�อให้ได้้ข้อม้ลสําหรับัผ้้บัริหารและพื่นักงานผ้้ปีฏิบััติงาน สําหรับัเป็ีนแนวที่างในการ
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พัื่ฒนาหร่อปีรับัปีรุงคุณ์ภาพื่การให้บัริการ อันจัะนําไปีส่้การให้บัริการท่ี่�ม่คุณ์ภาพื่

และตอบัสนองต่อความต้องการของผ้้บัริโภคอย่างเหมาะสม และม่ปีระสิที่ธิัภาพื่

ส้งสุด้

วัตถุุประสงค์ของการวิจััย

1. เพ่ื่�อศึกษาระดั้บัคุณ์ภาพื่การให้บัริการของพื่นักงานธันาคาร แลนด์้ 

แอนด์้ เฮ้้าส์ จํัากัด้ (มหาชน) สํานักงานใหญ่ 

2. เพ่ื่�อเปีร่ยบัเท่ี่ยบัคุณ์ภาพื่การให้บัริการของพื่นักงานธันาคาร  

แลนด์้ แอนด์้ เฮ้้าส์ จํัากัด้ (มหาชน) สํานักงานใหญ่ จํัาแนกตามปัีจัจััยส่วนบุัคคล

สมมติฐานการวิจััย

ผ้้ใช้บัริการท่ี่�ม่ปัีจัจััยส่วนบุัคคลแตกต่างกันม่ระดั้บัความคิด้เห็นต่อคุณ์ภาพื่

การให้บัริการของธันาคาร แลนด์้ แอนด์้ เฮ้้าส์ จํัากัด้ (มหาชน) แตกต่างกัน

ขอบเขตเน่�อหา

การวิจััยครั�งน่�มุ่งศึกษาเก่�ยวกับัคุณ์ภาพื่การให้บัริการของพื่นักงานธันาคาร  

แลนด้ ์แอนด้ ์เฮ้าส ์จํัากัด้ (มหาชน) สํานักงานใหญ ่โด้ยปีระยกุต์ใช้ ตามแนวคดิ้คุณ์ภาพื่

การให้บัริการของ Parasuraman, Zeithaml และ Berry (1988) ซึ�งสามารถุนํามาใช้

กําหนด้ในการศึกษาคุณ์ภาพื่การให้บัริการของพื่นักงานธันาคาร แลนด์้ แอนด์้ เฮ้้าส์  

จํัากัด้ (มหาชน) สํานักงานใหญ่ คุณ์ภาพื่การให้บัริการของพื่นักงานธันาคาร  

แลนด์้ แอนด์้ เฮ้้าส์ จํัากัด้ (มหาชน) สํานักงานใหญ่ กําหนด้ตัวแปีรในการศึกษา ดั้งน่�

2.1 ตัวแปีรอิสระ ได้้แก่ ปัีจัจััยส่วนบุัคคลของผ้้รับับัริการของธันาคาร  

แลนด์้ แอนด์้ เฮ้้าส์ จํัากัด้ (มหาชน) สํานักงานใหญ่ ได้้แก่ เพื่ศ สถุานภาพื่ อาย ุระดั้บั

การศึกษา และอาช่พื่

2.2 ตัวแปีรตาม ได้้แก่ คุณ์ภาพื่การให้บัริการของพื่นักงานธันาคาร  

แลนด์้ แอนด์้ เฮ้้าส์ จํัากัด้ (มหาชน) สํานักงานใหญ่ จํัานวน 5 ด้้าน ได้้แก่ ความเป็ีน

ร้ปีธัรรมของบัริการ (Tangibility) ความเช่�อถุ่อไว้วางใจัได้้ในบัริการ (Reliability) การ
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ตอบัสนองต่อล้กค้า (Responsiveness) การให้ความเช่�อมั�นต่อล้กค้า (Assurance) 

และการร้้จัักและเข้าใจัล้กค้า (Empathy)

วิธ่ิดำาเนินการวิจััย

ประชากร

ปีระชากรท่ี่�ใช้ในการวิจััยครั�งน่� ค่อ ผ้้รับับัริการท่ี่�มาใช้บัริการพื่นักงาน

ธันาคาร แลนด์้ แอนด์้ เฮ้้าส์ จํัากัด้ (มหาชน) สํานักงานใหญ่ จํัานวน 2,761 คน  

(ท่ี่�มา: การให้บัริการของผ้้รับับัริการของพื่นักงานธันาคาร แลนด์้ แอนด์้ เฮ้้าส์ จํัากัด้ 

(มหาชน) ปีระจํัาเด่้อนสิงหาคม-กันยายน 2562)

กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างท่ี่�ใช้ในการวิจััยครั�งน่� ได้้แก่ ผ้้รับับัริการท่ี่�มาใช้บัริการพื่นักงาน

ธันาคาร แลนด์้ แอนด์้ เฮ้้าส์ จํัากัด้ (มหาชน) สํานักงานใหญ่จํัานวน 350 คน  

คํานวณ์โด้ยใช้ส้ตรของที่าโร่ยามาเน่ (Taro Yamane, 1975) กําหนด้ระดั้บัความ 

คลาด้เคล่�อนท่ี่�ระดั้บั 0.05 ใช้วธ่ิัการสุ่มตัวอย่างแบับัง่าย (Simple random sampling)

เคร่�องม่อท่�ใช�ในการวิจััย

เคร่�องม่อท่ี่�ใช้ในการวิจััยค่อแบับัสอบัถุามโด้ยแบ่ังออกเป็ีน 3 ส่วน ดั้งน่�

ส่วนท่ี่� 1 แบับัสอบัถุามเก่�ยวกับัปัีจัจััยส่วนบุัคคลของผ้้ตอบัแบับัสอบัถุาม

เป็ีนแบับัสํารวจัรายการ (check list) จํัานวน 4 ข้อ ได้้แก่ เพื่ศ อายุ สถุานภาพื่

ระดั้บัการศึกษา และอาช่พื่ 

ส่วนท่ี่� 2 แบับัสอบัถุามเก่�ยวกับัคุณ์ภาพื่การให้บัริการของพื่นักงานธันาคาร  

แลนด์้ แอนด์้ เฮ้้าส์ จํัากัด้ (มหาชน) สํานักงานใหญ่ ปีระกอบัด้้วย ด้้านความ

เป็ีนร้ปีธัรรมของบัริการ (Tangibility) ด้้านความเช่�อถุ่อไว้วางใจัได้้ (Reliability)  

ด้้านการตอบัสนองต่อล้กค้า (Responsiveness) ด้้านการให้ความเช่�อมั�นต่อ

ล้กค้า (Assurance) และด้้านการร้้จัักและเข้าใจัล้กค้า (Empathy) ม่ลักษณ์ะเป็ีน

มาตราส่วนปีระเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดั้บัตามแบับั Likert scale โด้ยใช้เกณ์ฑ์์

ท่ี่�กําหนด้ค่าคะแนน ดั้งน่� 
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คุณ์ภาพื่การให้บัริการอย้ร่ะดั้บัด่้มากท่ี่�สุด้ ให้ 5 คะแนน

คุณ์ภาพื่การให้บัริการอย้ร่ะดั้บัด่้ ให้ 4 คะแนน

คุณ์ภาพื่การให้บัริการอย้ร่ะดั้บัปีานกลาง ให้ 3 คะแนน

คุณ์ภาพื่การให้บัริการอย้ร่ะดั้บัแย่ ให้ 2 คะแนน

คุณ์ภาพื่การให้บัริการอย้ร่ะดั้บัแย่ท่ี่�สุด้ ให้ 1 คะแนน

ส่วนท่ี่� 3 ความคิด้เห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เป็ีนลักษณ์ะคําถุาม 

ปีลายเปิีด้เพ่ื่�อให้ผ้้ตอบัแบับัสอบัถุามแสด้งความคิด้เห็นโด้ยอิสระ

การสร�างและตรวจัสอบเคร่�องม่อวิจััย

ผ้้วิจััยศึกษาและวเิคราะหเ์อกสาร ตํารา และงานวจัิัยท่ี่�เก่�ยวข้องศึกษาตํารา 

เอกสารและงานวิจััยท่ี่�เก่�ยวข้อง เพ่ื่�อนําข้อม้ลมาสร้างเคร่�องม่อวิจััยตามกรอบัข้อม้ล

ท่ี่�ต้องการศึกษา โด้ยใช้นิยามปีฏิบััติการตามตัวแปีรท่ี่�กําหนด้ในการสร้างคําถุาม

ให้ครอบัคลุมตัวแปีรท่ี่�ศึกษาทัี่�งหมด้ เพ่ื่�อสามารถุวัด้ได้้ตามวัตถุุปีระสงค์ ผ้้วิจััย

ดํ้าเนินการตรวจัสอบัรายการความตรงเชิงเน่�อหา (Content Validity) ด้้วยดั้ชน่

ความสอด้คล้องระหว่างข้อคําถุามและวัตถุุปีระสงค์ของการวิจััย (Index of Item 

Objectives Congruence: IOC) โด้ยหลักการแล้วข้อคําถุามใด้ได้้ค่า IOC ≥ 0.5 

หมายถึุงคําถุามข้อนั�นได้้ตรงกับัวัตถุุปีระสงค์ของการวิจััย ซึ�งผ้้เช่�ยวชาญจํัานวน 5 

ท่ี่านตรวจัสอบั

การเก็บรวบรวมข�อม้ล

ผ้้วิจััยใช้เคร่�องม่อท่ี่�เป็ีนร้ปีแบับักระด้าษชุด้คําถุามส่งให้กลุ่มตัวอย่าง ใช้

เวลาเก็บัข้อม้ล 2 เด่้อน แจักแบับัสอบัถุามจํัานวน 350 ชุด้ ได้้กลับัค่นมา จํัานวน 350 ชุด้  

อัตราการตอบักลับัร้อยละ 100 และตรวจัสอบัความสมบ้ัรณ์์ใช้ได้้จํัานวน 350 ชุด้ 

จึังนําไปีใช้เพ่ื่�อวิเคราะห์ข้อม้ลต่อไปี

การวิเคราะห์ข�อม้ล

ผ้้วิจััยใช้สถิุติเชิงพื่รรณ์นา (Descriptive Statistics) ในการวเิคราะห์ปัีจัจััย

ส่วนบุัคคล โด้ยการแจักแจังความถุ่� (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

วิเคราะหค์วามคดิ้เหน็เก่�ยวกับัคุณ์ภาพื่การใหบ้ัริการโด้ยหาคา่คะแนนเฉล่�ย (x) และ
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ค่าความเบ่ั�ยงเบันมาตรฐาน (S.D.) สําหรับัสถิุติเชิงอนุมานผ้้วิจััยวิเคราะห์การเปีร่ยบั

เท่ี่ยบัความแตกต่างระดั้บัคุณ์ภาพื่การให้บัริการโด้ยรวมและรายด้้าน จํัาแนกตาม

เพื่ศ วิเคราะห์ด้้วยการที่ด้สอบัค่าท่ี่ (t-test) สําหรับัเพื่ศ อายุ สถุานภาพื่การสมรส  

ระดั้บัการศึกษา และอาช่พื่ใช้การวิเคราะห์หาค่าความแปีรปีรวนแบับัที่างเด่้ยว 

(One-Way ANOVA) เม่�อพื่บัความแตกต่างจัะทํี่าการเปีร่ยบัเท่ี่ยบัรายค่้ (Multiple 

Comparison) ด้้วยวิธ่ัการของ Least Significant Difference Test: LSD ท่ี่�ระดั้บั

นัยสําคัญ .05 ส่วนข้อคําถุามปีลายเปีดิ้ท่ี่�ได้้จัากแบับัสอบัถุามได้้นํามาสรปุีและนํามา

อภิปีรายผลและใช้วิธ่ัวิเคราะห์เน่�อหา (content analysis) 

ผลการวิจััย

1. ปัีจัจััยส่วนบุัคคลของผ้้ตอบัแบับัสอบัถุาม ส่วนใหญ่เป็ีนเพื่ศหญิง จํัานวน  

197 คน คิด้เป็ีนร้อยละ 56.29 และเพื่ศชาย จํัานวน 153 คน คิด้เป็ีนร้อยละ 

43.71 ส่วนใหญ่ม่อายเุฉล่�ยระหว่าง 30-39 ปีี จํัานวน 159 คน คิด้เป็ีนร้อยละ 45.43 

รองลงมาม่อายุระหว่าง 40-49 ปีี จํัานวน 74 คน คิด้เป็ีนร้อยละ 21.14 ม่ระดั้บัการ

ศึกษาส้งสุด้ค่อ ปีริญญาตร่ จํัานวน 170 คน คิด้เป็ีนร้อยละ 48.57 รองลงมาค่อ 

ตํ�ากว่าปีริญญาตร่ จํัานวน 115 คน คิด้เป็ีนร้อยละ 32.86 และปีระกอบัอาช่พื่  

พื่นักงานเอกชน จํัานวน 93 คน คิด้เป็ีนร้อยละ 26.57 รองลงมาค่อธุัรกิจัส่วนตัว 

จํัานวน 80 คน คิด้เป็ีนร้อยละ 22.86

2. ผลการศึกษาคุณ์ภาพื่การให้บัริการของพื่นักงานธันาคาร แลนด์้ แอนด์้ เฮ้้าส์ 

จํัากัด้ (มหาชน) สํานักงานใหญ่ โด้ยรวมอย้่ในระดั้บัด่้ ม่ค่าเฉล่�ย 4.02 เม่�อแยก 

ตามรายด้้านพื่บัว่า คุณ์ภาพื่การให้บัริการด้้านความเช่�อถุ่อไว้วางใจัได้้ ม่ค่าเฉล่�ยส้งสุด้ 

ค่อ 4.16 รองลงมาเป็ีนด้้านการตอบัสนองต่อล้กค้า ม่ค่าเฉล่�ย 4.02 ส่วนด้้านท่ี่�ระดั้บั

คุณ์ภาพื่การใหบ้ัริการของพื่นกังานน้อยท่ี่�สุด้ค่อด้้านความเปีน็ร้ปีธัรรมของบัรกิารม่

ค่าเฉล่�ย 3.95 ดั้งแสด้งตามตารางท่ี่� 1
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ตารางท่� 1 แสด้งค่าเฉล่�ยระดั้บัความคิด้เห็นต่อคุณ์ภาพื่การให้บัริการของพื่นักงาน

ธันาคาร แลนด์้ แอนด์้ เฮ้้าส์ จํัากัด้ (มหาชน) สํานักงานใหญ่ โด้ยรวม

รายด้้าน

คุณภาพการให�บริการ x S.D.

ระดับ 

คุณภาพการ

ให�บริการ

อันดับ

1. ด้้านความเป็ีนร้ปีธัรรมของบัริการ 3.95 0.72 ด่้ 5

2. ด้้านความเช่�อถุ่อไว้วางใจัได้้ 4.16 0.74 ด่้ 1

3. ด้้านการตอบัสนองต่อล้กค้า 4.02 0.80 ด่้ 2

4. ด้้านการให้ความเช่�อมั�นต่อล้กค้า 3.99 0.77 ด่้ 4

5. ด้้านการร้้จัักและเข้าใจัล้กค้า 4.00 0.75 ด่้ 3

รวม 4.02 0.75 ด่

 

3. ผลการศึกษาเปีร่ยบัเท่ี่ยบัคุณ์ภาพื่การให้บัริการของพื่นักงานธันาคาร 

แลนด์้ แอนด์้ เฮ้้าส์ จํัากัด้ (มหาชน) สํานักงานใหญ่ พื่บัว่า

ผ้้รับับัริการท่ี่�มารับับัริการจัากพื่นักงานธันาคาร แลนด์้ แอนด์้ เฮ้้าส์ จํัากัด้  

(มหาชน) สํานักงานใหญ่ ท่ี่�ม่เพื่ศแตกต่างกัน ม่ความคิด้เห็นต่อระดั้บัคุณ์ภาพื่การ

ให้บัริการ ไม่แตกต่างกัน

ผ้้รับับัริการท่ี่�มารับับัริการจัากพื่นักงานธันาคาร แลนด์้ แอนด์้ เฮ้้าส์ จํัากัด้  

(มหาชน) สํานักงานใหญ่ ท่ี่�ม่อายุต่างกัน ม่ความคิด้เห็นต่อระดั้บัคุณ์ภาพื่การให้

บัริการ ไม่แตกต่างกัน

ผ้้รับับัริการท่ี่�มารับับัริการจัากพื่นักงานธันาคาร แลนด์้ แอนด์้ เฮ้้าส์ จํัากัด้ 

(มหาชน) สํานักงานใหญ่ ท่ี่�ม่สถุานภาพื่แตกต่างกัน ม่ความคิด้เห็นต่อระดั้บัคุณ์ภาพื่

การให้บัริการ ไม่แตกต่างกัน

ผ้้รับับัริการท่ี่�มารับับัริการจัากพื่นักงานธันาคาร แลนด์้ แอนด์้ เฮ้้าส์ จํัากัด้  

(มหาชน) สํานักงานใหญ่ ท่ี่�ม่ระดั้บัการศึกษาส้งสุด้แตกต่างกัน ม่ความคิด้เห็นต่อ

ระดั้บัคุณ์ภาพื่การให้บัริการ ไม่แตกต่างกัน
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ผ้้รับับัริการท่ี่�มารับับัริการจัากพื่นักงานธันาคาร แลนด์้ แอนด์้ เฮ้้าส์ จํัากัด้  

(มหาชน) สํานักงานใหญ่ ท่ี่�ม่อาช่พื่แตกต่างกัน ม่ความคิด้เห็นต่อระดั้บัคุณ์ภาพื่ 

การใหบ้ัริการ ไมแ่ตกต่างกัน แต่เม่�อพิื่จัารณ์ารายด้้านพื่บัวา่ ในด้้านของความเช่�อถุ่อ

ไว้วางใจั โด้ยล้กค้าท่ี่�ม่อาช่พื่พื่นักงานเอกชนได้้รับัระด้ับัคุณ์ภาพื่การให้บัริการของ

พื่นักงานธันาคาร แลนด์้ แอนด์้ เฮ้้าส์ จํัากัด้ (มหาชน) แตกต่างจัากผ้้รับับัริการท่ี่�ม่

อาช่พื่ปีระกอบัธุัรกิจัส่วนตัวดั้งแสด้งตามตารางท่ี่� 2

ตารางท่� 2 แสด้งผลการที่ด้สอบัสมมติฐานการเปีร่ยบัเท่ี่ยบัระดั้บัคุณ์ภาพื่การ

ให้บัริการของพื่นักงานธันาคาร แลนด์้ แอนด์้ เฮ้้าส์ จํัากัด้ (มหาชน) 

สํานักงานใหญ่จํัาแนกตามปัีจัจััยส่วนบุัคคล

ป่จัจััยส่วนบุคคล ค่าสถิุติ sig

เพื่ศ t = 0.441 0.672

อายุ F = 0.356 0.840

สถุานภาพื่ F = 0.828 0.438

ระดั้บัการศึกษา F = 1.482 0.229

อาช่พื่ F = 0.759 0.580

 

สรุปและอภิปรายผล

คุณ์ภาพื่การให้บัริการของพื่นักงานธันาคาร แลนด์้ แอนด์้ เฮ้้าส์ จํัากัด้  

(มหาชน) สํานักงานใหญ่ โด้ยรวมอย้ใ่นระดั้บัด่้ สอด้คล้องกับัที่ฤษฎ่เร่�องความหมาย

ของคุณ์ภาพื่การให้บัริการของ Parasuraman, Zeithaml และ Berry (1988)  

ว่าด้้วย การปีระเมินวัด้คุณ์ภาพื่การให้บัริการล้กค้าจัะวัด้จัากองค์ปีระกอบัของ

คุณ์ภาพื่ในการบัริการแสด้ง ให้เห็นว่าล้กค้าให้ความสําคัญกับัคุณ์ภาพื่การบัริการ  

โด้ยเน้นความสะด้วกสบัาย รวด้เร็ว ข้อม้ล ท่ี่�ตนเองต้องการใช้บัริการอย่างถุ้กต้อง

และแม่นยําไม่เส่ยเวลา รวมถุึงสภาพื่แวด้ล้อมของสถุานท่ี่�บัริการ การแต่งกาย 

ของพื่นักงาน รวมถุึงการอธัิบัายข้อม้ลต่าง ๆ เก่�ยวกับัการบัริการของสถุานท่ี่�ด้้วย  
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และงานวิจััยเร่�องคุณ์ภาพื่การให้บัริการและความพึื่งพื่อใจัท่ี่�ม่ความสัมพัื่นธ์ักับั 

การกลับัมาใช้บัริการซํ�าของผ้้รบัับัริการโรงพื่ยาบัาลเปีาโลรังสิต ของ รุ่งทิี่พื่ย ์นิลพัื่ที่  

และด้วงพื่ร พุื่ที่ธัวงศ์ (2561) ผลการวิจััยพื่บัว่า ระดั้บัการคุณ์ภาพื่การให้บัริการโด้ย

รวมและรายด้้านกลุ่มตัวอย่างม่ความคิด้เห็นอย้่ในระดั้บัมากทุี่กด้้าน โด้ยด้้านท่ี่�ม่ 

ค่าส้งสุด้ค่อ ด้้านความน่าเช่�อถุ่อไว้วางใจั และคุณ์ภาพื่การให้บัริการด้้านการสร้าง

ความเช่�อมั�นให้แก่ผ้้รับับัริการม่ความสัมพัื่นธ์ักับัการกลับัมาใช้บัริการซํ�า 

ด้้านความเป็ีนร้ปีธัรรมของบัริการ เป็ีนเคร่�องม่อสิ�งอํานวยความสะด้วก

บัริการให้กับัล้กค้าการม่เคร่�องม่อท่ี่�ทัี่นสมัยทํี่าให้ล้กค้าม่ความเช่�อมั�นในการบัริการ

ของธันาคาร สิ�งอํานวยความสะด้วกต่าง ๆ ไม่ว่าจัะเป็ีนการบัริการนํ�าด่้�ม กาแฟไว้

บัริการล้กค้าในขณ์ะรอทํี่าธุัรกรรม การม่บัุคลากรคอยช่วยช่�แนะหร่อม่ป้ีายบัอก

จุัด้บัริการชัด้เจันจัะสร้างความพื่ึงพื่อใจัให้กับัล้กค้าท่ี่�มาใช้บัริการโด้ยเฉพื่าะในสมัย

เที่คโนโลย ่การบัริการ wifi ฟร่นับัเป็ีนองค์ปีระกอบัสําคัญในปัีจัจุับััน ซึ�งสอด้คล้องกับั

ที่ฤษฎ่เร่�องการให้บัริการท่ี่�ด่้ และม่คุณ์ภาพื่ของเก่ยรตคิณุ์ จิัรกาลวสาน (2555: 145)  

กล่าวว่า มาตรฐานการบัริการไม่สามารถุกําหนด้ได้้อยา่งชัด้เจันว่าระดั้บัไหนถึุงเพ่ื่ยง

พื่อต่อความต้องการของผ้้รับับัริการ ดั้งนั�นหากจัะพิื่จัารณ์ากําหนด้มาตรฐานเป็ีน 

การทัี่�วไปี เพ่ื่�อท่ี่�จัะนําไปีปีรับัใช้ให้เหมาะสมกับัลักษณ์ะบัริการแต่ละกรณ่์อย่างเป็ีน

ร้ปีธัรรม สอด้คล้องกับังานวิจััยเร่�องความพึื่งพื่อใจัของล้กค้าท่ี่�ม่ต่อการให้บัริการ

ของบัริษัที่พื่รอมิส (ปีระเที่ศไที่ย) จํัากัด้ สาขาบัางแคพื่ลาซ่า กรุงเที่พื่มหานคร  

ของ นราธิัปี แนวคําด่้ กฤษณ์์ ทัี่พื่จุัฬา และด้วงใจั อังโก�ะ (2562) พื่บัว่า ความพึื่ง

พื่อใจัของล้กค้าท่ี่�ม่ต่อการให้บัริการของบัริษัที่พื่รอมิส (ปีระเที่ศไที่ย) จํัากัด้ สาขา

บัางแคพื่ลาซ่า กรุงเที่พื่มหานคร โด้ยรวมอย้ใ่นระดั้บัมาก เม่�อพิื่จัารณ์าเป็ีนรายด้้าน

โด้ยเร่ยงลําดั้บัจัากคะแนนค่าเฉล่�ย ส้งสุด้ พื่บัว่าด้้านการให้ความมั�นใจั รองลงมา

ค่อด้้านการด้้แลเอาใจัใส่ ด้้านความน่าเช่�อถุ่อ ความเป็ีนร้ปีธัรรมของบัริการ และ 

ด้้านการตอบัสนองต่อผ้้รับับัริการ 

ด้้านของความเช่�อถุ่อไว้ใจัได้้ เป็ีนความเช่�อมั�นของธันาคารในการบัริการ  

ให้กับัล้กค้าท่ี่�มาใช้บัริการ พื่นักงานของธันาคารม่ความจัริงใจัและตั�งใจัในการ 

แก้ปัีญหาและสามารถุให้กับับัริการผ้้มาใช้บัริการได้้ตามเวลาท่ี่�กําหนด้ สามารถุ
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ตอบัข้อสงสัยหร่อให้ความร้้ในด้้านต่าง ๆ ได้้สอด้คล้องกับัที่ฤษฎ่เร่�องลักษณ์ะของ

คุณ์ภาพื่การให้บัริการของภานุเด้ช เพ่ื่ยรความสุข และคณ์ะ (2558: 123) กล่าวว่า  

ลักษณ์ะคุณ์ภาพื่การให้บัริการ ค่อ การให้ความช่วยเหล่อหร่อการดํ้าเนินการหร่อ

ลักษณ์ะของการแสด้งออกในการให้บัริการของพื่นักงาน เช่น ความเต็มใจัท่ี่�จัะให้

บัริการ ม่มนุษยสัมพัื่นธ์ัท่ี่�ด่้ ยิ�มแย้มแจ่ัมใสและกระต่อร่อร้น ความร้้ความสามารถุ

ท่ี่�จัะตอบัปัีญหาได้้อย่างชัด้เจัน ให้คําแนะนําและเอาใจัใส่ให้ความสนใจั ความตรง 

ต่อเวลา และสมํ�าเสมอต่อหน้าท่ี่�ท่ี่�ให้บัริการ ม่วัสดุ้อุปีกรณ์์สํานักงานไว้บัริการอย่าง

เพ่ื่ยงพื่อ รับัฟังปัีญหาหร่อข้อซักถุามอยา่งใจัเยน็และสุภาพื่ รวมถึุงสอด้คล้องกับังาน

วิจััยเร่�องคุณ์ภาพื่การบัริการท่ี่�ส่งผลต่อความตั�งใจัท่ี่�จัะใช้บัริการซํ�าของล้กค้าธันาคาร 

กรุงศร่อยุธัยา จํัากัด้ (มหาชน) วรัสสิญา ศุภธันโชติพื่งศ์ (2562) พื่บัว่า ด้้านทัี่ศนคติ

การบัริการ ด้้านความพึื่งพื่อใจัการบัริการ ด้้านคุณ์ภาพื่การบัริการ และด้้านการ 

กลับัมาใช้บัริการธันาคารซํ�า ม่ค่าเฉล่�ยอย้ใ่นระดั้บัมาก

ด้้านการตอบัสนองต่อล้กค้า พื่นักงานต้องม่ความพื่ร้อมท่ี่�จัะให้บัริการ 

ได้้ทัี่นท่ี่ ม่จํัานวนเพ่ื่ยงพื่อในการให้บัริการ สอด้คล้องกับัที่ฤษฎ่เร่�องเกณ์ฑ์์การปีระเมิน

คุณ์ภาพื่ การให้บัริการของ Parasuraman, Zeithaml และ Berry (1988) กล่าวว่า  

ความตอบัสนองต่อล้กค้า (Responsiveness) เปี็นการแสด้งถึุงความพื่ร้อมและ

ความเต็มใจัท่ี่�จัะให้บัริการโด้ยสามารถุตอบัสนองความต้องการของผ้้รับับัริการได้้

อยา่งทัี่นท่ี่วงท่ี่ ผ้้บัริการสามารถุเข้ารับับัริการได้้ง่าย และได้้รับัความสะด้วกจัากการ 

ใช้บัริการรวมทัี่�งจัะต้องกระจัายการให้บัริการไปีอย่างทัี่�วถึุงรวด้เร็ว และงานวิจััยเร่�อง

ความพึื่งพื่อใจัในการใช้บัริการธันาคารกรุงเที่พื่ สาขามหาวิที่ยาลัยศร่ปีทุี่ม ของ กัลยารัตน์  

ธ่ัระธันชัยกุล และปีระเสริฐ สิที่ธิัจัิรพัื่ฒน์ (2563) พื่บัว่า ภาพื่รวมระดั้บัความพึื่ง

พื่อใจัในการใช้บัริการทัี่�ง 5 ด้้าน อย้่ในระดั้บัมากทุี่กด้้าน โด้ยเร่ยงตามลําดั้บั ได้้แก่  

ด้้านร้ปีลักษณ์์ ด้้านความน่าเช่�อถุ่อและไว้วางใจั ด้้านการตอบัสนองล้กค้า ด้้าน 

การรับัปีระกันความมั�นใจั และด้้านการด้้แลเอาใจัใส่ล้กค้าเป็ีนรายบุัคคล ตามลําดั้บั

นอกจัากนั�นธันาคารต้องม่รับัปีระกันด้้านความเช่�อมั�นแก่ล้กค้า  

โด้ยพื่นักงานต้องม่ความร้้ ความชํานาญ ท่ี่�จัะตอบัข้อคําถุาม สามารถุให้คําแนะนํา

เก่�ยวกับัการให้บัริการต่าง ๆ แก่ผ้้รับับัริการอย่างได้้ถุ้กต้องชัด้เจัน และม่การ 
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แต่งกายสะอาด้ เร่ยบัร้อย สอด้คล้องกับัที่ฤษฎ่เร่�องการปีระเมินวัด้คุณ์ภาพื่การให้

บัริการล้กค้าของ Parasuraman, Zeithaml และ Berry (1988) กล่าวว่าความสามารถุ

ในการสร้างความเช่�อมั�นให้เกิด้ขึ�นกับัผ้้บัริการ ผ้้ให้บัริการจัะต้องแสด้งถึุงทัี่กษะความ

ร้้ในการให้บัริการและสามารถุตอบัสนองความต้องการของผ้้รับับัริการด้้วยความ

สุภาพื่ นุ่มนวล ม่กิริยามารยาที่ท่ี่�ด่้ใช้การติด้ต่อส่�อสารท่ี่�ม่ปีระสิที่ธิัภาพื่และให้ความ

มั�นใจัว่าผ้้บัริการจัะได้้รับับัริการท่ี่�ด่้ท่ี่�สุด้ และงานวิจััยเร่�องปัีจัจััยท่ี่�ม่ผลต่อความพึื่ง

พื่อใจัของล้กค้าท่ี่�ใช้บัริการธันาคารกสิกรไที่ย ในจัังหวัด้พื่ระนครศร่อยุธัยา ของ  

กิติยา มาทํี่ามา (2563) พื่บัว่า ระดั้บัความคิด้เห็นเก่�ยวกับัคุณ์ภาพื่การบัริการของ 

ผ้้ใช้บัริการ ธันาคารกสกิรไที่ย ในจัังหวัด้พื่ระนครศร่อยธุัยา โด้ยรวมอย้ใ่นระดั้บัมาก  

โด้ยข้อท่ี่�ม่ค่าเฉล่�ยส้งสุด้ ค่อ พื่นักงานธันาคารกสิกรไที่ย ให้บัริการล้กค้าด้้วยความ

เอาใจัใส่ เป็ีนกันเอง ด้้แลผ้้มาใช้บัริการดั้�งคนในครอบัครัว ในลําดั้บัต่อมา ค่อ  

พื่นักงานธันาคารกสิกรไที่ย สามารถุส่�อสารให้ท่ี่านเข้าใจัได้้ง่าย และข้อท่ี่�ม่ค่าเฉล่�ย

ตํ�าสุด้ ค่อ พื่นักงานธันาคารกสิกรไที่ย ให้บัริการอย่างเท่ี่าเท่ี่ยมกัน ไม่เล่อกปีฏิบััติ

ด้้านของการร้้จัักและเข้าใจัล้กค้าพื่นักงานต้องรับัฟังปัีญหา/ข้อเสนอแนะ 

และพื่ร้อมท่ี่�จัะปีรับัปีรุงตามความต้องการของล้กค้า เอาใจัใส่ในการแก้ไขปัีญหาให้กับั

ล้กค้าอย่างเต็มท่ี่� และยังสามารถุนําเสนอผลิตภัณ์ฑ์์ท่ี่�ตรงกับัความต้องการของผ้้รับั

บัริการสอด้คลอ้งกับัที่ฤษฎ่เร่�องความหมายของความพื่งึพื่อใจัของ อรพื่รรณ์ บุัญถึุก  

(2556: 165) กล่าวว่า เป้ีาหมายของการให้บัริการท่ี่�ทํี่าให้ผ้้รับับัริการเกิด้ความ 

พึื่งพื่อใจั ค่อ การสร้างความพึื่งพื่อใจัแก่ผ้้รับับัริการ ดั้งนั�นการท่ี่�จัะวัด้การให้บัริการ

ว่าจัะบัรรลุเป้ีาหมายหร่อไม่นั�น วิธ่ัหนึ�งค่อ การวัด้ความพึื่งพื่อใจัของปีระชาชน 

ผ้้รับับัริการ เพื่ราะการวัด้ความพื่ึงพื่อใจัน่�เป็ีนการตอบัคําถุามว่าหน่วยงานม่หน้าท่ี่� 

ให้บัริการ ม่ความสามารถุสนองตอบัต่อความต้องการของปีระชาชนได้้หร่อไม่เพ่ื่ยงใด้ 

อย่างไร ซึ�งพื่อจัะสรุปีความหมายของการบัริการได้้ว่า เป็ีนการปีฏิบััติรับัใช้เพ่ื่�อ 

ตอบัสนองความต้องการและความจํัาเป็ีนของล้กค้าหร่อคนท่ี่�มาขอรับับัริการ บัริการ

เป็ีนสิ�งท่ี่�ไม่สามารถุสัมผัสจัับัต้องได้้หร่อแสด้งความเป็ีนเจ้ัาของได้้ แต่สามารถุท่ี่�จัะ
ถุ้กรับัร้้ได้้ในเชิงความพึื่งพื่อใจัและสามารถุช่วยรักษาล้กค้าไว้ได้้ และงานวิจััยเร่�อง
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คุณ์ภาพื่ในการใหบ้ัริการท่ี่�ม่ผลต่อความจังรักภักด่้ในการใช้บัริการของล้กค้าธันาคาร  
เพ่ื่�อการเกษตรและสหกรณ์์การเกษตร (ธั.ก.ส.) ในเขตจัังหวัด้พิื่จิัตร ของเมนาที่  
บัรรเที่าทีุ่กข์ และนลิน่ เหมาะปีระสิที่ธิั� (2564) พื่บัว่า คุณ์ภาพื่ในการให้บัริการ  
ของธันาคารเพ่ื่�อการเกษตรและสหกรณ์์การเกษตร (ธั.ก.ส.) ในเขตจัังหวดั้พิื่จิัตร อย้่
ในระด้ับัมากทีุ่กด้้าน ปีระกอบัด้้วย ด้้านความเช่�อถุ่อไว้วางใจั ด้้านการตอบัสนอง
ต่อผ้้ให้บัริการ ด้้านการให้ความมั�นใจัแก่ผ้้ใช้บัริการ ด้้านความเข้าใจัและรับัร้้ความ
ต้องการผ้้ใช้บัริการ และด้้านความเป็ีนร้ปีธัรรมของบัริการ

ผลการเปีร่ยบัเท่ี่ยบัคุณ์ภาพื่การให้บัริการของพื่นักงานธันาคาร  
แลนด์้ แอนด์้ เฮ้้าส์ จํัากัด้ (มหาชน) สํานักงานใหญ่ ในลักษณ์ะส่วนบุัคคล พื่บัว่า 
ระดั้บัคุณ์ภาพื่การให้บัริการของพื่นักงาน ไม่ม่ความแตกต่างกันในลักษณ์ะของเพื่ศ 
อายุ สถุานภาพื่ และระดั้บัการศึกษาส้งสุด้ ผลการศึกษาสอด้คล้องกับังานวิจััยของ  
สกลชาติ บััวกลาง (2560) ได้้ศึกษาวิจััยเร่�อง คุณ์ภาพื่การให้บัริการของพื่นักงาน
ธันาคารไที่ยเครดิ้ต เพ่ื่�อรายยอ่ย จํัากัด้ (มหาชน) อําเภอบัางละมงุ จัังหวัด้ชลบุัร่ พื่บัว่า  
ผ้้ใช้บัริการธันาคารไที่ยเครดิ้ต เพ่ื่�อรายยอ่ย จํัากัด้ (มหาชน) อําเภอบัางละมุง จัังหวัด้
ชลบุัร่ ท่ี่�ม่เพื่ศ อายุ ระดั้บัการศึกษา สถุานภาพื่ อาช่พื่และรายได้้ต่อเด่้อน ต่างกันม่ความ
คิด้เห็นต่อคุณ์ภาพื่การให้บัริการของพื่นักงานธันาคารไที่ยเครดิ้ต เพ่ื่�อรายยอ่ย จํัากัด้  
(มหาชน) ทัี่�งโด้ยรวมและรายด้้านไม่แตกต่างกัน และผลในการศึกษาผลการเปีร่ยบั
เท่ี่ยบัคุณ์ภาพื่การให้บัริการของพื่นักงานระด้ับัคุณ์ภาพื่การให้บัริการของพื่นักงาน
ในส่วนของอาช่พื่พื่บัว่าม่ความแตกต่างกันในเร่�องของความเช่�อถุ่อไว้วางใจัได้้  
ผลการศึกษาน่�สอด้คล้องกับังานวิจััยของชลธิัชา ศร่บํัารุง (2557) ได้้ทํี่าการศึกษา
เร่�อง คุณ์ภาพื่การให้บัริการของธันาคารกรุงเที่พื่ สาขาด้อนหัวฬ่อ จัังหวัด้ชลบุัร่  
พื่บัว่า ผ้้รับับัริการจัากธันาคารกรุงเที่พื่ สาขาด้อนหัวฬ่อท่ี่�ม่อาช่พื่ และความถุ่� 
ในการใช้บัริการต่างกันม่ความคิด้เห็นต่อคุณ์ภาพื่การให้บัริการแตกต่างกัน อย่างม่
นัยสําคัญที่างสถิุติท่ี่�ระดั้บั .05 ส่วนผ้้รับับัริการธันาคารกรุงเที่พื่ สาขาด้อนหัวฬ่อท่ี่�
ม่ระดั้บัการศึกษา รายได้้ต่อเด่้อน วันท่ี่�มาติด้ต่อขอรับับัริการ และช่วงเวลามาติด้ต่อ

รับับัริการต่างกัน ม่ความคิด้เห็นต่อคุณ์ภาพื่การให้บัริการไม่แตกต่างกัน
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ข�อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะท่ี่�ได้้จัากการวิจััย

1. พื่นักงานของธันาคารต้องม่ความจัริงใจัและตั�งใจัในการแก้ปัีญหาให้

ล้กค้าได้้และยังสามารถุตอบัข้อสงสัยหร่อให้ความร้้ในด้้านต่าง ๆ กับัผ้้รับับัริการได้้

เป็ีนอย่างด่้

2. พื่นักงานจัะตอ้งม่ความพื่รอ้มท่ี่�จัะให้บัริการล้กค้าได้้ทัี่นท่ี่และสามารถุ

ตอบัสนองได้้ต่อคําร้องขอของผ้้รับับัริการได้้อย่างทัี่นท่ี่วงท่ี่

3. พื่นักงานของธันาคารจัะต้องม่ความร้้ความชํานาญท่ี่�จัะตอบัคําถุามผ้้รบัั

บัริการและยังให้คําแนะนําเก่�ยวกับัข้อหาร่ออย่างถุ้กต้องชัด้เจัน

4. พื่นักงานธันาคารจัะต้องด้้แลเอาใจัใส่ผ้้รับับัริการเป็ีนอย่างด่้เท่ี่าเท่ี่ยมกัน 

เอาใจัใส่ในการแก้ไขปัีญหาให้ผ้้รับับัริการกับัผ้้รับับัริการทุี่กคน

ข้อเสนอแนะในการวิจััยครั�งต่อไปี

1. ควรม่การศึกษาปีระสิที่ธิัผลจัากการให้บัริการของธันาคาร แลนด้์ 

แอนด์้ เฮ้้าส์ จํัากัด้ (มหาชน) 

2. ควรพิื่จัารณ์าเพิื่�มเติมการวิจััยเชิงคุณ์ภาพื่ (Qualitative research) ใน

การเกบ็ัข้อม้ลเพิื่�มเติม เช่น การสัมภาษณ์์เชิงลึก (In-Depth interview) การสนที่นา

กลุ่ม (Focus group) ควบัค่้ไปีกับัการกระจัายแบับัสอบัถุาม เพ่ื่�อให้ได้้ข้อม้ลท่ี่�เฉพื่าะ

เจัาะจังมากยิ�งขึ�น 

3. ควรศึกษาปัีจัจััยท่ี่�ม่ผลต่อการเล่อกใช้บัริการธันาคาร แลนด์้ แอนด์้ เฮ้้าส์  

จํัากัด้ (มหาชน) และปัีญหาอุปีสรรคในการใช้บัริการของธันาคาร เพ่ื่�อนําผลการศึกษา

ไปีพัื่ฒนาการให้บัริการธันาคารให้ม่ความเหมาะสมกับัความต้องการของล้กค้ามาก

ยิ�งขึ�น สามารถุแข่งขันกับัค่้ต่อส้้ได้้

4. ควรศกึษาความสมัพัื่นธ์ัระหวา่งคุณ์ภาพื่ช่วติการทํี่างานกบััคุณ์ภาพื่การ

ให้บัริการของพื่นักงานธันาคาร แลนด์้ แอนด์้ เฮ้้าส์ จํัากัด้ (มหาชน)
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การพัฒินาบุคลากรของการไฟฟ้าส่วนภ้มิภาค สำานักงานใหญ่
สุภีารัุกษ์ วิงศรีุชู1* และ อัรุุณี ไชย์นิต์ย์์2
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บทคัดย่อ

การวิจััยครั�งน่�ม่วัตถุุปีระสงค์เพ่ื่�อ 1) ศึกษาปีระสิที่ธิัผลของการพื่ัฒนา

บุัคลากรของการไฟฟ้า ส่วนภ้มิภาค 2) ศึกษาปัีจัจััยท่ี่�ส่งผลต่อปีระสิที่ธิัผลของ

การพัื่ฒนาบุัคลากรของการไฟฟ้าส่วนภ้มิภาค และ 3) เสนอแนวที่างในการ

พัื่ฒนาบุัคลากรของการไฟฟ้าส่วนภ้มิภาค สํานักงานใหญ่ เป็ีนการวิจััยเชิงปีริมาณ์  

เก็บัรวบัรวมข้อม้ลด้้วยแบับัสอบัถุาม จัากบุัคลากรของการไฟฟ้าส่วนภ้มิภาค

สํานักงานใหญ่ จํัานวน 336 คน สถุติิท่ี่�ใช้ในการวิเคราะห์ข้อม้ล ค่อ ค่าความถุ่� ร้อยละ  

ค่าเฉล่�ย ส่วนเบ่ั�ยงเบันมาตรฐาน 

ผลการวิจััยพื่บัว่า 1) ปีระสิที่ธิัผลของการพื่ัฒนาบัุคลากรของการไฟฟ้า

ส่วนภ้มิภาค พื่บัว่า อย้ใ่นระดั้บัมากทัี่�ง 4 ด้้าน ค่อ (1) ด้้านการพัื่ฒนาองค์กร ค่อ  

บุัคลากรได้้นําองค์ความร้้ใหม่ ๆ มาพัื่ฒนาการปีฏิบััติงานให้บัรรลุเป้ีาหมายและให้

เกิด้ความสําเร็จัขึ�นในหน่วยงาน (2) ด้้านการพื่ัฒนางาน ค่อ บุัคลากรใช้ความคิด้  

พิื่จัารณ์า ที่บัที่วน ไตร่ตรองในงานท่ี่�ทํี่า เพ่ื่�อพัื่ฒนางานท่ี่�ทํี่าให้เกิด้ปีระสิที่ธิัภาพื่  

(3) ด้้านการพัื่ฒนาอาช่พื่ ค่อ บุัคลากรม่ความมุ่งมั�นในการทํี่างาน เพ่ื่�อพัื่ฒนาส่้ความ

เป็ีนมาตรฐาน และ (4) ด้้านการเร่ยนร้้ร่วมกันเป็ีนท่ี่ม ค่อ บุัคลากรสนับัสนุนการจััด้

เก็บัความร้แ้ละที่กัษะท่ี่�ได้้ผลด่้ เพ่ื่�อถุ่ายที่อด้ เผยแพื่รใ่ห้เพ่ื่�อนร่วมงานได้้ใช้ปีระโยชน์

ในการทํี่างานร่วมกัน 2) ปัีจัจััยท่ี่�ส่งผลต่อปีระสิที่ธิัผลของการพื่ัฒนาบุัคลากรของ  

การไฟฟ้าส่วนภ้มิภาค พื่บัว่า อย้่ในระดั้บัมาก ทัี่�ง 4 ด้้าน ค่อ (1) ด้้านความร้้

ความสามารถุ ค่อ บุัคลากรม่สามารถุในการสร้างผลงานท่ี่�ด่้ต่อองค์กรการไฟฟ้า 

1* นักศึกษาปีริญญาโที่ คณ์ะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิที่ยาลัยราชภัฏพื่ระนคร 
2 ผ้้ช่วยศาสตราจัารย์ คณ์ะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิที่ยาลัยราชภัฏพื่ระนคร  
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ส่วนภ้มิภาค (2) ด้้านความพึื่งพื่อใจั ค่อ บุัคลากรม่ความพึื่งพื่อใจัต่อความก้าวหน้า

ในหน้าท่ี่�พื่อมการพัื่ฒนาในตําแหน่งงานท่ี่�ปีฏิบััติเสมอ (3) ด้้านการฝึั่กอบัรม ค่อ  

การฝึั่กอบัรมทํี่าให้บุัคลากรม่ความก้าวหน้าในการเล่�อนขั�นและเล่�อนตําแหน่ง และ 

(4) ด้้านการเร่ยนร้้ ค่อ การไฟฟา้ส่วนภ้มภิาคม่นโยบัายสนบััสนนุส่งเสรมิให้บุัคลากร

ได้้เพิื่�มพ้ื่นความร้้อยา่งต่อเน่�อง และ 3) แนวที่างในการพัื่ฒนาบุัคลากรของการไฟฟ้า

ส่วนภ้มิภาค ควรม่การส่งเสริมและสนับัสนุนให้บุัคลากรได้้พัื่ฒนาทัี่กษะ ความร้้ 

ความสามารถุ ด้้วยการจััด้อบัรมให้ตรงตามสายงาน ด้้วยผ้้เช่�ยวชาญเฉพื่าะด้้าน

มาให้ความร้้แก่บุัคลากร เพ่ื่�อให้บุัคลากรนําความร้้มาพัื่ฒนาใช้ในสายงานท่ี่�ปีฏิบััติ  

และเป็ีนการยกระดั้บัมาตรฐานในการทํี่างานให้ม่ปีระสิที่ธิัภาพื่ ม่การจััด้สวัสดิ้การ

ท่ี่�ด่้ ม่สิที่ธิัปีระโยชน์ท่ี่�ครอบัคลุมและเพ่ื่ยงพื่อต่อการดํ้ารงช่วิตปีระจํัาวัน ม่ความ

ยุติธัรรมในการเล่�อนขั�น เล่�อนเงินเด่้อน ม่ความก้าวหน้าในหน้าท่ี่�การงาน ม่อาช่พื่

ท่ี่�มั�งคง และม่การจััด้ตั�งศ้นย์การเร่ยนร้้การไฟฟ้าส่วนภ้มิภาคขึ�น ม่บัริการให้ความ

ร้้ด้้วยนิที่รรศการเชิงวิชาการ เพ่ื่�อเป็ีนแหล่งเร่ยนร้้ในด้้านการใช้พื่ลังงานไฟฟ้าและ 

งานอ่�น ๆ  ม่การนําเที่คโนโลยส่ารสนเที่ศมาใช้ในการส่บัค้นข้อม้ลด้้วยระบับั e-Library  

ม่การจััด้การความร้้ภายในองค์์กร รวมทัี่�งพัื่ฒนาคุณ์ภาพื่ช่วิตของบุัคลากรควบัค้

ไปีกับัการพื่ัฒนาศักยภาพื่ให้้พื่ร้อมรับักับัการเปีล่�ยนแปีลงได้้อย่างเหมาะสมและม่

ปีระสิที่ธิัภาพื่

คำาสำาคัญ: ปีระสิที่ธิัผ การพัื่ฒนาบุัคลากร การไฟฟ้าส่วนภ้มิภาค 
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Personnel Development of the Provincial 
Electricity Authority

Supawadee Wongsrichoo1* and Arun Chainit2

Abstract 

This study aimed to 1) study the effectiveness of personnel 

development of the Provincial Electricity Authority, 2) study factors 

affecting the effectiveness of personnel development of the Provincial 

Electricity Authority, and 3) guidelines for personnel development of the 

Provincial Electricity Authority Head Office. It is a quantitative research. 

collect data with questionnaires of the personnel of the Provincial 

Electricity Authority, head office of 336 people, the statistics used in the 

data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation.

Mixed methods between qualitative and quantitative were 

used in this research. The tools used were interview. The key informants  

were the deputy director of human resource development, deputy  

director of human resources services, director of personnel management  

division, director of personnel systems division section, chief of  

personnel management division, chief of personnel division. The total 

number of operational personnel were 13 persons. Data were analyzed  

by content analysis and content consistency, checked by triangular 

1* Graduate student (Master’s Degree), Faculty of Humanities and Social Sciences,  

Phranakhon Rajabhat University
2 Assistant Professor, Faculty of Humanities and Social Sciences, Phranakhon Rajabhat University 
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method. For quantitative research, the instrument used was a ques-

tionnaire with a correlation coefficient equal to 0.92. The data analysis 

used the descriptive statistics, such as frequency, percentage, mean, 

standard deviation, and Pearson’s Correlation.

The results showed that 1) the effectiveness of personnel  

development of the Provincial Electricity Authority was found that all 4 

aspects were at high level namely (1) Organizational development; the 

personnel brought new knowledge to develop operations to achieve goals 

and success in the department (2) Work development; the personnel  

used their thoughts to review and reflect on the work they do in order 

to develop work that leads to efficiency. (3) Professional development; 

the personnel were committed to their work in order to develop 

to meet the standard and (4) Collaborative learning; the personnel  

supported the storage of knowledge and skills that were effective for 

dissemination which was beneficial for collaborative working. 2) Factors 

affecting the effectiveness of personnel development of the Provincial 

Electricity Authority were found at high level in all 4 aspects which 

were (1) Knowledge and capability; the personnel has the ability to 

create good work for the Provincial Electricity Authority (2) Satisfaction; 

the personnel were satisfied with progress in duties with development 

in the position that was always practiced (4) Learning; the Provincial 

Electricity Authority’s policy encouraged employees to improve their 

knowledge continuously, and 3) Guidelines for the development of the 

Provincial Electricity Authority; promotion and support for personnel 

to develop skills should be enhanced. Professional training should be 

provided with specialized experts to provide knowledge to personnel 

so that the personnel could apply knowledge to develop in the field 
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of operations and to raise the standard of effective work in accordance 

with a good welfare by having benefits that were comprehensive and 

sufficient for daily life. The fairness in promotion and salary increase 

should be emphasized along with progress in work. The Provincial  

Electricity Authority Learning center should be established as well 

as the academic exhibitions as a source of knowledge in the field of 

electrical energy use and other tasks. Information technology should 

be used to search an information using the e-Library. Knowledge 

management should be provided within the organization including the 

development of the quality of life of personnel along with the potential  

development in order to accommodate changes appropriately and 

efficiently.

Keywords: Effectiveness, Personnel Development, Provincial Electricity 
Authority
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บทนำา

บุัคลากรจััด้เป็ีนที่รัพื่ยากรท่ี่�สําคัญท่ี่�สุด้ในการบัริหารงานองค์กรหร่อ

หน่วยงานใด้ ๆ ก็ตาม จัะสามารถุปีฏิบััติงานให้บัรรลุเป้ีาหมายอย่างม่ปีระสิที่ธิัภาพื่

และปีระสิที่ธิัผลได้้ ย่อมขึ�นอย้่กับัคุณ์ภาพื่และศักยภาพื่ของบุัคลากร ซึ�งหมายถึุง  

บุัคลากรต้องม่ความร้้ ความสามารถุ ความชํานาญ และทัี่ศนคติท่ี่�เหมาะสมกับั

การปีฏิบััติหน้าท่ี่�ของแต่ละคน การส่งเสริมให้บุัคลากรม่ความร้้ ความสามารถุ  

ม่สมรรถุนะสอด้คล้องตามเป้ีาหมายและยุที่ธัศาสตร์ขององค์กร ตลอด้จันม่

คุณ์ลักษณ์ะท่ี่�ด่้พึื่งปีระสงค์ ม่ทัี่ศนคติท่ี่�ด่้และม่พื่ฤติกรรมการทํี่างานท่ี่�ก่อให้เกิด้

ปีระโยชน์ส้งสุด้ต่อองค์กร จัะทํี่าให้องค์กรเจัริญก้าวหน้าและเกิด้การพัื่ฒนาอย่าง

ต่อเน่�อง นอกจัากน่�ยังเป็ีนการเตร่ยมความพื่ร้อมของบุัคลากร ให้สามารถุรองรับั

และเป็ีนผ้้นําการเปีล่�ยนแปีลงต่าง ๆ ท่ี่�จัะเกิด้ขึ�นทัี่�งในปัีจัจุับัันและอนาคตด้้วย 

เน่�องจัากสภาพื่แวด้ล้อมทัี่�งภายในและภายนอกองค์กร ม่การเปีล่�ยนแปีลงอย้เ่สมอ  

รวมทัี่�งม่การค้นพื่บัวิที่ยาการเที่คโนโลยใ่หม่ ๆ  ด้้านการบัริหารจััด้การและด้้านอ่�น ๆ   

ท่ี่�เก่�ยวข้อง ทํี่าให้บุัคลากรในองค์กรไม่สามารถุปีฏิบััติหน้าท่ี่�ได้้อย่างม่ปีระสิที่ธิัภาพื่  

หร่อไม่สามารถุปีฏิบััติหน้าท่ี่�ได้้ด่้ เพ่ื่�อให้เห็นถึุงความเป็ีนมาของการพัื่ฒนา

บุัคลากรภาครัฐ ซึ�งเป็ีนไปีตามกรอบัพื่ระราชบััญญัติระเบ่ัยบัข้าราชการพื่ลเร่อน  

พื่.ศ.2551 มาตรา 72 บััญญติัว่า “ให้ส่วนราชการม่หน้าท่ี่�ดํ้าเนินการให้ม่การเพิื่�มพ้ื่น

ปีระสิที่ธิัภาพื่และเสริมสร้างแรงจ้ังใจัแก่ข้าราชการพื่ลเร่อน เพ่ื่�อให้ข้าราชการ

พื่ลเร่อนสามัญ ม่คุณ์ภาพื่ คุณ์ธัรรม จัริยธัรรม คุณ์ภาพื่ช่วิต ม่ขวัญและกําลังใจั 

ในการปีฏิบััติราชการให้เกิด้ผลสัมฤที่ธิั�ต่อภารกิจัของรัฐ ทัี่�งน่�ตามหลักเกณ์ฑ์์และ 

วิธ่ัการท่ี่� ก.พื่.กําหนด้” จึังเป็ีนหน้าท่ี่�ขององค์กรท่ี่�จัะต้องพัื่ฒนาบุัคลากร ให้ม่คุณ์ภาพื่

และศักยภาพื่เพิื่�มขึ�น ให้ทัี่นต่อการเปีล่�ยนแปีลงของสภาพื่แวด้ล้อมต่าง ๆ เพ่ื่�อให้

องค์กรสามารถุดํ้าเนินงานได้้อย่างม่ปีระสิที่ธิัภาพื่และเกิด้ปีระสิที่ธิัผลการพื่ัฒนา

บุัคลากรม่วัตถุุปีระสงค์

การพัื่ฒนาบุัคลากรม่วัตถุุปีระสงค์ เพ่ื่�อจััด้ปีระสบัการณ์์การเร่ยนร้้อย่าง

เป็ีนระบับัให้สมรรถุนะของบุัคลากรเพิื่�มขึ�น เพ่ื่�อสามารถุปีฏิบััติงานขององค์กรได้้

อย่างม่ปีระสิที่ธิัผล รวมทัี่�งเป็ีนการช่วยให้บุัคลากร เกิด้การเร่ยนร้้ และปีรับัเปีล่�ยน
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พื่ฤติกรรมในการทํี่างานควบัค่้กันไปีด้้วย วิธ่ัการให้ความร้้ เสริมสร้างความร้้  

ความเข้าใจั ทัี่กษะและทัี่ศนคติ สร้างแรงจ้ังใจัและเปิีด้โอกาสให้บุัคลากรได้้นําความร้้  

ความเข้าใจั ทัี่กษะและที่ัศนคติออกมาใช้ให้เกิด้สัมฤที่ธิัผล เพ่ื่�อให้บุัคลากรม่ข่ด้ 

ความสามารถุในการปีฏบัิัติงานส้งขึ�น (ปีระเวศน ์มหารตัน์สกุล, 2542: 61) กลา่วว่า  

การพัื่ฒนากําลังคนม่ความหมายกว้างลึกกว่าการฝึั่กอบัรม ค่อ ม่ความหมายตั�งแต่

การศึกษา การปีฐมนิเที่ศ การอบัรมสัมมนา การติด้ตามปีระเมินผลการปีฏิบััติ  

ตลอด้จันการบัรหิารจััด้การการอาช่พื่ การพื่ฒันาพื่นักงานต้องสร้างตอบัคําถุาม ทํี่าไม

ต้องทํี่า เม่�อร้้ว่าทํี่าไมต้องทํี่า สิ�งท่ี่�จัะตามมา ค่อ การช่�นําให้สามารถุกําหนด้เป้ีาหมาย

และวัตถุุปีระสงค์ของงานได้้ง่ายและชัด้เจันขึ�น

การไฟฟ้าส่วนภ้มิภาคซึ�งเป็ีนรัฐวิสาหกิจัปีระเภที่สาธัารณ้์ปีโภคหน่วยงาน

หนึ�งท่ี่�ก่อตั�งขึ�นตามพื่ระราชบััญญัติการไฟฟ้าส่วนภ้มิภาค พุื่ที่ธัศักราช 2503 โด้ย

ม่การรับัโอนที่รัพื่ย์สิน หน่�สินและหน้าท่ี่�ความรับัผิด้ชอบัขององค์การไฟฟ้าส่วน

ภ้มิภาคในขณ์ะนั�นมาดํ้าเนินการเพ่ื่�อให้บัรรลุวัตถุุปีระสงค์ อันได้้แก่ การผลิตได้้จััด้

ส่งจํัาหน่ายพื่ลังงานให้แก่ปีระชาชนภาคธุัรกิจัและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในเขตพ่ื่�นท่ี่�  

73 จัังหวัด้ทัี่�วปีระเที่ศ ยกเว้น กรุงเที่พื่ฯ นนที่บุัร่ และสมุที่รปีราการ

ปัีญหาเก่�ยวกับัการพัื่ฒนาบุัคลากรของการไฟฟ้าส่วนภ้มิภาคยังขาด้

การพัื่ฒนาความร้้ ความสามารถุโด้ยเฉพื่าะทัี่กษะที่างด้้านภาษาและคุณ์ภาพื่ของ

บุัคลากรในองค์การ (แผนยุที่ธัศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภ้มิภาค, พื่.ศ. 2557-2566) 

บัที่บัาที่หน้าท่ี่�หลักในการปีฏิบััติงาน และการนํามาใช้ให้เกิด้ปีระสิที่ธิัภาพื่อย่าง

ส้งสุด้ ก็จัะม่ผลตอ่ความสําเร็จัในการดํ้าเนนิงานขององคก์ร จึังม่ความจํัาเปีน็ในการ 

เสริมสร้างความร้้ ทัี่กษะ และความสามารถุของบัุคลากรท่ี่�แสด้งผ่านพื่ฤติกรรมซึ�ง

ในความเป็ีนจัริงแล้วความสามารถุของบุัคลากรโด้ยเฉพื่าะความสามารถุซ่อนเร้นท่ี่�

ม่อย้่อย่างมหาศาลเพ่ื่ยงแต่ว่าไม่ถุ้กนํามาใช้อย่างจัริงจัังซึ�งอาจัเกิด้จัากหลายปัีจัจััย  

เช่น ทัี่ศนคติ และสิ�งแวด้ล้อมท่ี่�อย้่รอบั ๆ ท่ี่�ทํี่าให้ม่ผลกระที่บัต่อการปีฏิบััติงาน

ของบุัคลากรในองค์กรท่ี่�ไม่เกิด้ปีระสิที่ธิัภาพื่จึังต้องม่การพัื่ฒนาปีรับัปีรุงงานใน 

ด้้านต่าง ๆ นั�น การไฟฟ้าส่วนภ้มิภาคจึังได้้กําหนด้เป็ีนยุที่ธัศาสตร์การบัริหาร

ที่รัพื่ยากรมนุษย์ขึ�นมา 1 ฉบัับัค่อ ยุที่ธัศาสตร์และแผนแม่บัที่การบัริหารที่รัพื่ยากร
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มนุษย์ การไฟฟ้าส่วนภ้มิภาค ปีี พื่.ศ.2553-2563 โด้ยม่เป้ีาหมายหลัก อาทิี่ เพ่ื่�อให้
เกิด้การบัริหารงานที่รัพื่ยากรมนุษย์ท่ี่�สอด้คล้องกับัความแตกต่างของกลุ่มบุัคลากร
เพ่ื่�อให้เกิด้การบ้ัรณ์าการงานด้้านที่รพัื่ยากรมนุษย์อย่างเป็ีนระบับัอันจัะทํี่าให้บัรรลุ
พัื่นธักิจัในงานด้้านน่�และเพ่ื่�อให้การไฟฟ้าส่วนภ้มิภาค สามารถุเป็ีนองค์กรท่ี่�ม่ความ
สําเร็จัท่ี่�สมดุ้ลทัี่�งด้้านปีระชาชน พื่นักงาน ด้้านปีระสิที่ธิัผลองค์กร และด้้านสังคม สิ�ง
แวด้ล้อม อันจัะทํี่าให้องค์กรสามารถุปีรับัตัวพื่ร้อมรับักับัการเปีล่�ยนแปีลงได้้อย่างม่
ปีระสิที่ธิัภาพื่ เป็ีนต้น ดํ้าเนินการโด้ยการม่ส่วนร่วมของผ้้บัริหารและพื่นักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภ้มิภาค ทัี่�งจััด้ทํี่ายุที่ธัศาสตร์ด้้านต่าง ๆ  เพ่ื่�อให้ม่ความสามารถุแข่งขันกับั
องค์กรอ่�นได้้ การไฟฟ้าส่วนภ้มิภาค ก็เป็ีนหน่วยงานหนึ�งท่ี่�เล็งเห็นจึังให้ความสําคัญ
ต่อการพัื่ฒนาบุัคลากรภายในองค์กรให้ม่ปีระสิที่ธิัภาพื่และปีระสิที่ธิัผลไม่ว่าจัะเป็ีน
ในขั�นตอนต่าง ๆ ตั�งแต่การสรรหา การคัด้เล่อก การบัรรจุัแต่งตั�ง การอบัรมพัื่ฒนา
บุัคลากร การปีระเมินผลการปีฏิบััติงาน การจ่ัายค่าตอบัแที่นและสวัสดิ้การตลอด้จัน
การพิื่จัารณ์าเล่�อนตําแหน่ง การบัริหารที่รัพื่ยากรมนุษยจึ์ังเป็ีนกระบัวนการท่ี่�สําคัญ
อย่างหนึ�งในการบัริหารจััด้การภายในองค์กร หากองค์กรม่การบัริหารจััด้การท่ี่�ด่้จัะ
สามารถุด้้แลธํัารงรักษาบุัคลากรท่ี่�ม่ทัี่กษะ ความร้้ ความสามารถุให้อย้่กับัองค์กรได้้  
องค์กรจัะปีระสบัความสําเร็จัได้้นั�นต้องอาศัยบุัคลากรท่ี่�ม่ปีระสิที่ธิัภาพื่ด้้วยเช่นกัน
จัะเห็นได้้ว่าถึุงแม้เราจัะม่เคร่�องจัักรอุปีกรณ์์ท่ี่�ด่้ทัี่นสมัยเพ่ื่ยงใด้ก็ตามก็ยังคงต้องใช้
คนมาม่ส่วนร่วมในการดํ้าเนินการอย้ด่่้ ดั้งนั�นการพัื่ฒนาบุัคลากรของแต่ละองค์การ
ในภาพื่รวมจึังต้องม่การปีรับัตัวและพัื่ฒนาข่ด้ความสามารถุให้ม่ปีระสิที่ธิัภาพื่ส้งขึ�น
อย่างต่อเน่�อง

จัากเหตุดั้งกล่าวทํี่าให้ผ้้วิจััยสนใจัท่ี่�จัะศึกษาถึุงการพัื่ฒนาบุัคลากรท่ี่�ส่งผล
ต่อปีระสิที่ธิัภาพื่การทํี่างานของพื่นักงานของการไฟฟ้าส่วนภ้มิภาคสํานักงานใหญ่ 
ซึ�งหัวข้อวิจััยน่�น่าจัะนําไปีใช้เป็ีนปีระโยชน์ในการช่วยส่งเสริมการพัื่ฒนางาน 
ด้้านบุัคลากรและชว่ยผลักดั้นการดํ้าเนนิงานในด้้านตา่ง ๆ  ของการไฟฟา้ส่วนภ้มิภาค
สํานักงานใหญ่ให้บัรรลุวัตถุุปีระสงค์หลักได้้อย่างสมบ้ัรณ์์และพื่นักงานของการไฟฟ้า
ส่วนภ้มิภาค สํานักงานใหญ่ก็สามารถุทํี่างานได้้อย่างม่ความสุข ทํี่างานเต็มศักยภาพื่

ของตัวเอง อันส่งผลให้นําไปีส่้ปีระสิที่ธิัภาพื่และปีระสบัผลสําเร็จั
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วัตถุุประสงค์ของงานวิจััย

1. เพ่ื่�อศึกษาปีระสิที่ธิัผลของการพัื่ฒนาบุัคลากร ของการไฟฟ้า 

ส่วนภ้มิภาคสํานักงานใหญ่

2. เพ่ื่�อศึกษาปัีจัจััยท่ี่�ส่งผลต่อปีระสิที่ธิัผลของการพัื่ฒนาบุัคลากร ของ

การไฟฟ้าส่วนภ้มิภาคสํานักงานใหญ่

3. เพ่ื่�อศึกษาแนวที่างในการพัื่ฒนาบุัคลากรของการไฟฟ้าส่วนภ้มิภาค

สํานักงานใหญ่

กรอบแนวคิดในการวิจััย

การพื่ัฒนาบุัคลากรของการไฟฟ้าส่วนภ้มิภาค สํานักงานใหญ่ ผ้้ศึกษาได้้

รวบัรวมแนวคิด้ ที่ฤษฎ่และงานวิจััยท่ี่�เก่�ยวข้อง เพ่ื่�อเป็ีนแนวที่างในการเก็บัรวบัรวม

ข้อม้ล การวิเคราะห์และการอภิปีรายผล ค่อ แนวคิด้ที่ฤษฎ่เก่�ยวกับัการพื่ัฒนา 

บุัคลากร แนวคิด้และที่ฤษฎ่เก่�ยวกับัการพัื่ฒนาที่รัพื่ยากรมนุษย์ในองค์กร แนวคิด้

และที่ฤษฎ่เก่�ยวกับัความร้้ความเข้าใจั แนวคิด้และที่ฤษฎ่องค์การแห่งการเร่ยนร้้  

แนวคิด้และที่ฤษฎ่เก่�ยวกับัความพึื่งพื่อใจั ข้อม้ลเบ่ั�องต้นเก่�ยวกับัการไฟฟ้าส่วน

ภ้มิภาค สํานักงานใหญ่ และงานวิจััยท่ี่�เก่�ยวข้อง และได้้ตัวแปีรในการศึกษา ดั้งน่�

ตัวแปีรอิสระ (Independent Variables) ปัีจัจััยส่วนบุัคคล เป็ีนส่วนสําคัญ

ท่ี่�ม่ผลต่อปีระสิที่ธิัผลของการพัื่ฒนาบุัคลากรของการไฟฟ้าส่วนภ้มิภาค ได้้แก่ เพื่ศ 

อาย ุระดั้บัการศกึษา- สถุานภาพื่ที่างราชการ ปีระสบัการณ์์ในการปีฏบัิัติงาน ระยะ

เวลาในการปีฏิบััติงาน และปีัจัจััยท่ี่�ส่งผลต่อปีระสิที่ธิัผลของการพื่ัฒนาบัุคลากร 

ของการไฟฟา้ส่วนภ้มิภาค ได้้แก ่ความร้้ ความสามารถุ ความพื่งึพื่อใจั การฝึั่กอบัรม  

และการรับัร้้

ตัวแปีรตาม (Dependent Variables) ปีระสิที่ธิัผลของการพัื่ฒนาบุัคลากร

ของการไฟฟ้าส่วนภ้มิภาค สํานักงานใหญ่ ได้้แก่ การพัื่ฒนาองค์กร การพัื่ฒนางาน 

การพัื่ฒนาอาช่พื่ และการเร่ยนร้้ร่วมกันเป็ีนท่ี่ม 



JOURNAL OF LIBERAL ARTS (WANG NANG LENG) RMUTP VOL. 1 NO. 2 (JULY-DECEMBER 2021)

วารสารศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564)

93

ประสิทธิิผลของการพัฒินาบุคลากร 

- การพัื่ฒนาองค์กร

- การพัื่ฒนางาน

- การพัื่ฒนาอาช่พื่

- การเร่ยนร้้ร่วมกันเป็ีนท่ี่ม

แนวทางการพัฒินาบุคลากรของการไฟฟ้าส่วนภ้มิภาค สำานักงานใหญ่  

ป่จัจััยส่วนบุคคล

- เพื่ศ 

- อายุ 

- ระดั้บัการศึกษา

- สถุานภาพื่ที่างราชการ

- ปีระสบัการณ์์ในการปีฏิบััติงาน

- ระยะเวลาในการปีฏิบััติงาน

ป่จัจััยท่�ส่งผลต่อการพัฒินาบุคลากร 

- ความร้้ความสามารถุ

- ความพึื่งพื่อใจั

- การฝึั่กอบัรม

- การเร่ยนร้้

ภาพท่� 1 กรอบัแนวคิด้ในการวิจััย

วิธ่ิดำาเนินการวิจััย 

การวิจััยครั�งน่� เป็ีนการศึกษาการพัื่ฒนาบุัคลากรของการไฟฟ้าส่วนภ้มิภาค  

สํานักงานใหญ ่ผ้้วิจััยใช้ร้ปีแบับัการวิจัิัยเชิงปีริมาณ์ (Quantitative Research) โด้ย

ม่ขั�นตอนในการดํ้าเนินการ ดั้งน่� 

พ่�นท่�และระยะเวลาในการดำาเนินการวิจััย 

พ่ื่�นท่ี่�ในการดํ้าเนินการวิจััยครั�งน่� ค่อ การไฟฟ้าส่วนภ้มิภาค สํานักงานใหญ่

 เขตจัตุจัักร กรุงเที่พื่มหานคร

ระยะเวลาท่ี่�ใช้ในการดํ้าเนินการวิจััย ตั�งแต่เด่้อนธัันวาคม 2561 ถึุงเด่้อน

พื่ฤศจิักายน 2562

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ปีระชากร: บุัคลากรการไฟฟา้ส่วนภ้มิภาค สํานักงานใหญ ่จํัานวนปีระชากร

ทัี่�งสิ�น 2,119 คน (กองการพื่นักงาน, 2560: 1) 
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กลุ่มตัวอย่าง: คํานวณ์กลุ่มตัวอย่างโด้ยใช้การคํานวณ์ส้ตรของที่าโร่  

ยามาเน่ (Taro Yamanaม 1973) ได้้ขนาด้กลุ่มตัวอย่างจํัานวน 336 คน และใช้วิธ่ั

นับัระยะห่างเท่ี่า ๆ กัน ตามจํัานวนของปีระชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

n =
n

1 + Ne2

n = ขนาด้ของกลุ่มตัวอย่าง

N = ขนาด้ของปีระชากร

E = ความคลาด้เคล่�อนของการสุ่มตัวอย่าง

เม่�อแที่นค่าส้ตรจัะได้้

N =
2,119

1 + (2,119) (0.05)2

N =
2,119

1 + 0.76

n = 336

เคร่�องม่อในการวิจััย 

เคร่�องม่อท่ี่�ใช้ในการวิจััยครั�งน่�ค่อ แบับัสอบัถุามท่ี่�ผ้้วิจััยสร้างขึ�นเองโด้ยใช้

ข้อม้ลท่ี่�ได้้จัากการที่บัที่วนวรรณ์กรรมและงานวจัิัยท่ี่�เก่�ยวข้องเป็ีนแนวที่าง ผ้้วิจััยได้้

ปีรับัปีรงุแบับัสอบัถุามตามคําแนะนําของผ้ท้ี่รงคุณ์วุฒิเพ่ื่�อหาความสอด้คลอ้งระหวา่ง

คําถุามกับัวัตถุุปีระสงค์แล้วนําแบับัสอบัถุามไปีที่ด้สอบักับักลุ่มตัวอย่างซึ�งเป็ีน 

หน่วยงานภายนอก จํัานวน 30 ราย เพ่ื่�อหาค่าความเช่�อมั�น (Reliability) โด้ยใช้ส้ตร 

สัมปีระสิที่ธิั�แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบัาค (Cronbach’s) โด้ย 

ค่าแอลฟาต้องม่ค่าตั�งแต่ 0.70 ขึ�นไปี ถุ่อว่าม่ความเท่ี่�ยงตรงใช้ได้้ (ลัด้ด้าวัลย ์เพื่ชรโรจัน์ 

และอัจัฉรา ชํานิปีระศาสน์, 2547: 149) งานวิจััยน่�ได้้รับัค่าสัมปีระสิที่ธิั�และแอลฟา

ของครอนบัาคเท่ี่ากับั 0.92 โด้ยแบับัสอบัถุามแบ่ังเป็ีน 4 ตอน ดั้งน่�
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ตอนท่ี่� 1 ข้อม้ลพ่ื่�นฐานเก่�ยวกับัผ้้ตอบัแบับัสอบัถุาม ได้้แก่ เพื่ศ อายุ การ

ศึกษา สถุานภาพื่ที่างราชการ ปีระสบัการณ์์ในการปีฏิบััติงาน และระยะเวลาในการ

ปีฏิบััติงาน ลักษณ์ะของคําถุามเป็ีนคําถุามแบับัเล่อกตอบั (Check List)

ตอนท่ี่� 2 ศึกษาปีระสิที่ธิัผลของการพัื่ฒนาบุัคลากรของการไฟฟ้าส่วน

ภ้มิภาค สํานักงานใหญ่ ได้้แก่ ด้้านการพัื่ฒนาองค์กร ด้้านการพัื่ฒนางาน ด้้านการ

พัื่ฒนาอาช่พื่ และด้้านการเร่ยนร้้กันเป็ีนท่ี่ม

ตอนท่ี่� 3 ศึกษาปัีจัจััยท่ี่�ส่งผลต่อการพัื่ฒนาบุัคลากรของการไฟฟ้าส่วน

ภ้มิภาค สํานักงานใหญ่ ได้้แก่ ความร้้ความสามารถุ ความพึื่งพื่อใจั การฝึั่กอบัรม  

และการเร่ยนร้้

ตอนท่ี่� 2-3 ม่ลักษณ์ะข้อคําถุามเป็ีนแบับัปีระมาณ์ค่า 5 ระดั้บั แบับั  

Ratting Scale โด้ยวิธ่ัของลิเคอร์ที่ (Likert, 1976: 247) ม่เกณ์ฑ์์คะแนน ดั้งน่�

5 หมายถึุง ระดั้บัร้ปีแบับัการจััด้การมากท่ี่�สุด้ 

4 หมายถึุง ระดั้บัร้ปีแบับัการจััด้การมาก

3 หมายถึุง ระดั้บัร้ปีแบับัการจััด้การปีานกลาง

2 หมายถึุง ระดั้บัร้ปีแบับัการจััด้การน้อย

1 หมายถึุง ระดั้บัร้ปีแบับัการจััด้การน้อยท่ี่�สุด้ 

ตอนท่ี่� 4 คําถุามปีลายเปิีด้ (Open Ended) เพ่ื่�อให้ผ้้ตอบัแบับัสอบัถุาม

เสนอขอ้คิด้เห็นและข้อเสนอแนะเพิื่�มเติมท่ี่�เป็ีนปีระโยชน์ต่อการพัื่ฒนาบุัคลากรของ

การไฟฟ้าส่วนภ้มิภาค สํานักงานใหญ่ 

การเก็บรวบรวมข�อม้ล 

การเก็บัรวบัรวมข้อม้ลในการวิจััยครั�งน่� ผ้้วิจััยได้้เก็บัรวบัรวมข้อม้ลใน 

เชิงปีริมาณ์จัากการแจักแบับัสอบัถุามบุัคลากรของการไฟฟ้าส่วนภ้มิภาค สํานักงานใหญ่  

รวมทัี่�งสิ�น 336 ชุด้ แล้วนัด้วันไปีรับัแบับัสอบัถุาม

การวิเคราะห์ข�อม้ล

เก็บัรวบัรวมข้อม้ลจัากเอกสารแบับัสอบัถุาม และนําข้อม้ลท่ี่�ได้้มา 

ครบัถุ้วนแล้ว มาทํี่าการวิเคราะห์ข้อม้ลตามแนวที่างการวิจััย ด้้วยโปีรแกรม
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คอมพิื่วเตอรสํ์าเร็จัร้ปีโด้ยสถุติิท่ี่�ใช้วิเคราะหข้์อม้ลเก่�ยวกับัลักษณ์ะของกลุ่มตัวอยา่ง  

โด้ยใช้สถิุติพื่รรณ์นา ได้้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่�ย (x) และค่าเบ่ั�ยงเบันมาตรฐาน 

(S.D.) นําเสนอในร้ปีตารางปีระกอบัคําบัรรยาย โด้ยกําหนด้เกณ์ฑ์์ในการวิเคราะห์  

ตามแนวคิด้ของเบัสต์ (Best, 1993; อ้างถึุงในบุัญช้ ราชสุวรรณ์, 2548: 61) โด้ยจัะ

แบ่ังระดั้บัค่าเฉล่�ยของความคิด้เห็นออกมาเปี็นระดั้บั ซึ�งม่เกณ์ฑ์์สําหรับัการแปีล

ความหมายผลการวิเคราะห์ ปีระสิที่ธิัผลของการพัื่ฒนาบุัคลากรของการไฟฟ้าส่วน

ภ้มิภาค สํานักงานใหญ่ และปัีจัจััยท่ี่�ส่งผลต่อการพัื่ฒนาบุัคลากรของการไฟฟ้าส่วน

ภ้มิภาค สํานักงานใหญ่ ม่ดั้งน่�

1.00 - 1.80 หมายถึุง ระดั้บัความสําคัญอย้่ในระดั้บัน้อยท่ี่�สุด้

1.81 - 2.60 หมายถึุง  ระดั้บัความสําคัญอย้่ในระดั้บัน้อย

2.61 - 3.40 หมายถึุง ระดั้บัความสําคัญอย้่ในระดั้บัปีานกลาง

3.41 - 4.20 หมายถึุง ระดั้บัความสําคัญอย้่ในระดั้บัมาก

4.21 - 5.00 หมายถึุง ระดั้บัความสําคัญอย้่ในระดั้บัมากท่ี่�สุด้

ผลการวิจััย

การศึกษาวิจััยเร่�อง การพัื่ฒนาบุัคลากรของการไฟฟ้าส่วนภ้มิภาค 

สํานักงานใหญ่ ผ้้วิจััยสรุปีตามวัตถุุปีระสงค์ ดั้งน่�

1. ข้อม้ลพ่ื่�นฐานเก่�ยวกบัับุัคคลของการไฟฟ้าส่วนภ้มิภาค สํานักงานใหญ่ 

ได้้แก่ เพื่ศ อายุ ระดั้บัการศึกษา สถุานภาพื่ รายได้้ และระยะเวลาในการปีฏิบััติงาน

1.1 บุัคลากรของการไฟฟ้าส่วนภ้มิภาค จํัานวน 336 คน พื่บัว่า  

เพื่ศชาย ม่จํัานวน 190 คน คิด้เป็ีนร้อยละ 56.55 และเพื่ศหญิง ม่จํัานวน 146 คน 

คิด้เป็ีนร้อยละ 43.45 ตามลําดั้บั

1.2 บุัคลากรของการไฟฟ้าส่วนภ้มิภาค จํัานวน 336 คน พื่บัว่า 

ส่วนใหญ่ม่ช่วงอายุระหว่าง 31-39 ปีี จํัานวน 118 คน คิด้เป็ีนร้อยละ 35.12  

รองลงมาเปี็นช่วงอายุระหว่าง 40-49 ปีี จํัานวน 102 คน คิด้เป็ีนร้อยละ 30.36  

รองลงมาอันดั้บัสองม่อายุตํ�ากว่า 30 ปีี จํัานวน 74 คน คิด้เป็ีนร้อยละ 22.02 และ

ม่อายุระหว่าง 50 ปีีขึ�นไปี จํัานวน 42 คน คิด้เป็ีนร้อยละ 12.50 ตามลําดั้บั
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1.3 บุัคลากรของการไฟฟ้าส่วนภ้มิภาค จํัานวน 336 คน พื่บัว่า  

ส่วนใหญ่ม่การศึกษาระดั้บัปีริญญาตร่ จํัานวน 186 คน คิด้เป็ีนร้อยละ 55.36  

รองลงมาม่การศึกษาส้งกว่าปีริญญาตร่ จํัานวน 116 คน คิด้เปี็นร้อยละ 34.52  

และม่การศึกษาระดั้บั ปีวส. จํัานวน 34 คน คิด้เป็ีนร้อยละ 10.12 ตามลําดั้บั

1.4 บุัคลากรของการไฟฟ้าส่วนภ้มิภาค จํัานวน 336 คน พื่บัว่า  

ส่วนใหญ่เป็ีนรัฐวิสาหกิจั จํัานวน 247 คน คิด้เป็ีนร้อยละ 73.51 รองลงมาเป็ีนล้กจ้ัาง

ปีระจํัา จํัานวน 49 คน คิด้เปีน็ร้อยละ 18.45 และเปีน็ล้กจ้ัางชั�วคราว จํัานวน 13 คน  

คิด้เป็ีนร้อยละ 8.04 ตามลําดั้บั

1.5 บุัคลากรของการไฟฟ้าส่วนภ้มิภาค จํัานวน 336 คน พื่บัว่า  

ส่วนใหญ่ม่รายได้้ 30,001-40,000 บัาที่ ม่จํัานวน 118 คน คิด้เป็ีนร้อยละ 35.11  

รองลงมาม่รายได้้ 20,001-30,000 บัาที่ ม่จํัานวน 87 คน คิด้เป็ีนร้อยละ 25.89  

รองลงมาม่รายได้้ 10,001-20,000 บัาที่ ม่จํัานวน 65 คน คิด้เป็ีนร้อยละ 19.35  

รองลงมาอันดั้บัสองม่รายได้้ 40,001 บัาที่ขึ�นไปี จํัานวน 48 คน คิด้เป็ีนร้อยละ 14.29 

และม่รายได้้น้อยกว่า 10,000 บัาที่ ม่จํัานวน 18 คน คิด้เป็ีนร้อยละ 5.36 ตามลําดั้บั

1.6 บุัคลากรของการไฟฟ้าส่วนภ้มิภาค จํัานวน 336 คน พื่บัว่า  

ส่วนใหญ่ม่ระยะเวลาในการปีฏิบััติงานระหว่าง 15-19 ปีี จํัานวน 84 คน คิด้เป็ีน

ร้อยละ 25.00 รองลงมาม่ระยะเวลาในการปีฏิบััติงานระหว่าง 5-9 ปีี จํัานวน  

82 คน คิด้เป็ีนร้อยละ 24.40 รองลงมาอันดั้บัสองม่ระยะเวลาการปีฏิบััตงิานระหว่าง  

10-14 ปีี จํัานวน 73 คน คิด้เป็ีนร้อยละ 21.73 รองลงมาอันดั้บัสามม่ระยะเวลา

ในการปีฏิบััติงานตํ�ากว่า 5 ปีี จํัานวน 55 คน คิด้เป็ีนร้อยละ 10.12 รองลงมา

อันดั้บัส่�ม่ระยะเวลาในการปีฏิบััติงานระหว่าง 20-24 ปีี จํัานวน 34 คน คิด้เปี็น 

ร้อยละ 10.12 และม่ระยะเวลาในการปีฏิบััติงาน 25 ปีีขึ�นไปี จํัานวน 8 คน คิด้เป็ีน

ร้อยละ 2.38 ตามลําดั้บั

2. สรุปีข้อม้ลเก่�ยวกับัปีระสิที่ธิัผลของการพื่ัฒนาบุัคลากรของการไฟฟ้า

ส่วนภ้มิภาค สํานักงานใหญ่ พื่บัว่า ปีระกอบัด้้วย 4 ด้้าน ค่อ ด้้านการพัื่ฒนาองค์กร  

ด้้านการพื่ฒันางาน ด้้านการพื่ฒันาอาช่พื่ และด้้านการเร่ยนร้้ร่วมกันเป็ีนท่ี่ม สามารถุ

สรุปีได้้ดั้งน่�
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2.1 ด้้านการพื่ฒันาองคก์ร ผลการศกึษาพื่บัวา่ บุัคลากรของการไฟฟา้
ส่วนภ้มิภาค ได้้นําองค์ความร้้ใหม่ ๆ เพ่ื่�อพัื่ฒนาการปีฏิบััติงานให้บัรรลุจุัด้มุ่งหมาย 
และความสําเร็จัของหน่วยงาน อย้ใ่นระดั้บัมาก (x=3.72) รองลงมาพื่บัว่า บุัคลากร
ของการไฟฟ้าส่วนภ้มิภาค ม่ความมุ่งมั�นท่ี่�จัะพัื่ฒนาตนเองให้ม่ความร้้ความสามารถุ
ในงานท่ี่�ปีฏิบััติอย่างจัริงจััง อย้่ในระดั้บัมาก (x =3.68) และบุัคลากรของการไฟฟ้า
ส่วนภ้มิภาค ม่การแลกเปีล่�ยนความคิด้เห็นในการปีฏิบััติงานกับัเพ่ื่�อนร่วมงาน 
อย้่เสมอ อย้ใ่นระดั้บัมาก (x=3.57) ตามลําดั้บั

2.2 ด้้านการพัื่ฒนางาน ผลการศึกษาพื่บัว่า บุัคลากรของการ
ไฟฟ้าส่วนภ้มิภาคม่การคิด้ พิื่จัารณ์า ที่บัที่วน ไตร่ตรอง โด้ยหาข้อม้ลปีระกอบั 
ในการพัื่ฒนาการทํี่างาน อย้่ในระดั้บัมาก (x =4.05) รองลงมาพื่บัว่า บุัคลากรของ
การไฟฟ้าส่วนภ้มิภาค ยินด่้รับัฟังความคิด้เห็นและข้อเสนอแนะของบุัคคลอ่�น เพ่ื่�อ
พัื่ฒนาการปีฏิบััติงานให้ม่ปีระสิที่ธิัภาพื่ยิ�งขึ�น อย้่ในระดั้บัมาก (x =3.86) และ
บุัคลากรของการไฟฟ้าส่วนภ้มิภาคม่ความกระต่อร่อร้นการทํี่างานด้้วยบัริการท่ี่� 
ยิ�มแย้ม อย้่ในระดั้บัมาก (x=3.52) ตามลําดั้บั

2.3 ด้้านการพัื่ฒนาอาช่พื่ ผลการศึกษาพื่บัว่า บุัคลากรของการไฟฟ้า
ส่วนภ้มิภาคม่ความมุ่งมั�นในการทํี่าเพ่ื่�อพัื่ฒนาส่้ความเป็ีนมาตรฐาน อย้ใ่นระดั้บัมาก 
(x =3.74) รองลงมาพื่บัว่า บุัคลากรของการไฟฟ้าส่วนภ้มิภาคปีฏิบััติงานด้้วยความ
ซ่�อสัตย์ สุจัริต และภักด่้ต่อองค์กร อย้ใ่นระดั้บัมาก (x=3.64) และบุัคลากรของการ
ไฟฟ้าส่วนภ้มิภาคม่การวางแผนในการทํี่างาน การพัื่ฒนาความร้้ ความสามารถุของ
ตนเองให้ด่้ขึ�นตลอด้เวลา อย้่ในระดั้บัมาก (x=3.44) ตามลําดั้บั

2.4 ด้้านการเร่ยนร้้ร่วมกันเป็ีนท่ี่ม ผลการศึกษาพื่บัว่า บุัคลากร
สนับัสนุนการจััด้เก็บัความร้้และทัี่กษะท่ี่�ได้้ผลด่้เพ่ื่�อถุ่ายที่อด้ เผยแพื่ร่ให้เพ่ื่�อร่วม
งานได้้ใช้ปีระโยชน์ในการทํี่างานร่วมกัน อย้่ในระดั้บัมาก (x=4.04) รองลงมาพื่บัว่า 
บุัคลากรของการไฟฟา้ส่วนภ้มิภาค ยอมรับัข้อผิด้พื่ลาด้ หร่อล้มเหลวในการทํี่างาน และ
เร่ยนร้้ข้อผิด้พื่ลาด้รว่มกับัท่ี่มงานเสมอ อย้ใ่นระดั้บัมาก (x=3.68) และบัคุลากรของ
การไฟฟ้าส่วนภ้มิภาค ม่การปีระชุมปีรึกษาหาร่อกับัท่ี่มงานก่อนท่ี่�จัะลงม่อปีฏิบััตงิาน  

อย้่ในระดั้บัมาก (x=3.47) ตามลําดั้บั
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3. สรุปีข้อม้ลเก่�ยวกับัปัีจัจััยท่ี่�สง่ผลต่อปีระสิที่ธิัผลของการพัื่ฒนาบุัคลากร

ของการไฟฟา้ส่วนภ้มิภาค สํานักงานใหญ ่พื่บัวา่ปีระกอบัด้้วย 4 ด้้าน ค่อด้้านความร้้ 

ความสามารถุ ด้้านความพึื่งพื่อใจั ด้้านการฝึั่กอบัรม และด้้านการเร่ยนร้้ สามารถุ

สรุปีได้้ดั้งน่�

3.1 ด้้านความร้้ความสามารถุ ผลการศึกษาพื่บัว่า บุัคลากรม่ความ

สามารถุในการสร้างผลงานท่ี่�ด่้ต่อองค์กรการไฟฟ้าส่วนภ้มิภาค อย้่ในระด้ับัมาก 

(x=4.14) รองลงมาพื่บัว่า บุัคลากรม่ความร้้ความสามารถุ ความเข้าใจั ความเช่�ยวชาญ 

ในงานท่ี่�ได้้รับัมอบัหมายให้ปีฏิบััติ อย้่่ในระดั้บัมาก (x=3.95) และหน่วยงานเปิีด้

โอกาสให้ปีฏิบััติงานอยา่งเต็มความสามารถุ อย้่ใ่นระดั้บัมาก (x=3.69) ตามลําดั้บัดั้บั

3.2 ด้้านความพึื่งพื่อใจั ผลการศึกษาพื่บัว่า บุัคลากรม่ความพึื่งพื่อใจั

ต่อความก้าวหน้าในหน้าท่ี่� พื่ร้อมการพัื่ฒนาในตําแหน่งงานท่ี่�ทํี่า อย้่ในระดั้บัมาก 

(x=3.82) รองลงมาพื่บัว่า บุัคลากรม่พื่อใจักับังานท่ี่�ทํี่าอย้่ เพื่ราะม่โอกาสได้้เร่ยนร้้ 

และพัื่ฒนาสิ�งใหม่ให้กับัตนเอง อย้่่ในระดั้บัมาก (x=3.74) และบัุคลากรพื่อใจัใน

หน่วยงานท่ี่�แบ่ังหน้าท่ี่�และความรับัผิด้ชอบัอย่างชัด้เจัน และพื่อใจักับัอุปีกรณ์์ 

เคร่�องม่อ เคร่�องใช้สิ�งอํานวยความสะด้วกในการทํี่างาน อย้่่ในระดั้บัมาก (x=4.67) 

ตามลําดั้บั

3.3 ด้้านการฝึั่กอบัรม ผลการศึกษาพื่บัว่า บุัคลากรได้้เข้ารับัการ

ฝึั่กอบัรม เพ่ื่�อความก้าวหน้าในการเล่�อนขั�น เล่�อนตําแหน่งพื่บัว่า อย้่ในระดั้บัมาก  

(x=3.85) รองลงมาพื่บัว่า การไฟฟ้าส่วนภ้มิภาคกําหนด้แนวที่างการฝึั่กอบัรมท่ี่�

เหมาะสมให้กับับุัคลากร อย้่่ในระดั้บัมาก (x=3.78) และบุัคลากรม่ความเข้าใจัและ

ทัี่ศนคติท่ี่�ด่้ต่อหน่วยงาน อย้่่ในระดั้บัมาก (x=3.45) ตามลําดั้บั

3.4 ด้้านการเร่ยนร้้ ผลการศึกษา การไฟฟ้าส่วนภ้มิภาคม่นโยบัาย

สนับัสนุนส่งเสริมให้บุัคลากรได้้เพิื่�มพ้ื่นความร้้อย่างต่อเน่�อง อย้่ในระดั้บัมาก 

(x=3.90) รองลงมาพื่บัว่า บุัคลากรม่ความพื่ร้อมในการพัื่ฒนาตนเองผ่านการเร่ยน

ร้้ในหลักส้ตรต่าง ๆ ท่ี่�ตนเองถุนัด้ อย้่่ในระดั้บัมาก (x=3.55) และบุัคลากรได้้รับั 

การศึกษาหาความร้้เพิื่�มเติมเก่�ยวกับัการทํี่างานของระบับังานต่าง ๆ และนําความร้้
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จัากการศึกษาเอกสาร และค่้ม่อการปีฏิบััติงานในหน่วยงานมาช่วย ในการพัื่ฒนาวิธ่ั

การทํี่างาน อย้่่ในระดั้บัมาก (x=3.38) ตามลําดั้บั

สรุปและอภิปรายผล

การวิจััยในครั�งน่�เป็ีนการนําผลการวิจััยท่ี่�ค้นพื่บัข้อเท็ี่จัจัริงแล้วนํามา

อภิปีรายผลท่ี่�สนับัสนุนด้้วยแนวคิด้ที่ฤษฎ่ท่ี่�เก่�ยวข้อง ดั้งน่�

1. ปีระสิที่ธิัผลของการปีฏิบััติงานของการไฟฟ้าส่วนภ้มิภาค สํานักงานใหญ่  

ปีระกอบัด้้วย 4 ด้้าน อภิปีรายผลได้้ดั้งน่�

1.1 ด้้านการพัื่ฒนาองค์กร จัากผลการศึกษาพื่บัว่า บุัคลากรของ 

การไฟฟา้ส่วนภ้มิภาค ได้้นําองคค์วามร้้ใหม ่ๆ  ท่ี่�จัะแสวงหาความร้ใ้หม ่ๆ  มาเพิื่�มพ้ื่น

ความร้้ ความสามารถุของตนเองอย้เ่สมอ ทํี่าให้การปีฏิบััติงานม่ปีระสิที่ธิัภาพื่และ

บัรรลุเป้ีาหมายขององค์กร และเป็ีนสร้างผลปีระโยชน์ให้เกิด้ขึ�นต่อการปีฏิบััติงานของ

ตนเองและองค์กร ซึ�งสอด้คล้องกับัแนวคิด้ของพิื่ไลวรรณ์ อินที่รักษา (2550: 32-35)  

ได้้กล่าวไว้ว่า บุัคคลทุี่กคนจัะต้องปีรับัปีรุงตนเองให้เป็ีนผ้้ท่ี่�ม่ความร้้ ความคิด้ท่ี่� 

ทัี่นสมัยก้าวทัี่นโลกอย้่เสมอ องค์กรย่อมม่ความจํัาเป็ีนอย่างยิ�งท่ี่�จัะต้องพัื่ฒนา

บุัคลากรของตนเองให้ม่ความร้้ ความสามารถุท่ี่�ส้งขึ�นอย้่เสมอเพ่ื่�อความอย้ร่อด้และ

ความเจัริญก้าวหน้าขององค์กร

1.2 ด้้านการพัื่ฒนางาน จัากผลการศึกษาพื่บัว่า บุัคลากรของการ

ไฟฟ้าส่วนภ้มิภาคม่การคิด้ พิื่จัารณ์า ที่บัที่วน ไตร่ตรอง หาข้อม้ลใหม่ ๆ เพ่ื่�อนํามา

ปีระกอบัในการพื่ัฒนางานให้ได้้งานท่ี่�ม่คุณ์ภาพื่และม่ปีระสิที่ธิัภาพื่ส้งสุด้ รวมทัี่�ง

การนําเที่คโนโลยใ่หม่ ๆ  มาใช้ในการปีฏิบััติงานเพ่ื่�อให้เกิด้การพัื่ฒนา ซึ�งสอด้คล้องกับั

แนวคดิ้ของสริุยา มนตร่ภกัดิ้� (2550: 12-13) ใหค้วามหมายว่า การด้าํเนินการเก่�ยวกับั 

การส่งเสริมให้บุัคลากรม่ความร้้ความสามารถุ ม่ทัี่กษะในการทํี่างานด่้ขึ�นตลอด้จัน 

ม่ทัี่ศนคติท่ี่�ด่้ในการทํี่างาน อันจัะเป็ีนผลให้การปีฏิบััติงานม่ปีระสิที่ธิัภาพื่ด่้ยิ�งขึ�น หร่อ  

การพื่ัฒนาบุัคลากรเปี็นกระบัวนการท่ี่�จัะส่งเสริมและเปีล่�ยนแปีลงผ้้ปีฏิบััติงาน 

ในด้้านต่าง ๆ เช่น ความร้้ความสามารถุ ทัี่กษะ อุปีนิสัย และวิธ่ัการในการทํี่างาน 

อันจัะนําไปีส่้ปีระสิที่ธิัภาพื่ในการทํี่างาน
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 1.3 ด้้านการพื่ัฒนาอาช่พื่ จัากผลการศึกษาพื่บัว่า บุัคลากรของ 

การไฟฟ้าส่วนภ้มิภาคม่ความมุ่งมั�นในการทํี่างาน เพ่ื่�อพัื่ฒนาส่้ความเป็ีนมาตรฐาน

ความมั�นคงในสายงานสายอาช่พื่ ได้้รับัการเล่�อนขั�นเล่�อนตําแหน่งอย่างคุ้มค่า  

ซึ�งสอด้คล้องกับัแนวคิด้ของพิื่ไลวรรณ์ อินที่รักษา (2550: 32-35) บุัคคลทุี่กคนจัะ

ต้องปีรับัปีรุงตนเองให้เป็ีนผ้้ท่ี่�ม่ความร้้ ความคิด้ท่ี่�ทัี่นสมัยก้าวทัี่นโลก ย่อมม่ความ

จํัาเป็ีนอยา่งยิ�งท่ี่�จัะต้องพัื่ฒนาบุัคลากรของตนเองให้ม่ความร้้ ความสามารถุท่ี่�ส้งขึ�น

อย้เ่สมอเพ่ื่�อความอย้ร่อด้และความเจัริญก้าวหน้าของตวัเองและองคก์าร โด้ยเฉพื่าะ

อย่างยิ�งในการเล่�อนขั�นเล่�อนตําแหน่ง

1.4 ด้้านการเร่ยนร้้ร่วมกันเป็ีนท่ี่ม จัากผลการศึกษาพื่บัว่า บุัคลากร

สนับัสนุนการจััด้เก็บัความร้้และที่ักษะท่ี่�ได้้ผลด่้ เพ่ื่�อถุ่ายที่อด้ เผยแพื่ร่ให้เพ่ื่�อน 

ร่วมงานได้้ใช้ปีระโยชน์ในการทํี่างานร่วมกัน ทํี่าให้งานม่คุณ์ภาพื่และช่วยให้กิจัการ

ขององค์กรด่้ขึ�น ซึ�งสอด้คล้องกับัแนวคิด้ของเฉลิม Sherman และ Bohlander  

(1992: 39) กล่าวถึุง บุัคลากรเปี็นเคร่�องม่อสําคัญในการช่วยพัื่ฒนาองค์กร  

การทํี่างานร่วมกันของกลุ่มผ้้ทํี่างาน ม่ความร่วมม่อ การปีระสานงาน การพัื่ฒนา 

ข่ด้ความสามารถุในการทํี่างาน ทํี่าให้องค์กรเป็ีนสถุานท่ี่�น่าทํี่างานและน่าอย้่

2. ปัีจัจััยท่ี่�ส่งผลต่อปีระสิที่ธิัผลของการพื่ัฒนาบุัคลากรของการไฟฟ้า 

ส่วนภ้มิภาค สํานักงานใหญ่ ปีระกอบัด้้วย 4 ด้้าน อภิปีรายผลได้้ดั้งน่�

2.1 ด้้านความร้้ความสามารถุ จัากผลการศึกษาพื่บัว่า บุัคลากร

ม่ความร้้ความสามารถุในการสร้างผลงานท่ี่�ด่้ต่อองค์กรการไฟฟ้าส่วนภ้มิภาค  

เพ่ื่�อให้ได้้งานท่ี่�ม่คุณ์ภาพื่และเกดิ้ปีระโยชนส้์งสุด้ต่อองค์กร ซึ�งสอด้คลอ้งกับัแนวคดิ้

ของ Akaraborworn (2006: 3) ได้้ให้ความหมายว่า การพัื่ฒนาคนให้ม่ความสามารถุ

เฉพื่าะด้้าน เปีน็การพื่ฒันาเพ่ื่�อสรา้งทัี่กษะท่ี่�หลากหลาย โด้ยผ่านการวเิคราะหค์วามร้้

ความสามารถุและคุณ์ลักษณ์ะอย่างเป็ีนระบับั วิธ่ัการพัื่ฒนาจัะมุ่งใช้เที่คโนโลยม่ากขึ�น  

และพื่นักงานจัะต้องม่บัที่บัาที่ร่วมกันมากขึ�นในการกําหนด้เน่�อหาและวิธ่ัการใน

การพัื่ฒนาท่ี่�เหมาะสมกับัพื่นักงานแต่ละคน พื่ร้อมกับัส่งเสริมให้พื่นักงานเร่ยนร้้

ด้้วยตนเอง
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2.2 ด้้านความพึื่งพื่อใจั จัากผลการศึกษาพื่บัว่า บุัคลากรม่ความ 

พึื่งพื่อใจัต่อความก้าวหน้าในหน้าท่ี่� พื่ร้อมการพัื่ฒนาในตําแหน่งงานท่ี่�ทํี่าให้ม่คุณ์ภาพื่

และเกิด้ปีระโยชน์ส้งสุด้ต่อองค์กร ซึ�งสอด้คล้องกับัแนวคิด้ของ Ken และ John 

(1999) ได้้กล่าวว่า การเพิื่�มสิ�งจ้ังใจัในการทํี่างาน ทํี่าให้บุัคลากรเกิด้ความพึื่งพื่อใจั

ในการปีฏิบััติงานอย่างเต็มความสามารถุ และทํี่าให้ผลการปีฏิบััติงานม่คุณ์ภาพื่ 

2.3 ด้้านการฝึั่กอบัรม จัากผลการศึกษาพื่บัว่า บุัคลากรได้้รับั

การฝั่ึกอบัรมเพ่ื่�อปีรับัปีรุงพัื่ฒนาการทํี่างานให้ม่คุณ์ภาพื่ และพื่ัฒนาอาช่พื่ให้ม่ 

ความก้าวหน้าในการเล่�อนขั�นและเล่�อนตําแหน่ง ให้เกิด้ความมั�นคงในอาช่พื่ ซึ�ง

สอด้คล้องกับัแนวคิด้ของวิโรจัน์ ลักขณ์าอดิ้ศร (2550: 98) กล่าวได้้ว่า การฝึั่กอบัรม  

หมายถึุง กระบัวนการปีรับัเปีล่�ยนทัี่ศนคติ ความร้้ และความชํานาญเพ่ื่�อเสริมสร้าง

ปีระสิที่ธิัภาพื่และปีระสิที่ธิัผลในการปีฏิบััติงานของเจ้ัาหน้าท่ี่�ท่ี่�ทํี่าอย้่ในปัีจัจุับััน  

ซึ�งอาจัรวมทัี่�งการเตร่ยมให้ผ้้ปีฏิบััติงานท่ี่�ม่ความพื่ร้อมท่ี่�จัะเล่�อนขึ�นไปีดํ้ารงตําแหน่ง 

ส้งขึ�นในงานท่ี่�ม่ลักษณ์ะอย่างเด่้ยวกันด้้วย 

2.4 ด้้านการเร่ยนร้้ จัากผลการศึกษาพื่บัว่า การไฟฟ้าส่วนภ้มิภาค

ม่นโยบัายสนับัสนุนส่งเสริมให้บุัคลากรได้้รับัการอบัรมเพิื่�มพ้ื่นความร้้ ทัี่กษะ  

ความชํานาญอยา่งต่อเน่�อง เพ่ื่�อใหบุ้ัคลากรสามารถุนํามาถุา่ยที่อด้ แลกเปีล่�ยนความ

ร้้ และสามารถุนํามาพัื่ฒนางานให้เกิด้การเปีล่�ยนแปีลงไปีในที่างท่ี่�ด่้ขึ�น ซึ�งสอด้คล้อง

กับัแนวคิด้ของพิื่ไลวรรณ์ อินที่รักษา (2550: 33) ได้้กล่าวไว้ว่า การพัื่ฒนาขั�นพ่ื่�น

ฐานทํี่าให้บุัคลากรเข้าใจัและสามารถุปีฏิบััติงานได้้ด้้วยตนเอง ม่ความสามารถุใน

การสร้างบัรรยากาศในการถุ่ายที่อด้ และแลกเปีล่�ยนความร้้ร่วมกัน วัตถุุปีระสงค์

การฝั่กึอบัรมม่จัดุ้มุ่งหมายเพ่ื่�อเพิื่�มพ้ื่นความร้้พัื่ฒนาทัี่กษะการเปีล่�ยนแปีลงที่ศันคติ

ค่อเม่�อพื่นักงานได้้รับัการฝึั่กอบัรมที่างด้้านความร้้ ทัี่กษะ และทัี่ศนคติแล้วเม่�อกลับั

ไปีปีฏิบััติงานท่ี่�จัะก่อให้เกิด้การเปีล่�ยนแปีลงที่างท่ี่�ด่้ ทํี่าให้ผลการปีฏิบััติงานด่้ยิ�งขึ�น

3. แนวที่างในการพัื่ฒนาบุัคลากรของการไฟฟ้าส่วนภ้มิภาค สํานักงานใหญ่  

จัากผลการวิจััยม่ดั้งน่�ค่อ

3.1 ปีระสิที่ธิัผลของการพื่ัฒนาบุัคลากรของการไฟฟ้าส่วนภ้มิภาค  

สํานักงานใหญ่ ปีระกอบัด้้วย 4 ด้้าน อภิปีรายผลได้้ดั้งน่� 1) ด้้านการพัื่ฒนา
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องค์กร การพื่ัฒนาองค์กรให้น่าอย้่ม่ความปีลอด้ภัย โด้ยการนําองค์ความร้้ใหม่ ๆ  

มาปีรับัปีรุงและพัื่ฒนาการปีฏิบััติงานให้บัรรลุจุัด้มุ่งหมายและเกิด้ความสําเร็จั 

ตามวัตถุุปีระสงค์ขององค์กร ม่การบัริหารจััด้การท่ี่�ด่้โด้ยยึด้ถุ่อปีฏิบััติตามวิสัยทัี่ศน์ 

และแผนการดํ้าเนินงานขององค์กรอย่างเคร่งครัด้ เพ่ื่�อให้เกิด้ผลสัมฤที่ธิั�ต่อองค์กร  

ม่การกําหนด้เป้ีาหมาย ทิี่ศที่าง โครงสร้างในการบัริหารท่ี่�เป็ีนระบับั และชัด้เจัน  

ซึ�งสอด้คล้องกับังานวิจััยของอ่วา, ฟิลลิปี และมายา (Kyndt, Dochy, Michielsen 

& Moeyaert, 2009) พื่บัว่าการพัื่ฒนาองค์กร โด้ยผ่านการเร่ยนร้้ของพื่นักงาน และ

จัากการพัื่ฒนาอย่างต่อเน่�อง การรักษาพื่นักงานท่ี่�ม่ทัี่กษะและความสามารถุนั�นม่

ความสําคัญมากในกระบัวนการน่� เพื่ราะความร้้และทัี่กษะของพื่นักงานน่�เองท่ี่�จัะ

ทํี่าให้องค์กรสามารถุแข่งขันได้้การรักษาพื่นักงานจึังม่ความสําคัญมากในการท่ี่�จัะ

ทํี่าให้องค์กรสร้างผลงาน และสามารถุแข่งขันกับัผ้้อ่�นได้้ 2) ด้้านพัื่ฒนางาน พัื่ฒนาวิธ่ั

การปีฏบัิัติงานใหเ้หมาะสมกบััสถุานการณ์์ท่ี่�กําลังเผชญิอย้ใ่นปีจััจุับััน สามารถุสรา้ง

วิกฤติท่ี่�เกิด้ขึ�นระหว่างการปีฏิบััติงานมาเปี็นโอกาสในการสร้างผลงานท่ี่�ม่คุณ์ภาพื่

ต่อหน่วยงานได้้อย่างม่ปีระสิที่ธิัภาพื่และได้้ผลลัพื่ธ์ัตามท่ี่�ต้องการ ม่กระบัวนการ

ทํี่างานท่ี่�ม่ปีระสิที่ธิัภาพื่ ม่วิธ่ัการพัื่ฒนาการปีฏิบััติงานท่ี่�ด่้ ซึ�งสอด้คล้องกับัแนวคิด้

ของเรวัต ทัี่ตติยพื่งศ์ (2550: 5) ได้้กล่าวไว้ว่า บุัคลากรต้องได้้รับัเสริมสร้างความร้้

ความสามารถุอย่างต่อเน่�อง เพ่ื่�อให้ทัี่นต่อการเปีล่�ยนแปีลง 3) ด้้านการพัื่ฒนาอาช่พื่  

ส่งเสริมและสนับัสนุนให้บุัคลากรม่อาช่พื่ท่ี่�มั�นคงมากยิ�งขึ�น และม่รายได้้ท่ี่�เพ่ื่ยงพื่อ

ต่อการดํ้าเนินช่วิตตามความเหมาะสม ม่การปีรับัเปีล่�ยนตําแหน่งท่ี่�ส้งขึ�นในองค์กร

ทํี่าให้ช่วิตการทํี่างานม่ความมั�นคง และม่ความเช่�อมั�นว่าสามารถุดํ้ารงช่วิตต่อไปี

ได้้ในอนาคต และ 4) ด้้านการเร่ยนร้้ร่วมกันเป็ีนท่ี่ม การสร้างความสัมพัื่นธ์ัท่ี่�ด่้ให้

เกิด้ขึ�นระหว่างบุัคคลกับัองค์กรให้ม่ความสัมพัื่นธ์ัท่ี่�ด่้ต่อกัน และม่ความผ้กพัื่นท่ี่�ด่้ 

ต่อองค์กรทํี่าให้เกิด้การยอมรับั ม่ความรักความศรัที่ธัาและม่ความจังรักภักด่้ต่อ

องค์กร ม่เพ่ื่�อนร่วมงานท่ี่�เปี็นมิตรไมตร่ท่ี่�ด่้ต่อกัน ม่การช่วยเหล่อซึ�งกันและกัน  

บุัคลากรสนับัสนุนการจััด้เก็บัความร้้และทัี่กษะท่ี่�ได้้ผลด่้ เพ่ื่�อถุ่ายที่อด้เผยแพื่ร่ให้

เพ่ื่�อนร่วมงานได้้ใช้ปีระโยชน์ในการทํี่างานร่วมกัน ซึ�งสอด้คล้องกับัแนวคิด้ของกชกร 

เอ็นด้้ราษฎร ์(2550: 13) ปีระสทิี่ธิัภาพื่ในการปีฏบัิัติงาน หมายถึุง การปีฏิบััติงานให้
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ได้้คุณ์ภาพื่มากท่ี่�สุด้ ปีระหยัด้เวลามากท่ี่�สุด้ ใช้ความพื่ยายาม ความร้้ความสามารถุ  

ความรวด้เร็วในการปีฏิบััติงาน ม่ความถุ้กต้อง ม่คุณ์ภาพื่ และการทํี่างานให้สําเร็จั

อย่างคุ้มค่า โด้ยการเปีร่ยบัเท่ี่ยบัผลการปีฏิบััติงานท่ี่�ได้้ ค่อ ตรงกับัมาตรฐาน  

การบัรรลุวัตถุุปีระสงค์ และเป้ีาหมายท่ี่�ตั�งไว้

3.2 ปัีจัจััยท่ี่�สง่ผลต่อปีระสิที่ธิัผลของการพัื่ฒนาบุัคลากรของการไฟฟ้า

ส่วนภ้มิภาค สํานักงานใหญ่ ม่ทัี่�งหมด้ 4 ด้้าน อภิปีรายผลได้้ดั้งน่� ได้้แก่ 1) ด้้านความร้้ 

ความสามารถุ ม่การสร้างความร้้ความเข้าใจัในกฎระเบ่ัยบัท่ี่�ใช้ในการปีฏิบััติใน

องค์กรอย้่ตลอด้เวลา และเข้ารับัการฝึั่กอบัรมในหลักส้ตรต่าง ๆ แล้วนําความร้้มา

ปีระยุกต์ใช้ในการปีฏิบััติงานด้้วยความชํานาญ ม่การปีรับัปีรุงวิธ่ัการปีฏิบััติงาน

ให้ม่การพัื่ฒนาขึ�นอย้่ตลอด้เวลาและพัื่ฒนาตนเองให้ม่ปีระสิที่ธิัภาพื่มากยิ�งขึ�น  

ซึ�งสอด้คล้องกับัแนวคิด้ของ Sherman และ Bohlander (1992: 39) ได้้กล่าวไว้ว่า  

การพัื่ฒนาบุัคลากรให้เกิด้ความร้้ความสามารถุ และม่ทัี่กษะในการปีฏิบััติงานให้ด่้

ม่คุณ์ภาพื่ ให้องค์กรได้้ข้อม้ลท่ี่�ต้องการ เป็ีนการสร้างความตระหนักให้บุัคลากรได้้

สํานึกในความเจัริญก้าวหน้าและความสําเร็จัขององค์กร สามารถุนําความร้้ท่ี่�ได้้รับั

การอบัรมมาพัื่ฒนาปีรับัปีรุงในงานท่ี่�ทํี่าให้เกิด้ปีระสิที่ธิัภาพื่อย่างส้งสุด้ 2) ด้้านความ

พึื่งพื่อใจั ม่การจััด้สวัสดิ้การท่ี่�ด่้ม่สิที่ธิัปีระโยชน์ท่ี่�ครอบัคลุมและเพ่ื่ยงพื่อต่อการใช้

จ่ัายในการดํ้ารงช่วิตปีระจํัาวัน ทํี่าให้บุัคลากรเกิด้ความพึื่งพื่อใจัในภาระงานและ 

ค่าตอบัแที่นท่ี่�ได้้รับั ทํี่าให้เกิด้แรงจ้ังใจัในการทํี่างาน และม่ความตั�งใจัทํี่างาน

อย่างเต็มความสามารถุและทํี่าให้ได้้งานอย่างม่ปีระสิที่ธิัภาพื่และม่ปีระสิที่ธิัผล  

ซึ�งสอด้คล้องกับังานวิจััยของ Samuel และ Empl (2009) การให้ความสําคัญแก่

พื่นักงาน การให้ค่าตอบัแที่นสําหรับัพื่นักงานท่ี่�ม่ผลงานด่้ ระบับัค่าจ้ัางเงินเด่้อน

ท่ี่�แข่งขันได้้ และความมั�นคงในการทํี่างาน ด้้วยการสนับัสนุนการฝึั่กอบัรมและ 

การพัื่ฒนาพื่นักงานให้ม่ปีระสิที่ธิัภาพื่ 3) ด้้านการฝึั่กอบัรม ม่การจััด้อบัรมให้

ความร้้แก่บุัคลากรการไฟฟ้าส่วนภ้มิภาคอย่างสมํ�าเสมอ เพ่ื่�อให้ผ้้เข้าอบัรมสามารถุ

นําความร้้ท่ี่�ได้้จัากการอบัรมมาใช้ในการปีรับัปีรุง พัื่ฒนาการทํี่างานในสายงาน  

ในหน้าท่ี่�ของตนเองได้้อย่างม่ปีระสิที่ธิัภาพื่ ซึ�งสอด้คล้องกับังานวิจััยของเบัญจัวรรณ์  

นิวาศานนที่์ (2552) พื่บัว่า การฝั่ึกอบัรมท่ี่�มุ่งเน้นความร้้ ทัี่กษะ ทัี่ศนคติ ความ
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สามารถุด้้านการพื่ัฒนา และด้้านการศึกษา และ 4) ด้้านการเร่ยนร้้ ส่งเสริม

วัฒนธัรรมการเร่ยนร้้อย่างต่อเน่�อง และการจััด้การความร้้ภายในองค์กร รวมทัี่�ง

พัื่ฒนาคุณ์ภาพื่ช่วิตของบุัคลากรควบัค้่ไปีกับัการพัื่ฒนาศักยภาพื่ให้พื่ร้อมรับัการ

เปีล่�ยนแปีลงอยา่งเหมาะสม เพ่ื่�อนําไปีส่้ปีระสทิี่ธิัภาพื่ในการปีฏบัิัติงานท่ี่�ตอบัสนอง

ต่อเป้ีาหมายองค์กรอย่างม่ศักยภาพื่และม่ปีระสิที่ธิัภาพื่ ซึ�งสอด้คล้องกับัแนวคิด้

ของติน ปีรัชญพื่ฤที่ธิั� และไกรยุที่ธั ธ่ัรตยาค่นันท์ี่ (2557: 30) ได้้กล่าวไว้ว่า ปัีจัจััยท่ี่�

ส่งผลต่อปีระสิที่ธิัภาพื่การปีฏิบััติงานขึ�นอย้่กับัปัีจัจััยหลายสาเหตุอาจัแบ่ังออกเป็ีน  

ปัีจัจััยภายนอก ได้้แก่ ในเร่�องของสภาพื่แวด้ล้อมในสถุานท่ี่�ทํี่างาน ท่ี่�จัะส่งผล 

ต่อความปีลอด้ภัย การนําเที่คโนโลย่สมัยใหม่มาใช้ เพ่ื่�อให้เกิด้ความสะด้วกและ

รวด้เร็ว สามารถุลด้ขั�นตอนในการทํี่างานได้้เป็ีนอย่างด่้ ส่วนปัีจัจััยภายใน ได้้แก่  

การได้้คนท่ี่�ม่ความร้้ความสามารถุม่ปีระสบัการณ์์ มาทํี่างานตรงตามตําแหน่งงาน  

การให้บุัคลากรม่ส่วนร่วมในการทํี่างาน เพ่ื่�อให้เกิด้แนวความคิด้ หร่อสร้างสรรค์ 

สิ�งใหม่ ๆ  การสร้างขวัญและแรงจ้ังใจั ด้้วยการใหส้วัสดิ้การ หร่อรางวลัตอบัแที่น เพ่ื่�อ

ให้ผลของงานเกิด้ปีระสิที่ธิัภาพื่อย่างส้งสุด้ตามเป้ีาหมายท่ี่�วางไว้

ทัี่�งน่� การเพิื่�มปีระสิที่ธิัผลของการพัื่ฒนาบุัคลากรของการไฟฟ้าส่วนภ้มิภาค  

สํานักงานใหญ่ ควรสนับัสนุนให้บุัคลากรของการไฟฟ้าได้้รับัการศึกษาอบัรม 

ในระบับัต่าง ๆ เพ่ื่�อเพิื่�มทัี่กษะความร้้ความสามารถุในการปีฏิบััติงาน และสามารถุ

นํามาปีรับัปีรุงพัื่ฒนาการปีฏิบััติงานในหน้าท่ี่�ของตนเองให้ม่ปีระสิที่ธิัภาพื่มากยิ�งขึ�น  

ควรม่การแลกเปีล่�ยนเร่ยนร้้ความคิด้เห็นและแนวที่างในการปีฏิบััติกับัเพ่ื่�อน 

ร่วมงาน เพ่ื่�อนําความร้้มาปีรับัปีรุงและพัื่ฒนาการปีฏิบััตงิานให้เกิด้ปีระสิที่ธิัผล รวม

ทัี่�งม่เพ่ื่�อนร่วมงานท่ี่�ด่้ให้ความร่วมม่อในการปีฏิบััติงาน ท่ี่�จัะส่งผลให้การปีฏิบััติงาน

สะด้วก รวด้เร็ว ม่ปีระสิที่ธิัภาพื่ รวมทัี่�งการหาแนวที่างในการสร้างความสัมพัื่นธ์ัใน

การปีฏิบััติงานของบุัคลากร ม่การส่งเสริมและเสริมสร้างความร้้ความสามารถุโด้ยการ

ฝึั่กอบัรมให้กับับุัคลากร ให้บุัคลากรม่ความร้ค้วามเข้าใจัต่องานท่ี่�ปีฏิบััติซึ�งจัะส่งผลให้

เกิด้การพัื่ฒนาทัี่�งงาน ทัี่�งอาช่พื่ และทัี่�งองค์กร และสําคัญท่ี่�สุด้ค่อทํี่าให้เกิด้ความเช่�อ

และความศรัที่ธัาต่อเพ่ื่�อนร่วมงาน ม่โอกาสได้้เร่ยนร้้ร่วมกันเป็ีนท่ี่ม ให้เพ่ื่�อนร่วมงาน 

ม่ความสัมพัื่นธ์ัท่ี่�ด่้ต่อกัน ได้้รับัความร่วมม่อในการปีฏิบััติงานจัากเพ่ื่�อนร่วมงาน 
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เป็ีนอย่างด่้ และหน่วยงานเปิีด้โอกาสให้บุัคลากรได้้แสด้งความคิด้เห็นในการปีฏิบััติ

งานร่วมกัน ตลอด้จันปีรับัปีรุงพื่ฤติกรรมให้ม่ความพื่ร้อมในการปีฏิบััติหน้าท่ี่�ให้

ความรับัผิด้ชอบัร่วมกันอย่างเสมอภาคทํี่าให้บุัคลากรเกิด้ความพื่ึงพื่อใจัและพื่ร้อม

ท่ี่�จัะปีฏิบััติงานให้ม่ปีระสิที่ธิัภาพื่อย่างส้งสุด้ องค์กรควรสนับัสนุนให้บุัคลากรได้้รับั

ความเจัริญก้าวหน้าในหน้าท่ี่�การงานอย่างยุติธัรรมและเท่ี่าเท่ี่ยมกัน ม่การพิื่จัารณ์า

การบัรรจุัการเล่�อนขั�นเล่�อนตําแหน่งต่าง ๆ เพ่ื่�อเป็ีนเก่ยรติ และความภาคภ้มิใจั 

ให้กับับุัคลากร ซึ�งสิ�งต่าง ๆ เหล่าน่�ย่อมเป็ีนสิ�งจ้ังใจัและสร้างกําลังใจัให้กับั 

ผ้้ปีฏิบััติงานได้้ปีฏิบััติงานเต็มความสามารถุและได้้ม่โอกาสก้าวหน้าต่อไปีในอนาคต  

ม่การจััด้สวัสดิ้การให้เพ่ื่ยงพื่อต่อภาระการใช้จ่ัายของบุัคลากรในองค์กรท่ี่�ปีฏิบััติ 

งานอย่างเหมาะสมกับัสภาวะเศรษฐกิจัท่ี่�เป็ีนอย่้ในปัีจัจุับััน และให้องค์กรเกิด้การ

พัื่ฒนาอย่างม่ปีระสิที่ธิัภาพื่และม่ปีระสิที่ธิัผล

ข�อเสนอแนะ

จัากการวจัิัยเร่�อง การพัื่ฒนาบุัคลากรของการไฟฟา้ส่วนภ้มิภาค สํานักงาน

ใหญ่ ผ้้วิจััยม่ข้อเสนอแนะเพ่ื่�อเปี็นแนวที่างในการพื่ัฒนาบุัคลากรของการไฟฟ้า 

ส่วนภ้มิภาค สํานักงานใหญ่ ดั้งน่�

1. ข�อเสนอแนะสำาหรับการนำาไปใช�ประโยชน์

1.1 ด้้านความร้้ความสามารถุ โด้ยภาพื่รวมข้อท่ี่�ได้้คะแนนน้อยท่ี่�สุด้  

ค่อ หน่วยงานเปิีด้โอกาสให้ปีฏิบััติงานอยา่งเต็มความสามารถุ ดั้งนั�นควรส่งเสริมและ

สนับัสนุนให้บุัคลากรได้้รับัการฝึั่กอบัรมในหลักส้ตรต่าง ๆ ท่ี่�เก่�ยวกับัการไฟฟ้าส่วน

ภ้มิภาค เพ่ื่�อเพิื่�มทัี่กษะความร้้ความสามารถุในการปีฏิบััติงาน และสามารถุนํามา

ปีรับัปีรุงพัื่ฒนา ปีระยุกต์ใช้ในการปีฏิบััติงานในหน้าท่ี่�ของตนเองให้ม่ปีระสิที่ธิัภาพื่

มากยิ�งขึ�น

1.2 ด้้านความพื่ึงพื่อใจั โด้ยภาพื่รวมข้อท่ี่�ได้้คะแนนน้อยท่ี่�สุด้  

ค่อ บุัคลากรพื่อใจัในหน่วยงานท่ี่�แบ่ังหน้าท่ี่�และความรับัผิด้ชอบัอย่างชัด้เจัน และ

บุัคลากรพื่อใจักับัอุปีกรณ์์เคร่�องม่อ เคร่�องใช้ สิ�งอํานวยความสะด้วกในการทํี่างาน 
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ดั้งนั�นควรม่การมอบัหมายภาระงานท่ี่�ชัด้เจัน ให้ตรงกับัสายงานและความสามารถุ

ของผ้้ปีฏิบััติงานเพ่ื่�อให้ได้้งานออกมาอยา่งม่คุณ์ภาพื่ปีระสบัผลสําเร็จัตามเป้ีาหมาย

ท่ี่�องค์กรกําหนด้ไว้ และควรม่การจััด้สรรวัสดุ้อุปีกรณ์์ในการปีฏิบััติให้เพ่ื่ยงพื่อและ

เหมาะสมกับัความต้องการของบุัคลากร เพ่ื่�อความสะด้วก รวด้เร็ว และปีลอด้ภัย

ต่อช่วิตและที่รัพื่ย์สินของผ้้ปีฏิบััติงาน 

1.3 ด้้านการฝึั่กอบัรม โด้ยภาพื่รวมข้อท่ี่�ได้้คะแนนน้อยท่ี่�สุด้ ค่อ 

บุัคลากรม่ความเข้าใจัและทัี่ศนคติท่ี่�ด่้ต่อหน่วยงาน ดั้งนั�นควรม่การจััด้กิจักรรมฝึั่ก

อบัรมสร้างความร้้ ความเข้าใจั ให้ม่ทัี่กษะ ความชํานาญ เพ่ื่�อนํามาเป็ีนแนวที่างใน

การพัื่ฒนาการปีฏิบััติงานให้ม่ปีระสิที่ธิัผลอย่างส้งสุด้

1.4 ด้้านการเร่ยนร้้ โด้ยภาพื่รวมข้อท่ี่�ได้้คะแนนน้อยท่ี่�สุด้ ค่อ ได้้รับั

การศึกษาหาความร้้เพิื่�มเติมเก่�ยวกับัการทํี่างานของระบับังานต่าง ๆ และนําความร้้ 

จัากการศึกษาเอกสาร และค่้ม่อการปีฏิบััติงานในหน่วยงานมาช่วยในการพื่ัฒนา

วิธ่ัการทํี่างาน ดั้งนั�นควรม่การส่งเสริมด้้านการเร่ยนร้้ในด้้านการปีฏิบััติงานและม่

การวางแผนการปีฏิบััติงานให้เป็ีนระบับั ง่ายต่อการเร่ยนร้้ ม่การจััด้ทํี่าค่้ม่อเอกสาร  

วารสารท่ี่�เก่�ยวข้องกับัขั�นตอนของการปีฏิบััติไว้ให้ผ้้ท่ี่�สนใจัได้้ศึกษาค้นคว้า เพ่ื่�อ

หาความร้้เพิื่�มเติมจัากปีระสบัการณ์์จัริงท่ี่�ม่อย้ ่จัากเอกสาร วารสาร หร่อเว็บัไซต์ต่าง ๆ   

อย่างเป็ีนระบับั

2. ข�อเสนอแนะในการวิจััยต่อไป 

2.1 ควรศึกษาเร่�องทัี่ศนคติของบุัคลากรแต่ละบุัคคลว่าม่ความต้องการ

เพิื่�มการพัื่ฒนาบุัคลากรในร้ปีแบับัใด้อ่กบ้ัางในการพื่ฒันาตนเอง เพ่ื่�อนําไปีส่้ศกัยภาพื่

ในการพัื่ฒนาองค์กร 

2.2 ควรศึกษาการเปีร่ยบัเท่ี่ยบักับัหน่วยงานอ่�นท่ี่�ม่ลักษณ์ะการทํี่างาน 

ใกล้เค่ยงกัน เพ่ื่�อนําผลท่ี่�ได้้มาปีรับัปีรุง แก้ไขการทํี่างานม่ปีระสิที่ธิัภาพื่เพิื่�ม 

มากขึ�น
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แนวคิดทุนป่ญญา: การพัฒินาสำานักงาน 
บริการด�านวิชาช่พบัญช่ไทย
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บทคัดย่อ 

การศึกษาร้ปีแบับัการพัื่ฒนาสํานักงานบัริการด้้านวิชาช่พื่บััญช่ในไที่ยท่ี่�

จัะสามารถุดํ้าเนินงานด้้านวิชาช่พื่ให้ปีระสบัความสําเร็จัและยั�งย่นได้้ด้้วยแนวคิด้

ทุี่นปัีญญา ซึ�งปีระกอบัไปีด้้วยองค์ปีระกอบั 4 ด้้าน ค่อ ทุี่นมนุษย์ ทุี่นสังคม  

ทุี่นโครงสร้างและทุี่นจิัตวิญญาณ์ การนําทุี่นปัีญญามาใช้ในการดํ้าเนินการและการ

บัริหารจััด้การในสํานักงานบัริการด้้านวิชาช่พื่บััญช่ โด้ยเริ�มจัากบุัคลากรในองค์กร

ท่ี่�ทํี่างานอย่างม่คุณ์ภาพื่ (ทุี่นมนุษย์) ม่การแลกเปีล่�ยนแนวที่างปีฏิบััติท่ี่�ม่คุณ์ภาพื่

ระหวา่งบุัคลากรภายในองคก์ร (ทุี่นสังคม) ภายใตก้ารด้้แลและควบัคมุของบุัคลากร

ทุี่กระดั้บัในองค์กรท่ี่�ม่หน้าท่ี่�ความรับัผิด้ชอบัท่ี่�ชดั้เจัน (ทุี่นโครงสร้าง) ถุ่ายที่อด้ความ

ร้้ท่ี่�ด่้ให้กับัองค์กรอ่�น ๆ ท่ี่�จัะสามารถุนําไปีใช้และก่อให้เกิด้ปีระโยชน์ได้้จัริง (ทุี่นจิัต

วิญญาณ์) หากสํานกังานบัริการด้้านวิชาช่พื่บััญช่ในไที่ยได้้นําทุี่นปัีญญามาปีรับัใช้กับั

องคก์รของตนจัะสามารถุเพิื่�มปีระสทิี่ธิัภาพื่ใหเ้ป็ีนท่ี่�ยอมรบัั และปีระสบัความสําเร็จั

ในการดํ้าเนินงานที่างวิชาช่พื่บััญช่ได้้ 

คำาสำาคัญ: สํานักงานบัริการด้้านวิชาช่พื่บััญช่ ทุี่นมนุษย์ ทุี่นสังคม ทุี่นโครงสร้าง  

ทุี่นจิัตวิญญาณ์ 
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Concept of Intellectual Capital: Development of the 
Office of Accounting Professional Services in Thai

Somsri Woenthong*

Abstract 
This paper studied the development of the office of accounting 

professional services with the concept of intellectual capital. It consists 
of four components: Human Capital, Social Capital, Structural Capital 
and Spiritual Capital. The use of intellectual capital in operations and 
management in the office of accounting professional services by starting  
from quality personnel organization (Human Capital) with exchange 
ideas of quality practices between personnel within the organization 
(Social Capital) under the supervision and control of personnel at all 
levels in the organization with clear responsibilities (Structural Capital) 
to transfer good knowledge and wisdom to other organizations that 
will be lead to the public interests (Spiritual Capital). If the office  
of accounting professional services in Thailand pay attention and  
determination to applied the intellectual capital for their organization, 
they will be able to increase the efficiency and be successful in operating  

the accounting profession. 

Keywords: Office of Accounting Professional Services, Human Capital, 
Social Capital, Structural Capital, Spiritual Capital
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บทนำา 

สํานักงานบัริการด้้านวิชาช่พื่บััญช่หร่อท่ี่�เราเร่ยกกันย่อ ๆ  ว่า “สํานักงานบััญช่”  

เป็ีนองค์กรท่ี่�สําคัญซึ�งต้องรับัผิด้ชอบัในการให้บัริการด้้านจััด้ทํี่าบััญช่ท่ี่�ถุ้กต้องตาม

มาตรฐานรายงานที่างการเงิน ตามท่ี่�สภาวิชาช่พื่บััญช่กําหนด้ รวมถึุงต้องม่ความ

รับัผิด้ชอบัต่อทัี่�งล้กค้า ผ้้ลงทุี่น ผ้้ใช้งบัการเงินอ่�น และหน่วยงานราชการท่ี่�เก่�ยวข้อง  

ได้้แก่ กรมสรรพื่ากร กรมพื่ัฒนาธัุรกิจัการค้า ดั้งนั�นคุณ์ภาพื่ของสํานักงานบัริการ 

ด้้านวิชาช่พื่บััญช่จึังเป็ีนสิ�งสําคัญต่อการจััด้ทํี่าบััญช่ให้ถุ้กต้องครบัถุ้วนท่ี่�สามารถุ

สะท้ี่อนผลการดํ้าเนินงานและฐานะที่างการเงนิท่ี่�แท้ี่จัริงของกิจัการได้้ตามมาตรฐาน

รายงานที่างการเงินและกฎหมายท่ี่�เก่�ยวข้องนั�น นั�นหมายถึุงรายงานที่างการเงินท่ี่�จััด้

ทํี่าขึ�นจัะก่อให้เกิด้ปีระโยชน์เชิงเศรษฐกิจัในด้้านการตัด้สินใจั การลงทุี่น ซึ�งจัะส่งผล

ต่อเศรษฐกิจัของปีระเที่ศให้เจัริญเติบัโตอย่างยั�งย่น

คําจํัากัด้ความ “สํานักงานบัริการด้้านวิชาช่พื่บััญช่” ตามปีระกาศ 

กรมพัื่ฒนาธุัรกิจัการค้า เร่�อง หลักเกณ์ฑ์์และเง่�อนไขในการรับัรองคุณ์ภาพื่สํานักงาน

บััญช่ พื่.ศ. 2558 เร่�อง หลักเกณ์ฑ์์และเง่�อนไขในการรับัรองคุณ์ภาพื่สํานักงานบััญช่  

พื่.ศ. 2558 (ลงวันท่ี่� 19 พื่ฤษภาคม 2558) (กรมพื่ัฒนาธุัรกิจัการค้า, 2558)  

“สํานักงานบััญช่” หมายถึุง สํานักงานท่ี่�ม่การให้บัริการด้้านการทํี่าบััญช่ ไม่ว่าจัะจััด้

ตั�งในร้ปีของนิติบุัคคล คณ์ะบัคุคลหร่อบุัคคลธัรรมด้า “ขอ้กําหนด้การรับัรองคุณ์ภาพื่

สํานักงานบััญช่” หมายถึุง ข้อกําหนด้การรับัรองคุณ์ภาพื่สํานักงานบััญช่ท่ี่�แนบัท้ี่าย

ปีระกาศน่� “หนังส่อรับัรอง” หมายถึุง หนังส่อรับัรองคุณ์ภาพื่สํานักงานบััญช่ท่ี่� 

กรมพัื่ฒนาธุัรกิจัการค้าออกให้แก่สํานักงานบััญช่ท่ี่�ผ่านการตรวจัปีระเมินตามข้อ

กําหนด้การรับัรองคุณ์ภาพื่สํานักงานบััญช่ “กรม” หมายถึุง กรมพัื่ฒนาธุัรกิจัการค้า  

กระที่รวงพื่าณิ์ชย์ “อธิับัด่้” หมายถึุง อธิับัด่้กรมพัื่ฒนาธุัรกิจัการค้า

วัตถุุปีระสงค์ในการเข่ยนบัที่ความน่�เพ่ื่�อให้สํานักงานบัริการด้้านวิชาช่พื่

บััญช่ในปีระเที่ศไที่ยได้้ม่แนวที่างในการพื่ัฒนาองค์กรให้ม่คุณ์ภาพื่มากยิ�งขึ�น  

เม่�อปีี 2550 กรมพัื่ฒนาธุัรกิจัการค้าได้้ม่โครงการการรับัรองคุณ์ภาพื่สํานักงาน

บัริการด้้านวิชาช่พื่บััญช่ให้เป็ีนสํานักงานบััญช่คุณ์ภาพื่ ได้้ม่การกําหนด้หลักเกณ์ฑ์์

และเง่�อนไขในการรบััรองคุณ์ภาพื่สํานักงานบัรกิารด้้านวชิาช่พื่บััญช่ขึ�นเป็ีนปีระกาศ

กรมพัื่ฒนาธุัรกิจัการค้าและม่การปีรับัปีรุงเอกสารแนบัท้ี่ายปีระกาศอย่างต่อเน่�อง ซึ�ง
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เป็ีนหลักเกณ์ฑ์์ท่ี่�ได้้กําหนด้ขึ�นเพ่ื่�อให้ใช้เป็ีนหน้าท่ี่�และความรับัผิด้ชอบัของสํานักงาน

บััญช่คุณ์ภาพื่ท่ี่�ต้องปีฏิบััติตามตามหลักเกณ์ฑ์์และเง่�อนไขด้ังกล่าวเพ่ื่�อเตร่ยมความ

พื่ร้อมต่อการปีระเมินคุณ์ภาพื่จัากผ้้ปีระเมินภายนอกตามท่ี่�กรมพัื่ฒนาธุัรกิจัการค้า

กําหนด้อ่กด้้วย

พื่บัข้อม้ลสถิุติผ้้ทํี่าบััญช่ของกรมพัื่ฒนาธุัรกิจัการค้า (2562) ท่ี่�เป็ีนสถิุติ

ของสํานกังานบัริการรับัทํี่าบััญช่ในไที่ยทัี่�งในส่วนกลางและภ้มภิาค ม่จํัานวน 8,289 

สํานักงาน (ข้อม้ล ณ์ 31 กรกฎาคม 2562) ซึ�งได้้แสด้งตามภาพื่muj 1 จัากข้อม้ลดั้งกล่าว

ทํี่าให้เห็นว่าสํานักงานบัริการด้้านวิชาช่พื่บััญช่ท่ี่�ได้้การรับัรองให้เป็ีนสํานักงานบััญช่

คุณ์ภาพื่ยังม่จํัานวนน้อยมาก ถึุงแม้ว่ากรมพัื่ฒนาธุัรกิจัการค้าได้้ม่การเริ�มโครงการมา

ตั�งแต่ปีี 2550 จันถึุงปัีจัจุับััน ปีระกอบักับัมาตรฐานการศึกษาระหว่างปีระเที่ศ สําหรับั

ผ้้ปีระกอบัวิชาช่พื่บััญช่ ฉบัับัท่ี่� 3 ได้้ม่การกําหนด้ทัี่กษะที่างวิชาช่พื่ ปีระกอบัด้้วย  

4 ด้้าน ค่อ 1) ด้้านปัีญญา 2) ด้้านความสมัพัื่นธ์ัระหว่างบุัคคลและการส่�อสาร 3) ด้้าน

การจััด้การตนเอง และ 4) ด้้านการจััด้การองคก์ร เป็ีนปัีจัจััยสําคัญท่ี่�ม่ผลต่อคุณ์ภาพื่

ของวิชาช่พื่บััญช่ ตามท่ี่�ชลิด้า ลิ�นจ่ั� และคณ์ะ (2563) ซึ�งได้้ศึกษาสอด้คล้องกับั 

สมศร่ เวิ�นที่อง (2562) เก่�ยวกับัทัี่กษะที่างวิชาช่พื่ต่อศักยภาพื่ของผ้้ปีระกอบัวิชาช่พื่

บััญช่ ยังพื่บัปัีญหาหร่ออุปีสรรคต่อการเพิื่�มของจํัานวนสํานักงานบััญช่คุณ์ภาพื่  

(อาร่รัตน์ สมานดุ้ษฎ่ และคณ์ะ, 2564) ได้้แก่ 1) การปีระเมินคุณ์ภาพื่สํานักงานม่

ความยุ่งยากและเป็ีนการเพิื่�มภาระงานให้ 2) ต้นทุี่นเพิื่�มขึ�นจัากภาระค่าใช้จ่ัายใน

การตรวจัปีระเมิน 3) การเป็ีนสํานักงานบััญช่คุณ์ภาพื่ไม่ก่อให้เกิด้ปีระโยชน์เพื่ราะ

สํานักงานบััญช่ม่ล้กค้าเป็ีนจํัานวนมากอย้่แล้ว และ 4) สํานักงานบััญช่ไม่เข้าใจั

กระบัวนการหร่อม่ปัีญหาในการปีฏบัิัติตามมาตรฐานการควบัคมุคุณ์ภาพื่ จัากเหตผุล

ดั้งกล่าวจึังทํี่าให้สํานักงานบััญช่ไม่เล็งเห็นความสําคัญของการได้้รับัการรับัรองเป็ีน

สํานักงานบััญช่คุณ์ภาพื่ จึังปีรากฏว่าจํัานวนท่ี่�ม่น้อยมากนั�นเอง อาจัจัะสง่ผลกระที่บั 

ต่อความสําคัญในการยกระด้ับัสํานักงานบััญช่ให้ม่ปีระสิที่ธิัภาพื่ในการดํ้าเนินงาน

และม่การยอมรับัหร่อไม่
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กรุงเที่พื่ฯ/นนที่บุัร่ ภ้มิภาค

3,471  สํานักงาน4,818  สํานักงาน

ภาพท่� 1 สํานักงานบัริการรับัทํี่าบััญช่ ส่วนกลางและภ้มิภาค

ท่�มา: กรมพัื่ฒนาธุัรกิจัการค้า (2562)

จัากภาพื่ท่ี่� 1 ข้อม้ลของกรมพัื่ฒนาธุัรกิจัการค้าข้างต้น พื่บัว่าสํานักงาน

บััญช่คุณ์ภาพื่ในส่วนกลางและภ้มิภาค ม่จํัานวน 160 สํานักงาน คิด้เป็ีนร้อยละ 1.93 

ของจํัานวนสํานกังานบัริการด้้านวิชาช่พื่บััญช่ในไที่ยทัี่�งส่วนกลางและภ้มิภาคจํัานวน

ทัี่�งสิ�น 8,289 สํานักงาน ซึ�งสํานักงานบััญช่ส่วนใหญ่เป็ีนสํานักงานบัริการด้้านวิชาช่พื่

บััญช่ในส่วนกลาง ในจํัานวนน่�ม่สํานักงานบััญช่คุณ์ภาพื่ในส่วนกลางเพ่ื่ยงจํัานวน  

83 สํานักงาน คิด้เป็ีนร้อยละ 1.72 ของจํัานวนสํานักงานบัริการด้้านวิชาช่พื่บััญช่

ในไที่ยในส่วนกลาง จํัานวน 4,818 สํานักงาน ซึ�งถุ่อว่าจํัานวนของสํานักงานบััญช่

คุณ์ภาพื่อย้่ในสัด้ส่วนท่ี่�ยังน้อยมาก

ในปีี 2564 จํัานวนสํานักงานบััญช่คุณ์ภาพื่ในส่วนกลางและภ้มิภาค  

ม่จํัานวน 164 สํานักงาน (กรมพัื่ฒนาธุัรกิจัการค้า, 2564) เม่�อเปีร่ยบัเท่ี่ยบักับั 
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ปีี 2562 ม่จํัานวนเพิื่�มขึ�นไม่มากนัก นายที่ศพื่ล ทัี่งสุบุัตร อธับิัด่้กรมพื่ฒันาธุัรกิจัการคา้  

กระที่รวงพื่าณิ์ชย์ ได้้กล่าวถึุงการออกปีระกาศในเด่้อนกรกฎาคม เร่�อง หลักเกณ์ฑ์์ 

และเง่�อนไขในการรับัรองคุณ์ภาพื่สํานักงานบััญช่ พื่.ศ.2564 ให้ทัี่นสมัยเหมาะสม

กับัสภาวการณ์์ในปัีจัจุับััน ม่การปีรับัปีรุงข้อกําหนด้การรับัรองคุณ์ภาพื่สํานักงาน

บััญช่แนบัท้ี่ายปีระกาศฯ เพ่ื่�อให้สอด้คล้องกับัข้อกําหนด้มาตรฐานระบับับัริหาร

งานคุณ์ภาพื่ ISO 9001: 2015 เก่�ยวกับัเร่�องการบัริหารจััด้การสํานักงานบััญช่  

เคร่�องหมายรับัรองสํานักงานบััญช่คุณ์ภาพื่ เพ่ื่�อเป็ีนการส่งเสริมให้สํานักงาน

บััญช่ไที่ยปีฏิบััติงานอย่างม่มาตรฐานเปี็นท่ี่�ยอมรับัต่อสาธัารณ์ชน ม่มาตรฐานใน 

การปีฏิบััติงานส่้มาตรฐานสากล ยกระดั้บัส่้การเป็ีนสํานักงานบััญช่ดิ้จิัทัี่ล (Digital  

Accounting Firm) ซึ�งสิ�งท่ี่�สํานักงานบััญช่จัะได้้รับัจัากการรับัรอง ค่อ 1) หนังส่อรับัรอง  

2) การเผยแพื่ร่ช่�อและท่ี่�ตั�งของสํานักงานบััญช่ให้สาธัารณ์ชนที่ราบั 3) ใช้เคร่�องหมาย

รับัรองตลอด้อายุของหนังส่อรับัรอง 3 ปีี นับัแต่วันท่ี่�ออกหนังส่อรับัรอง 

จัากการศึกษาองค์ปีระกอบัของแนวคิด้ทุี่นปัีญญาท่ี่�จัะกล่าวในลําดั้บั 

ถัุด้ไปีพื่บัว่าม่ความสอด้คล้องกับัทัี่กษะที่างวิชาช่พื่ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่าง

ปีระเที่ศสําหรับัผ้้ปีระกอบัวิชาช่พื่บััญช่ ฉบัับัท่ี่� 3 รวมถึุงเอกสารแนบัท้ี่ายปีระกาศ

หลักเกณ์ฑ์์และเง่�อนไขในการรับัรองคุณ์ภาพื่สํานักงานบััญช่ เร่�องข้อกําหนด้ 

การรบััรองคณุ์ภาพื่ของสํานกังานบััญช่ตามท่ี่�ได้้ม่การกลา่วไว้ในข้างต้นอ่กด้้วย ดั้งนั�น

หากสํานักงานบัรกิารด้้านวชิาช่พื่บััญช่ในไที่ยได้้ม่การนําองคป์ีระกอบัทัี่�ง 4 ด้้านของ

แนวคดิ้ทุี่นปัีญญามาปีระยกุต์ใช้กับัองคก์รอาจัจัะทํี่าใหก้ารดํ้าเนินงานในด้้านตา่ง ๆ  

ของสํานักงานบัริการด้้านวิชาช่พื่บััญช่ไม่ใช่เร่�องยากแต่อย่างใด้และยงัสามารถุพัื่ฒนา

คุณ์ภาพื่ด้้านการบัริหารจััด้การท่ี่�เป็ีนระบับั ส่งผลต่อการบัริหารองค์กรได้้ง่ายและ 

ม่ปีระสิที่ธิัภาพื่มากยิ�งขึ�น สํานักงานบัริการด้้านวิชาช่พื่บััญช่จัะไปีได้้ด่้แค่ไหนขึ�นอย้่

กับับุัคลากรในองค์กร จึังทํี่าให้เช่�อเป็ีนอย่างยิ�งว่าแนวคิด้ทุี่นปัีญญาอาจัจัะช่วยเพิื่�ม

คุณ์ค่าและคุณ์ภาพื่ให้กับัองค์กร นอกจัากน่�จัะเพิื่�มให้เห็นความสําคัญของการได้้การ

รับัรองเป็ีนสํานักงานบััญช่คุณ์ภาพื่
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แนวคิดทฤษฎ่

ทุี่นปัีญญา (Intellectual Capital) Edvinsson และ Malone (1997) ได้้

ให้คําจํัากัด้ความของทุี่นปัีญญาว่าเป็ีนผลรวมของทุี่นมนุษย์และทุี่นโครงสร้าง รวม

ถึุงปีระสบัการณ์์ท่ี่�นํามาปีระยุกต์ใช้กับัเที่คโนโลยข่ององค์กร ความสัมพัื่นธ์ักับัล้กค้า

และทัี่กษะเชิงวิชาช่พื่ ซึ�งสิ�งเหล่าน่�จัะช่วยให้องค์กรเกิด้ความได้้เปีร่ยบัในหลาย ๆ  

ด้้านโด้ยเฉพื่าะด้้านการแข่งขัน 

แนวคิด้เก่�ยวกับัทุี่นปัีญญา ตามท่ี่� Chatzkel (2004) ได้้กล่าวไว้ว่า  

“ความเป็ีนจัริงองค์กรไม่ม่อะไรมากไปีกว่าการขยายขอบัเขตความคิด้ของมนุษยแ์ละ 

การกระทํี่า นั�นค่อ ความร้้ ทัี่กษะและความสามารถุของบุัคคลท่ี่�ส่งเสริมคุณ์ค่าและมุ่ง

เน้นไปียังปัีจัจััยดึ้งด้้ด้ รักษา พัื่ฒนา บํัารุงรักษา ทุี่นมนุษย์ท่ี่�ได้้แสด้งความร้้ให้ปีระจัักษ์  

ซึ�งความร้้ของบุัคคลจัะรักษาและนําไปีใช้โด้ยผ่านกระบัวนการจััด้การความร้้  

แต่สิ�งสําคัญท่ี่�ควรคํานึงถึุงนั�นค่อ ทุี่นสังคม ซึ�งเป็ีนวิถุ่ที่างท่ี่�จัะนําความร้้ท่ี่�ได้้รับัไปี

พัื่ฒนาโด้ยผ่านการกระทํี่าของบัคุคลร่วมกัน Bontis และ Girardi (1998) ยงักล่าวถึุง  

ทุี่นปัีญญาท่ี่�ถุ้กเก็บัไว้เป็ีนคลังท่ี่�ม่สาระสําคัญพื่ร้อมท่ี่�จัะถุ้กนํามาใช้ในการพื่ัฒนา 

และรับัม่อต่อการเปีล่�ยนแปีลงอย้ต่ลอด้เวลา 

 ปีระสิที่ธิัผลท่ี่�ด่้ขององค์กรขึ�นอย้่กับัการนําความร้้ท่ี่�ด่้ซึ�งจํัาเป็ีนต้องม่ 

การพื่ัฒนา จััด้เก็บัและแลกเปีล่�ยน (การจััด้การความร้้) เพ่ื่�อส่งเสริมให้การดํ้าเนิน

งานขององคก์รม่ปีระสทิี่ธิัภาพื่และปีระสบัความสําเร็จัเปีน็ไปีตามเปีา้หมายท่ี่�กําหนด้  

นอกจัากน่�ในการปีฏิบััติ Daft และ Weick (1984) และ Fitz-Enj (2000) กล่าวว่า  

“ทุี่นมนุษย์ ค่อ ความร้้ ม่การบัันทึี่ก การจััด้ทํี่าแนวปีฏิบััติหร่อค่้ม่อการปีฏิบััติไว้ สิ�ง

เหล่าน่�ถุ่อเป็ีนที่รัพื่ย์สินที่างปัีญญาขององค์กรหร่อทุี่นมนุษย์ท่ี่�ยังอย้่กับัองค์กร ถึุง

แม้ว่าบุัคลากรเหล่านั�นจัะกลับับ้ัาน พื่นักงานลาออกไปีก็ตาม โด้ยเฉพื่าะอย่างยิ�ง 

ผ้้บัริหารระด้ับัส้งสุด้หร่อระด้ับัรองลงมาท่ี่�ม่ความจํัาเปี็นต้องเล็งเห็นความสําคัญ

ในการใช้ทุี่นปัีญญาในการวางกลยุที่ธ์ัเพ่ื่�อนําปีัญญาแปีลงไปีส่้แผนงานและนําไปีส่้ 

ความร้ร่้วมกันในองคก์ร ท่ี่�จัะสามารถุนําที่างองคก์รเพ่ื่�อใหบ้ัรรลวัุตถุุปีระสงคท่์ี่�วางไว้

และนําไปีส่้ความสําเร็จัท่ี่�ยั�งยน่ได้้นั�นต้องม่ความเข้าใจัถึุงแนวคิด้ทุี่นปัีญญาท่ี่�ปีระกอบั

ด้้วยองค์ปีระกอบัสําคัญ ๆ ซึ�งจัะกล่าวในหัวข้อถัุด้ไปี 
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องค์ปีระกอบัของทุี่นที่างปัีญญา (นิพัื่ฒน์ ชัยวรมุขกุล, 2558) ม่อย้่ 

ด้้วยกัน 3 ปีระการ ได้้แก่

1. ทุี่นมนุษย์ (Human Capital) ค่อ ความร้้ ความสามารถุและ

สมรรถุภาพื่ในการพัื่ฒนาด้้านต่าง ๆ เพ่ื่�อท่ี่�จัะสามารถุดํ้าเนินการในองค์กร

2. ทุี่นสังคม (Social Capital) ค่อ ความร้้ในเคร่อข่ายและวิธ่ัการต่าง ๆ 

ท่ี่�จัะทํี่าให้บุัคคลสามารถุเข้าถึุงและพัื่ฒนาทุี่นปัีญญาท่ี่�ได้้รับัมาจัากความเก่�ยวข้อง

กันทัี่�งภายในและภายนอกองค์กร 

3. ทุี่นโครงสร้าง (Organizational Capital) ค่อ ความร้้ในเชิงสถุาบัันท่ี่�

องค์กรม่การจััด้เก็บัความร้ใ้นร้ปีแบับัตา่ง ๆ  ได้้แก ่ค่้ม่อ แนวที่างหร่อวิธ่ัการปีฏบัิัติต่าง ๆ   

เป็ีนต้น Youndt (2000) มักเร่ยกกันว่าเป็ีนทุี่นโครงสร้าง (Structured Capital) 

Edvinson และ Malone (1997) ทุี่นโครงสร้างจัะช่วยในเร่�องความชัด้เจันเก่�ยวกับั

บัที่บัาที่หน้าท่ี่�ความรับัผิด้ชอบัในองค์กร

แนวคิด้ของภิญโญ รัตนาพัื่นธ์ุั (2555) ม่ความน่าสนใจัท่ี่�อาจัจัะเป็ีน

ปีระโยชน์ต่อการพัื่ฒนาสํานักงานบัริการด้้านวิชาช่พื่บััญช่ในไที่ยกล่าวค่อนอกจัาก

แนวคิด้ทุี่นที่างปัีญญา (Intellectual Capital) ท่ี่�ม่องค์ปีระกอบั 3 ด้้านท่ี่�กล่าวมา

ข้างต้นแล้วควรจัะม่ทุี่นจิัตวิญญาณ์ (Spiritual Capital) เพิื่�มขึ�นอ่กด้้วย ฉะนั�นการ

พัื่ฒนาสํานักงานบัริการด้้านวิชาช่พื่บััญช่ควรต้องปีระกอบัด้้วยทุี่น 4 ด้้าน ค่อ

1. ทุี่นมนุษย์ (Human Capital) ค่อ บุัคลากรในองค์กรท่ี่�ม่ทัี่กษะและ

ทัี่ศนคติท่ี่�ด่้ ม่ทัี่กษะการทํี่างานร่วมกัน

2. ทุี่นสังคม (Social Capital) ค่อ การพัื่ฒนาองค์กร เช่น ปัีญญาปีระดิ้ษฐ์ 

(Artificial Intelligence: AI) การจััด้การความร้ ้(Knowledge Management: KM) 

เข้ามาม่บัที่บัาที่ ซึ�งองค์กรเองต้องม่นโยบัายท่ี่�จัะรักษาคน เพิื่�มพ้ื่นความฝัั่น ความร้้

ให้พื่นักงาน ม่นโยบัายและวิธ่ัการทํี่างานท่ี่�ด่้ 

3. ทุี่นโครงสรา้ง (Structural Capital) ค่อ วิธ่ัการท่ี่�องคก์รนํามาใช้ในการ

บัริหารทุี่นมนุษย์ ได้้แก่ นโยบัาย แนวที่างสรรหา การคัด้เล่อก การว่าจ้ัาง การด้้แล

รักษา การฝึั่กอบัรมและพัื่ฒนา 
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4. ทุี่นจิัตวิญญาณ์ (Spiritual Capital) ค่อ การปีระยุกต์ใช้และพัื่ฒนาความ

ฉลาด้ของบุัคลากรในองค์กรอย่างเป็ีนระบับันําไปีส่้ความเป็ีนตัวตนท่ี่�แตกต่างกัน  

ในการดํ้ารงช่วิต การเร่ยนร้้ กิจัการงานและการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ  (Zohar 

& Marshall, 2004) 

ผ้้เข่ยนในฐานะท่ี่�เคยเปีน็ทัี่�งพื่นักงานบััญช่ในบัรษัิที่มหาชนและปีจััจุับัันเป็ีน

อาจัารยใ์นมหาวทิี่ยาลัยทํี่าการสอนในระด้บััปีรญิญาตร่ สาขาวชิาการบััญช่ เห็นด้้วย 

กับัแนวคิด้ของภิญโญท่ี่�จัะนําทุี่นปัีญญา ท่ี่�ปีระกอบัไปีด้้วยทุี่นทัี่�ง 4 ด้้าน มาใช้ 

ในการพัื่ฒนาสํานักงานบัริการด้้านวิชาช่พื่บััญช่ท่ี่�อาจัจัะสามารถุเพิื่�มปีระสิที่ธิัภาพื่

ให้กับัองค์กรมากยิ�งขึ�นซึ�งจัะขออธิับัายเพิื่�มเติมดั้งน่�

1. ทุี่นมนุษย์ การสร้างให้เกิด้ทัี่กษะด้้านวิชาช่พื่บััญช่ โด้ยการส่งเสริมให้

บุัคลากรในองคก์รนําไปีใช้ให้เกิด้ปีระโยชน์ได้้จัริง วัด้ผลจัรงิ โด้ยการสอน การแนะนํา 

การจััด้การความร้้

2. ทุี่นสังคม การสง่เสริมให้ผ้้ท่ี่�ม่ทัี่กษะด้้านวชิาช่พื่บััญช่ ท่ี่�ม่ปีระสบัการณ์์

ด้้านต่าง ๆ  เก่�ยวกับัวิชาช่พื่บััญช่ให้ร้้จัักกัน ช่วยเช่�อมโยงกันและกัน ให้เกิด้การเร่ยนร้้  

การถุ่ายที่อด้ เกิด้เป็ีนกัลยาณ์มิตรกัน

3. ทุี่นโครงสร้าง การส่งเสริมให้บุัคลากรในสํานักงานบัริการด้้านวิชาช่พื่  

ได้้ไปีปีระยุกต์ใช้ร่วมกับัศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ื่�อให้เกิด้เป็ีนความร้้ใหม่ ๆ เช่น การตลาด้  

การแพื่ที่ย์ วิศวกรรม การพัื่ฒนาองค์กร การจััด้การความร้้ องค์กรแห่งการเร่ยนร้้ 

แม้กระทัี่�งการวิจััยเชิงปีริมาณ์และเชิงคุณ์ภาพื่ 

4. ทุี่นจิัตวิญญาณ์ การส่งเสริมให้บุัคลากรในสํานักงานบัริการด้้านวิชาช่พื่ 

ท่ี่�ม่ปีระสบัการณ์์ ได้้แบ่ังปัีนปีระสบัการณ์์และให้ความร้้กับัสังคม

ผลงานวิจััยเก่�ยวกับัทุี่นที่างปัีญญา ได้้แก่

สมบััติ กุสุมาวด่้ (2553) ศึกษาเร่�องท่ี่�จัะสามารถุนํามาปีระยุกต์ใช้กับัสํานักงาน

บััญช่ ได้้แก่ ทุี่นสร้างสรรค์ นั�นหมายถึุงคนในองค์กรท่ี่�ม่ปีระสบัการณ์์จัะเกดิ้ทัี่กษะ

ด้้านวิชาช่พื่บััญช่และสังคมท่ี่�สร้างสรรค์เกิด้การเร่ยนร้้ สอนทัี่กษะวิชาช่พื่ให้ผ้้อ่�น  

ม่การแลกเปีล่�ยนปีระสบัการณ์์ระหวา่งคนในสํานกังานบััญช่ ความคิด้สร้างสรรค์ของ

มนุษย์จัะเกิด้จัากความผสมผสานที่างความคิด้ของทุี่นปัีญญาได้้เร็วหร่อช้านั�นขึ�นอย้่
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กับัทุี่นโครงสร้าง (Structural Capital) ของสํานกังานบััญช่ว่าจัะม่ความชัด้เจันเก่�ยว

กับันโยบัายและแนวที่างการสรรหา การคัด้เล่อก การว่าจ้ัาง การด้้แลรักษา การฝึั่ก

อบัรมและพัื่ฒนา ระบับัสารสนเที่ศ ระบับัการจััด้การรวมถึุงการทํี่างานร่วมกันของ

คนในองค์กร สําหรับัใช้ในการบัริหารงานได้้เพ่ื่ยงใด้นั�นขึ�นอย้กั่บับุัคลากร (ทุี่นมนุษย)์ 

ภายใต้สภาพื่แวด้ล้อมและโครงสร้างท่ี่�เอ่�ออํานวยต่อแนวคิด้ทุี่นปัีญญา (Intellectual 

Capital) สําหรับัการขับัเคล่�อนองค์กรในยคุเศรษฐกิจัสร้างสรรค์จึังต้องปีระกอบัด้้วย

ทุี่นทัี่�ง 4 ด้้าน ได้้แก่ ทุี่นมนุษย์ ทุี่นปัีญญา ทุี่นโครงสร้างและทุี่นสร้างสรรค์

มาราศร่ ม่โชค และอมรรัตน์ วัฒนาธัร (2554) ได้้ศึกษาเร่�องทุี่นปัีญญากับั 

การพัื่ฒนาเด็้กไที่ยซึ�งพื่บัว่าทุี่นปัีญญาเป็ีนความสามารถุท่ี่�ม่ในตัวบุัคคล สามารถุเร่ยน

ร้้จัากตนเองและคนอ่�น นําไปีใช้ให้เกิด้ปีระโยชน์ต่อช่วิตและการปีฏิบััติงานในองค์กรได้้  

การทํี่าความเข้าใจักับัความหมายและความสําคัญ ตลอด้จันผลท่ี่�เกิด้จัากการพัื่ฒนา

ทุี่นปัีญญาซึ�งจัะสะที่อ้นให้เห็นความจํัาเปีน็ต่อการพัื่ฒนาให้กับัผ้้เร่ยนในสถุาบัันการ

ศึกษาทุี่กระดั้บัโด้ยเน้นการจััด้การเร่ยนการสอนใหม่้กระบัวนการคดิ้ การทํี่างานอยา่ง

เป็ีนระบับั การปีฏบัิัติงานและการทํี่างานเป็ีนท่ี่ม ผสมผสานกบััศาสตร์สาขาวิชาและ

รายวิชาท่ี่�เร่ยน ซึ�งจัะส่งผลต่อการพัื่ฒนาผ้้เร่ยนเอง ตลอด้จันสังคมปีระเที่ศชาติ 

ต่อไปี ซึ�งหากสํานักงานบัริการด้้านวชิาช่พื่บััญช่นําแนวคดิ้ทุี่นปัีญญามาใช้ในองค์กร

ก็อาจัจัะทํี่าให้ม่การพัื่ฒนาได้้เช่นเด่้ยวกัน

ณั์ฐชาและจุัฑ์ามน (2555) ศึกษาเก่�ยวกับัการพื่ัฒนาศักยภาพื่วิชาช่พื่

บััญช่ไที่ยเม่�อเปิีด้เสร่ที่างเศรษฐกิจั พื่บัว่าวิชาช่พื่บััญช่ของไที่ยม่ความจํัาเปี็นต้อง

พัื่ฒนาเพ่ื่�อยกระด้ับัคุณ์ภาพื่บัุคลากรให้ม่ศักยภาพื่ส้งขึ�นท่ี่�จัะสามารถุแข่งขันกับั 

นักวิชาช่พื่บััญช่ของต่างปีระเที่ศทัี่�งในกลุ่มปีระชาคมเศรษฐกิจัอาเซ่ยนและใน

ระดั้บัสากล การพัื่ฒนาศักยภาพื่วิชาช่พื่บััญช่ไที่ยเก่�ยวกับัมาตรการต่าง ๆ เช่น  

1) การกําหนด้มาตรฐานการบััญช่ การสอบับััญช่และมาตรฐานอ่�น ๆ ท่ี่�เก่�ยวข้อง

ให้เป็ีนไปีตามมาตรฐานสากล 2) การเข้าร่วมเป็ีนกรรมการในองค์กรวิชาช่พื่บััญช่

ระหวา่งปีระเที่ศเพ่ื่�อสรา้งความเข้าใจัและสรา้งแนวที่างในการเพิื่�มข่ด้ความสามารถุ

ที่างการแข่งขันในระด้ับันานาชาติ 3) การจััด้ตั�งสถุาบัันฝั่ึกอบัรมวิชาช่พื่บััญช่โด้ย 

มุ่งเน้นการสร้างความร้้ความเข้าใจัให้ทัี่นต่อการเปีล่�ยนแปีลง 4) การให้คําแนะนํา
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ในการจััด้ทํี่าบััญช่แก่วิสาหกิจัขนาด้กลางและขนาด้ย่อม ซึ�งเป็ีนฐานธุัรกิจัท่ี่�สําคัญ

ของไที่ย และ 5) การพัื่ฒนามาตรฐานการศึกษาด้้านวิชาช่พื่การบััญช่ตามมาตรฐาน

การศึกษาระหว่างปีระเที่ศสําหรับัผ้้ปีระกอบัวิชาช่พื่บััญช่เพ่ื่�อช่วยในการยกระดั้บั

ศักยภาพื่บััญช่สําหรับับััณ์ฑิ์ตที่างด้้านบััญช่ของไที่ย การศึกษาน่�ม่ความสอด้คล้องกับั

สมศร่ เวิ�นที่อง (2562) และชลดิ้า ลิ�นจ่ั� และคณ์ะ (2563) ท่ี่�ว่าศักยภาพื่ของผ้้ปีระกอบั

วิชาช่พื่บััญช่ตอ้งม่ที่กัษะที่างวิชาช่พื่ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างปีระเที่ศกําหนด้  

ในการพื่ฒันาศักยภาพื่ด้งักล่าวสามารถุทํี่าได้้โด้ยการนําแนวคดิ้ทุี่นปัีญญามาปีระยกุต์

ใช้นั�นเอง

สันที่นา วิจิัตรเนาวรัตน์ 2557) ได้้ศึกษาเก่�ยวกับัทุี่นจิัตวิญญาณ์ของความ

ฉลาด้ที่างจิัตวิที่ยา ซึ�งเป็ีนการนําเอาความฉลาด้ที่างจิัตวิที่ยา (Psychological Intel-

ligence) มาปีระยุกต์ใช้ในพื่ฤติกรรมอย่างเป็ีนระบับัในการแสด้งออกที่างพื่ฤติกรรม

ไปีส่้บุัคลิกภาพื่มนุษย์ บุัคลิกภาพื่เป็ีนการแสด้งออกถุงึความฉลาด้ที่างจัติวิที่ยาในการ

ดํ้ารงช่วิต การเร่ยนร้้ การคิด้ การรับัร้้ การเข้าใจัตนเองและผ้้อ่�น การแสด้งออกที่าง

อารมณ์์ การวิเคราะห์ไตร่ตรอง การแกไ้ขปัีญหา (Rossiter, 2006) ซึ�งการแสด้งออก

ที่างความฉลาด้ที่างจัติวิที่ยา ปีระกอบัไปีด้้วยความฉลาด้ที่างปีญัญา (IQ) ความฉลาด้

ที่างอารมณ์์ (EQ) และความฉลาด้จิัตวิญญาณ์ (SQ) ของมนุษย ์(Zohar & Marshall, 

2004) ความฉลาด้ที่างจิัตวิที่ยาจึังเป็ีนทุี่นจิัตวิญญาณ์ (Spiritual Capital) 

ฐิติธัร ผิวที่องงาม และกนกศักดิ้� สุขวัฒนาสินิที่ธิั� (2558) ศึกษาเร่�องปัีจัจััย 

ท่ี่�ม่ผลต่อการเพิื่�มศักยภาพื่ของบุัคลากรสํานักงานการตรวจัเงินแผ่นดิ้น เก่�ยวกับั 

ความร้้ที่างด้้านบััญช่ เพ่ื่�อก้าวเข้าส่้ปีระชาคมเศรษฐกิจัอาเซ่ยน พื่บัว่า 1) ความคิด้เห็น 

ด้้านบุัคคล สําหรับับุัคลากรในสํานักงานตรวจัเงินแผ่นดิ้นท่ี่�ม่เพื่ศ อายุ ปีระสบัการณ์์  

ระดั้บัการศึกษาและรายได้้เฉล่�ยต่อเด่้อนแตกต่างกัน ม่ความคิด้เห็นเก่�ยวกับั 

การเพิื่�มศักยภาพื่ไม่แตกต่างกัน และ 2) ความคิด้เห็นด้้านองค์กรม่ความสัมพัื่นธ์ัเชิง

บัวกต่อการเพิื่�มศักยภาพื่ของบุัคลากรสํานักงานการตรวจัเงินแผ่นดิ้นเพ่ื่�อก้าวเข้าส่้

ปีระชาคมเศรษฐกิจัอาเซ่ยน ทํี่าให้ที่ราบัว่าสํานักงานการตรวจัเงินแผ่นดิ้นเล็งเห็น

ความสําคัญของทุี่นมนุษย์ท่ี่�จัะทํี่าให้องค์กรม่การพัื่ฒนาต่อไปีได้้
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บุัญฑ์วรรณ์ วิงวอน และชุติมันต์ ละสอง (2559) ได้้ศึกษาเร่�องอิที่ธิัพื่ล 

ของความเป็ีนผ้้ปีระกอบัการองค์กร ทุี่นปัีญญาและความร่วมม่อของสมาชิกท่ี่�ม่ต่อ

ผลการดํ้าเนินงานของวิสาหกิจัชุมชนในภาคเหน่อตอนบันของปีระเที่ศไที่ย พื่บัว่า 

ผ้้ปีระกอบัการวสิาหกิจัชุมชมส่วนมากจัะใหค้วามสําคัญกับัผ้้ปีระกอบัการขององคก์ร

เป็ีนอันดั้บัหนึ�ง รองลงมาเป็ีนการมุ่งเน้นด้้านทุี่นปัีญญา ความร่วมม่อของสมาชิกและ

ผลการดํ้าเนินงาน ยังพื่บัว่าความสัมพัื่นธ์ัความเป็ีนผ้้ปีระกอบัการองค์กรม่อิที่ธิัพื่ล

ที่างตรงต่อทุี่นปัีญญามากท่ี่�สุด้ ทุี่นที่างปัีญญาม่อิที่ธิัพื่ลที่างตรงต่อผลการดํ้าเนินงาน  

จัากผลของความสัมพัื่นธ์ัดั้งกล่าวทํี่าให้ที่ราบัว่าทุี่นปัีญญาม่ความสําคัญต่อองค์กร

วนิด้า สุวรรณ์นิพื่นธั์ (2560) ศึกษาเร่�องศักยภาพื่ทีุ่นมนุษย์และความ

สามารถุเชิงพื่ลวตัของผ้ป้ีระกอบัการในอตุสาหกรรมซอฟตแ์วร์ไที่ยเพ่ื่�อเพิื่�มข่ด้ความ

สามารถุการแข่งขันในปีระชาคมเศรษฐกิจัอาเซ่ยน พื่บัว่าการพัื่ฒนาแบับัจํัาลองความ

สัมพัื่นธ์ัเชิงสาเหตขุองศักยภาพื่ที่นุมนุษยแ์ละความสามารถุเชิงพื่ลวัตของผ้้ปีระกอบั

การในอตุสาหกรรมซอฟตแ์วร์ไที่ยม่ความสอด้คลอ้งกับัข้อม้ลเชิงปีระจัักษ์อย้ใ่นเกณ์ฑ์์

ท่ี่�ยอมรับัได้้ ซึ�งผลของการที่ด้สอบัสมมติฐานพื่บัว่าศักยภาพื่ทุี่นมนุษยส่์งอิที่ธิัพื่ลที่าง

ตรงเชิงบัวกต่อความสามารถุเชิงพื่ลวัตและส่งอิที่ธิัพื่ลที่างอ้อมต่อความสามารถุ 

การแข่งขัน รวมทัี่�งความสามารถุเชิงพื่ลวัตส่งอิที่ธิัพื่ลที่างตรงเชิงบัวกต่อความ

สามารถุการแข่งขัน ท่ี่�ระดั้บันัยสําคัญที่างสถิุติ 0.01 ม่ข้อเสนอแนะให้สถุานปีระกอบั

การมุ่งเน้นการพัื่ฒนาศักยภาพื่เก่�ยวกับัทุี่นมนุษย์ในด้้านทุี่นปัีญญา 

บุัญเลิศ กมลชนกกุล (2560) ได้้กล่าวถึุงนักบััญช่วิชาช่พื่อาเซ่ยน (ASEAN CPA)  

ว่าเป็ีนหนึ�งในวิชาช่พื่ท่ี่�ถุ้กให้ความสําคัญในการเปิีด้เสร่ที่างวิชาช่พื่อาเซ่ยน ผ้้ปีระกอบั

วิชาช่พื่บััญช่ของไที่ยจััด้ว่าม่คุณ์ภาพื่ส้งแต่หากเท่ี่ยบักับันักบััญช่ของปีระเที่ศต่าง ๆ  

ในระดั้บัอาเซ่ยนยังคงต้องม่สิ�งท่ี่�ต้องปีรับัปีรุงคุณ์ภาพื่ให้ด่้ยิ�งขึ�นไปี เช่น เร่�องภาษา

อังกฤษ เพื่ราะการไปีทํี่างานต่างปีระเที่ศต้องม่ความร้้และทัี่กษะด้้านภาษาอังกฤษ

ท่ี่�ด่้พื่อ คุณ์บุัญเลิศ กลชนกกุล ปีระธัานคณ์ะอนุกรรมการงานด้้านต่างปีระเที่ศ  

สภาวิชาช่พื่บััญช่ได้้ให้สัมภาษณ์์พิื่เศษในวารสาร CPA & Account ฉบัับัเด่้อน

กรกฎาคม 2560 ว่าผ้้ปีระกอบัวิชาช่พื่บััญช่ท่ี่�อาจัจัะทํี่างานอิสระหร่อเป็ีนล้กจ้ัาง

ในสํานักงานบัริการด้้านวิชาช่พื่บััญช่ ในอด่้ตไม่ม่ข้อบัังคับัให้ที่ด้สอบัวัด้ความร้้ใด้ ๆ  
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เพ่ื่ยงแต่จับัปีริญญาตร่ด้้านบััญช่ก็สามารถุไปีขึ�นที่ะเบ่ัยนกับักระที่รวงพื่าณิ์ชย์  

แต่ตามหลักสากลแล้วการจับัปีริญญาตร่จัากมหาวิที่ยาลัยอาจัไม่เพ่ื่ยงพื่อต่อการ

เข้าส่้วิชาช่พื่บััญช่จึังม่ความจํัาเป็ีนต้องเก็บัปีระสบัการณ์์ท่ี่�เก่�ยวข้องกับัวิชาช่พื่บััญช่  

อย่างน้อย 3 ปีี เพ่ื่�อเข้าส่้ความเป็ีนเลิศและการที่ด้สอบัเป็ีนนักบััญช่วิชาช่พื่อาเซ่ยน  

จึังนับัเป็ีนโอกาสด่้ท่ี่�จัะทํี่าให้ผ้้ปีระกอบัวิชาช่พื่บััญช่ในไที่ยได้้ม่การยกระดั้บัและ

พัื่ฒนาความร้้อ่กที่างหนึ�งด้้วย ซึ�งผ้้ปีระกอบัวิชาช่พื่บััญช่ไที่ยอาจัยังไม่ที่ราบัถึุง

กฎหมายและภาษ่ท่ี่�เป็ีนเร่�องเฉพื่าะในแต่ละปีระเที่ศ นับัว่าผ้้ปีระกอบัวิชาช่พื่บััญช่

ไที่ยเป็ีนทุี่นมนุษย์ท่ี่�สําคัญต่อการพัื่ฒนาสํานักงานบัริการด้้านวิชาช่พื่บััญช่

Philip และ Stephen (2001) ได้้ศึกษาเร่�องการวัด้เชิงปีระจัักษ์และ 

ทุี่นปัีญญาที่างด้้านการบััญช่ ทํี่าให้ที่ราบัถุึงม่การปีระยุกต์ใช้การวัด้ท่ี่�เหมาะสมกับั

ธุัรกิจัโรงแรม กระแสเงินสด้และช่�อเส่ยงขององค์กรส่วนใหญ่มาจัากสินที่รัพื่ย์ทุี่น

ปัีญญา (IC) ม่การมุ่งเน้นการวัด้องค์กรท่ี่�เป็ีนโรงแรมซึ�งเป็ีนงานบัริการท่ี่�จัับัต้อง 

ไม่ได้้ ในที่างปีฏิบััติองค์กรจัะปีฏิบััติเช่นเด่้ยวกับัสินที่รัพื่ย์ไม่ม่ตัวตนท่ี่�ม่การจััด้การ

อย่างชัด้เจัน ส่วนกระแสเงินสด้ท่ี่�จัับัต้องไม่ได้้นั�นสามารถุวัด้ได้้จัากการปีระมาณ์

ม้ลค่าที่างธุัรกิจัและม้ลค่าผ้้ถุ่อหุ้น แสด้งให้เห็นว่ามุมมองกระบัวนการจััด้การของ

องค์กรม่การจััด้ทุี่นโครงสร้างให้เหมาะสมท่ี่�จัะสามารถุวัด้และกําหนด้ขนาด้ให้ 

เหมาะสมได้้

Irina และ Elvira (2013) ได้้ศึกษาเร่�องทุี่นปัีญญาและม้ลค่าของบัริษัที่  

พื่บัว่าวิธ่ัการปีระเมินม้ลค่าของบัริษัที่แบับัดั้�งเดิ้มจํัานวนมากสะท้ี่อนให้เห็นถึุง

ปีระสิที่ธิัภาพื่ในอด่้ต ซึ�งตามความเปี็นจัริงควรจัะต้องม่การพื่ิจัารณ์าม้ลค่าท่ี่� 

อย้น่อกงบัด้ลุและการเตบิัโตท่ี่�เป็ีนไปีได้้อ่กด้้วย ซึ�งขึ�นอย้กั่บัความแตกตา่งของตลาด้  

ขนาด้ของบัริษัที่และม้ลค่าที่างบััญช่ โด้ยสิ�งเหล่าน่�สามารถุอธิับัายได้้จัากทุี่นปัีญญา

ซึ�งม่การตรวจัสอบัเชิงปีระจัักษ์ของผลกระที่บัของทุี่นปัีญญาต่อม้ลค่าของบัริษัที่ ได้้

ผลลัพื่ธ์ัเป็ีนเชิงบัวกท่ี่�เก่�ยวกับัความสัมพัื่นธ์ัระหว่างค่าสัมปีระสิที่ธิั� ม้ลค่าเพิื่�มที่าง

ปัีญญาและม้ลค่าของบัริษัที่อ่กด้้วย แสด้งให้เห็นว่าทุี่นปัีญญาสามารถุเพิื่�มม้ลค่าเพิื่�ม

ให้กับัองค์กรได้้นั�นเอง
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David และ Michele (2013) ได้้ช่�แจังแนวคิด้เร่�องทุี่นจิัตวิญญาณ์ไว้ว่า  
ความคิด้เร่�อง “ทุี่นจิัตวิญญาณ์” เป็ีนหัวข้อท่ี่�น่าสนใจัมาก ได้้อ้างอิงการที่บัที่วนที่าง
วิชาการ วรรณ์กรรม การสัมภาษณ์์และการสนที่นากลุ่มท่ี่�ดํ้าเนินการกับัผ้้นําและ
อาสาสมัครมากกว่า 15 องค์กร ม่การพัื่ฒนาองค์กรเอกชนและกลุ่มชุมชนในฮ่้องกง
มาเก�าและไต้หวันม่การนําเสนอกรอบัแนวคิด้ทุี่นจิัตวิญญาณ์ดั้งน่� 1) ทุี่นจิัตวิญญาณ์
เป็ีนร้ปีแบับัของค่านิยมท่ี่�ไม่เป็ีนอิสระเปี็นเพ่ื่ยงส่วนหนึ�งของทีุ่นสังคม วัฒนธัรรม
หร่อศาสนา 2) ทุี่นจิัตวิญญาณ์ตั�งอย้่บันพ่ื่�นฐานของความแท้ี่จัริง 3) ทุี่นจิัตวิญญาณ์
สร้างขึ�นและเปีล่�ยนความสัมพัื่นธ์ัที่างสังคมและวัตถุุซึ�งจัะช่วยเพิื่�มความสามารถุ 
ส่วนบุัคคลและกลุ่มให้บัรรลุตามเป้ีาหมายท่ี่�แท้ี่จัริง

Rezvan และ Karim (2016) ได้้ศึกษาเร่�องการสํารวจัผลกระที่บัของทุี่น
ปัีญญาในการเร่งการนําเสนอรายงานที่างการเงินของบัริษัที่ในตลาด้หลักที่รัพื่ย์
ของเตหะราน วัตถุุปีระสงค์หลักท่ี่�ถุ้กกําหนด้ค่อการรายงานที่างการเงินท่ี่�จััด้ทํี่าขึ�น
เพ่ื่�อการเตร่ยมข้อม้ลท่ี่�เป็ีนปีระโยชน์สําหรับัผ้้ถุ่อหุ้น เจ้ัาหน่� ล้กค้าองค์กรของรัฐ
และปีระชาชนทัี่�วไปีท่ี่�จัะสามารถุใช้ในการตัด้สินใจั องค์ปีระกอบัของทุี่นปัีญญาม่
อิที่ธิัพื่ลต่อการเร่งการนําเสนอรายงานที่างการเงินปีระจํัาปีีของบัริษัที่ ปีระชากรท่ี่�
ศึกษาในช่วงปีี 2010-2014 จํัานวน 120 บัริษัที่ พื่บัว่าองค์ปีระกอบัทุี่นปัีญญาและ 
องค์ปีระกอบัของที่นุโครงสรา้งบ่ังบัอกถึุงความคิด้ท่ี่�ว่า องค์ปีระกอบัของที่นุปัีญญาท่ี่�
ม่ความสัมพัื่นธ์ัเชิงบัวกและม่ความสําคญักับัการเร่งการนําเสนอรายงานที่างการเงนิ 
ค่อที่รัพื่ยากรมนุษย์หร่อทุี่นมนุษย์นั�นเอง

องค์ความร้�ใหม่หร่อแนวคิด หร่อผลการวิเคราะห์สังเคราะห์
แนวคิด้ทุี่นปัีญญาเป็ีนแนวคิด้ท่ี่�ใช้ในการพัื่ฒนาองค์กรต่าง ๆ ตามท่ี่�

ได้้กล่าวมาแล้วข้างต้นและอาจัจัะเป็ีนอ่กที่างเล่อกหร่อแนวที่างท่ี่�จัะสามารถุใช้ 
ในการพัื่ฒนาและยกระดั้บัสํานักงานบัริการด้้านวิชาช่พื่บััญช่ในไที่ยให้ม่ปีระสิที่ธิัภาพื่
ได้้เช่นเด่้ยวกัน โด้ยจัะสร้างให้เกิด้ความพื่ร้อมและม่ความมั�นใจัท่ี่�จัะก้าวส่้ในระดั้บั
อาเซ่ยนและระดั้บัสากล รวมถึุงอาจัจัะทํี่าให้สํานักงานบััญช่คุณ์ภาพื่ในไที่ยม่จํัานวน
ท่ี่�เพิื่�มขึ�น อย่างไรก็ตามหากสํานักงานบัริการด้้านวิชาช่พื่บััญช่ได้้นําแนวคิด้ทุี่น
ปัีญญามาปีระยกุต์ใช้กับัองคก์รอาจัจัะทํี่าใหเ้กิด้แนวที่างในการปีฏบัิัติงานท่ี่�ด่้ชัด้เจัน 
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มากขึ�น ม่การบัริหารจััด้การภายในองค์กรท่ี่�ง่ายขึ�น ผ้้เข่ยนในฐานะอาจัารย์ผ้้สอนท่ี่�
ม่ความเก่�ยวข้องกับัวิชาช่พื่บััญช่โด้ยตรงจัะได้้ม่โอกาสในการถุ่ายที่อด้องค์ความร้้น่�
ให้กับันักศึกษาสาขาวิชาการบััญช่เม่�อจับัการศึกษาและได้้นําไปีปีรับัใช้ในการทํี่างาน  
นอกจัากน่�หากหลักส้ตรของสถุาบัันการศึกษาใด้ม่ระบับัสหกิจัศึกษาซึ�งนักศึกษา
ต้องม่การปีฏิบััติงานท่ี่�สํานักงานบัริการด้้านวิชาช่พื่บััญช่ ส่วนอาจัารย์จัะม่หน้าท่ี่�ไปี
นิเที่ศการปีฏิบััติงานของนักศึกษาในสํานักงานบัริการด้้านวิชาช่พื่บััญช่เหล่านั�น จัะ
เป็ีนโอกาสอันด่้ยิ�งท่ี่�อาจัารย์นิเที่ศจัะได้้นําองค์ความร้้น่�ไปีเผยแพื่ร่แนะนําแก่องค์กร
เหลา่นั�นเพ่ื่�อกอ่ให้เกิด้ปีระโยชน ์เพิื่�มคุณ์ภาพื่ใหกั้บัสํานกังานบัรกิารด้้านวชิาช่พื่บััญช่
ให้เป็ีนท่ี่�ยอมรับัและปีระสบัความสําเร็จัในการดํ้าเนินงานด้้านวิชาช่พื่บััญช่ต่อไปี

บทสรุป
แนวคิด้ทุี่นปัีญญาเป็ีนปัีจัจััยท่ี่�ม่ความสําคัญอย่างยิ�งต่อการพัื่ฒนาสํานักงาน

บัริการด้้านวิชาช่พื่บััญช่ไที่ยท่ี่�ปีระกอบัด้้วยองค์ปีระกอบั 4 ด้้าน โด้ยเริ�มตั�งแต่ 
ทุี่นมนุษย ์ค่อ บุัคลากรในองค์กรท่ี่�ต้องพัื่ฒนาเพ่ื่�อให้ม่ความร้้ความสามารถุและทัี่กษะ
ในการปีฏิบััติงานให้เป็ีนไปีตามมาตรฐานวิชาช่พื่บััญช่กําหนด้ ซึ�งต้องตระหนักถึุง
การนําวิธ่ัการปีฏิบััติงานท่ี่�ด่้ รวมถึุงทัี่กษะท่ี่�ม่ท่ี่�ได้้รับัจัากการปีฏิบััติเหล่านั�นมาเล่า
บัอกกล่าวหร่อแลกเปีล่�ยนให้กับับุัคลากรในองค์กรเพ่ื่�อใช้เป็ีนแนวที่างในการปีฏิบััติ
ท่ี่�ด่้ได้้นั�นค่อทุี่นสังคม พื่ร้อมกับัต้องม่การรวบัรวมวิธ่ัการเหล่านั�นให้เป็ีนลายลักษณ์์
อักษรโด้ยจััด้ทํี่าเป็ีนค่้ม่อ นโยบัาย โด้ยใช้เป็ีนแนวที่างในการปีฏิบััติงานขององค์กรเพ่ื่�อ
ให้เกิด้ ความชัด้เจัน เกิด้ความเข้าใจัในการปีฏิบััติงานท่ี่�ถุ้กต้องจัะทํี่าให้ปีระสิที่ธิัภาพื่
ตามมาได้้นั�นหมายถึุงทุี่นโครงสร้าง หากองค์กรพื่บัว่าแนวที่างปีฏิบััติท่ี่�ใช้นั�น 
ก่อให้เกิด้ผลด่้ต่อองค์กรควรท่ี่�จัะม่การเผยแพื่ร่วิธ่ัการเหล่านั�นให้กับัองค์กรอ่�น ๆ  
เพ่ื่�อได้้ใช้ให้เกิด้ปีระโยชน์โด้ยเฉพื่าะองค์กรท่ี่�เก่�ยวกับัวิชาช่พื่บััญช่ให้กว้างขึ�น
ในลําดั้บัถัุด้ไปีส่วนน่�จัะเร่ยกว่าทุี่นจิัตวิญญาณ์ ทุี่นทัี่�งหมด้ท่ี่�กล่าวมานั�นรวม 
เร่ยกว่า “ทุี่นปัีญญา” ซึ�งแนวคิด้ทุี่นปัีญญาน่�น่าจัะช่วยให้เกิด้ปีระโยชน์ต่อการพัื่ฒนา
สํานักงานบัริการด้้านวิชาช่พื่บััญช่ไที่ยโด้ยใช้เป็ีนร้ปีแบับัหร่อแนวที่างในการทํี่าให้
เกิด้ศักยภาพื่ต่อการปีฏิบััติงานในองค์กรและยังสามารถุต่อยอด้ดํ้าเนินการวิจััยใน 
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การเก็บัข้อม้ลเพิื่�มเติมในส่วนท่ี่�เก่�ยวข้อง เพ่ื่�อสร้างความเช่�อมั�นในการพัื่ฒนาคุณ์ภาพื่
ให้กับัสํานักงานบัริการด้้านวิชาช่พื่ในไที่ยเพ่ื่�อสามารถุใช้เป็ีนแนวที่างในการปีฏิบััติ

งานและก่อให้เกิด้ปีระโยชน์ได้้จัริง

กิตติกรรมประกาศิ

ผ้้เข่ยนขอขอบัคุณ์คณ์ะศิลปีศาสตร์และคณ์ะบัริหารธุัรกิจั มหาวิที่ยาลัย

เที่คโนโลย่ราชมงคลพื่ระนครท่ี่�ให้โอกาสและให้การสนับัสนุนในการจััด้ทํี่าบัที่ความ

ในครั�งน่�
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แนวทางการพัฒินาและส่งเสริมเยาวชนด่เด่นทางการก่ฬาและ
นันทนาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลย่ราชมงคลพระนคร
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บทคัดย่อ

เยาวชนเป็ีนช่วงวัยท่ี่�ม่ความสําคัญซึ�งจัะเติบัโตเปี็นปีระชากรหลักในการ

ยกระดั้บัการพัื่ฒนาของปีระเที่ศ จึังควรได้้รับัการพัื่ฒนาและส่งเสริมทัี่กษะต่าง ๆ 

เพ่ื่�อก้าวเข้าส่้วัยผ้้ใหญ่ท่ี่�ม่คุณ์ภาพื่ ปีระกอบัอาช่พื่ตามความถุนัด้และความสนใจั ใช้

ทัี่กษะช่วิตในศตวรรษท่ี่� 21 ตรงกับัความต้องการอันพึื่งปีระสงค์ของสถุานปีระกอบั

การ มหาวิที่ยาลัยจึังม่ความสําคัญในการพัื่ฒนาและส่งเสริมให้เยาวชนให้สามารถุเติม

เต็มศักยภาพื่ท่ี่�ตนเองม่ ม่ทัี่กษะช่วิตและทัี่ศนคติเชิงบัวกท่ี่�พื่ร้อมเผชิญและสามารถุ

ปีรับัตัวต่อการเปีล่�ยนแปีลงต่าง ๆ ได้้เป็ีนอย่างด่้ มหาวิที่ยาลัยเที่คโนโลยร่าชมงคล

พื่ระนครเห็นถึุงความสําคัญของการวางรากฐานด้ังกล่าว จึังเปิีด้โอกาสให้เยาวชน 

ด่้เด่้นท่ี่�ม่ความสามารถุพื่ิเศษที่างการก่ฬาและนันที่นาการเข้ารับัการศึกษาในระด้ับั

ปีริญญาตร่ เพ่ื่�อพัื่ฒนาและส่งเสริมในด้้านร่างกาย จิัตใจั สังคม อารมณ์์ สติปัีญญา 

โด้ยกําหนด้แนวที่างในการพัื่ฒนาและส่งเสริมเยาวชนอย่างเป็ีนระบับั สามารถุผลิต

บััณ์ฑิ์ตพื่ร้อมใช้และเป็ีนพื่ลังในการขับัเคล่�อนพัื่ฒนาชุมชน สังคม ปีระเที่ศชาติและ

ในระดั้บัสากล ให้ม่ความเจัริญก้าวหน้าในอนาคตต่อไปีได้้อย่างเต็มศักยภาพื่

คำาสำาคัญ: แนวที่างการพัื่ฒนา เยาวชน เยาวชนด่้เด่้น การก่ฬา นันที่นาการ

1* อาจัารย์ คณ์ะศิลปีศาสตร์ มหาวิที่ยาลัยเที่คโนโลย่ราชมงคลพื่ระนคร 
2 อาจัารย์ ด้ร. คณ์ะศิลปีศาสตร์ มหาวิที่ยาลัยเที่คโนโลย่ราชมงคลพื่ระนคร
3 ผ้้ช่วยศาสตราจัารย์ คณ์ะศิลปีศาสตร์ มหาวิที่ยาลัยเที่คโนโลย่ราชมงคลพื่ระนคร 

E-mail: srattra.l@rmutp.ac.th 



JOURNAL OF LIBERAL ARTS (WANG NANG LENG) RMUTP VOL. 1 NO. 2 (JULY-DECEMBER 2021)

วารสารศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564)

129

The Guidelines on the Development and Promotion 
of Outstanding Youth in Sports and Recreation at  

Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
Srattra Lengpaiboon1* Naret kantawong2  

and Yutthapoom Suwannawet3

When it comes to preparing and developing skills important for 

Thai people in the twenty-first century, youth is a vital segment of the 

population. Young people should be encouraged to fulfil the needs of 

their future employers. Universities are responsible for helping young 

people to reach their full potential, as well as developing life skills 

and positive attitudes that will help them adapt to future problems. 

The Rajamangala University of Technology Phra Nakhon recognized  

the necessity of laying the groundwork for its students’ development  

and advancement. The objectives are to develop and promote young 

learners in terms of their body, mind, society, and emotional intelligence  

in a systematic manner. Furthermore, the young students are expected 

to be skilled and forward-thinking graduates capable of promoting  

community development on a local and international scale.

 

Keyword: Guide line on the Development, Youth, Outstanding Youth, 

Sports, Recreation
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2 Lecturer, Ph.D. of Liberal Arts of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
3 Assistant Professor of Liberal Arts of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 
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บทนำา
พื่ระบัรมราโชวาที่ ของพื่ระบัาที่สมเด้็จัพื่ระปีรมินที่รมหาภ้มิพื่ลดุ้ลยเด้ช  

ท่ี่�พื่ระราชที่านแก่คร้และนักเร่ยนท่ี่�ได้้รับัพื่ระราชที่านรางวัล ณ์ ศาลาดุ้สิด้าลัย  
เม่�อวันท่ี่� 27 กรกฎาคม 2524 ความตอนหนึ�งว่า “...การศึกษาเป็ีนปัีจัจััยสําคัญ 
ในการสร้างและพัื่ฒนาความร้้ ความคิด้ ความปีระพื่ฤติ และคุณ์ธัรรมของบัุคคล
สังคมและบ้ัานเม่องใด้ให้การศึกษาท่ี่�ด่้แก่เยาวชนได้้อย่างครบัถุ้วน ล้วนพื่อ 
เหมาะกันทุี่ก ๆ  ด้้าน สังคม และบ้ัานเม่องนั�น ก็จัะม่พื่ลเม่องมั�นคงของปีระเที่ศชาติไว้  
และพัื่ฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปีได้้โด้ยตลอด้…” (พื่ระบัาที่สมเด้็จัพื่ระปีรมินที่รมหา
ภ้มิพื่ลอดุ้ลยเด้ช, 2524)

การพัื่ฒนาปีระเที่ศชาติสิ�งสําคัญ ค่อ การวางรากฐานการศึกษาและจััด้
กิจักรรมเสริมทัี่กษะด้้านต่าง ๆ รวมถึุงความสามารถุพิื่เศษให้ม่ความโด้ด้เด่้นตาม
ความถุนัด้ เพ่ื่�อเป็ีนทิี่ศที่างการขับัเคล่�อนการพัื่ฒนาศักยภาพื่คนตลอด้ช่วงช่วิต  
(สํานักงานสภาพัื่ฒนาการเศรษฐกิจัและสังคมแห่งชาติ, 2564) สามารถุผลิต
ที่รัพื่ยากรมนุษย์ท่ี่�ม่คุณ์ค่าในอนาคต และยังเป็ีนการวางรากฐานท่ี่�มั�นคงให้กับั
ปีระเที่ศชาติอ่กด้้วย ทัี่�งน่� ม่องค์ปีระกอบัในการพัื่ฒนาและส่งเสริมหลายภาคส่วน 
อาทิี่ ครอบัครัว ชุมชน ศาสนสถุาน สถุาบัันการศึกษา ส่�อต่าง ๆ และองค์กรต่าง ๆ 
รวมถึุงภาครัฐและเอกชนด้้วย ทุี่กภาคส่วนจึังม่ส่วนร่วมกันรับัผิด้ชอบัในการพัื่ฒนา
และสง่เสริมเยาวชน เพ่ื่�อใหเ้ป็ีนคนด่้ คนเกง่ และเป็ีนผ้้ท่ี่�ม่ความสุขตามช่วงวัย เติบัโต
เป็ีนบุัคลากรท่ี่�ม่คุณ์ภาพื่ในการพัื่ฒนาปีระเที่ศต่อไปี

รัฐบัาลจึังได้้วางแนวที่างการพัื่ฒนาปีระเที่ศโด้ยกําหนด้ยุที่ธัศาสตร์ชาติ 
20 ปีี นโยบัายไที่ยแลนด์้ 4.0 และกําหนด้เป้ีาหมายแผนพัื่ฒนาเศรษฐกิจัและสังคม
แห่งชาติฉบัับัท่ี่� 12 มาเป็ีนกรอบัแนวที่างในการพัื่ฒนาที่รัพื่ยากรมนุษย์ให้เป็ีน 
ผ้้ท่ี่�ม่ความร้้ ความสามารถุ ม่ความพื่ร้อมในด้้านร่างกาย จิัตใจั อารมณ์์ สังคม และ 
สติปัีญญา เป็ีนผ้้พื่ร้อมใช้ในกิจัการงานต่าง ๆ ทัี่�งในภาครัฐและภาคเอกชน และ
เป็ีนการยกระดั้บัคุณ์ภาพื่ของปีระเที่ศในอนาคตอ่กด้้วย

การพัื่ฒนาเยาวชนนั�น ปัีจัจุับัันรัฐบัาลได้้ให้ความสําคัญเป็ีนอย่างมาก  
เน่�องจัากเปี็นองค์ปีระกอบัสําคัญท่ี่�จัะขับัเคล่�อนปีระเที่ศชาติในอนาคต และได้้

กําหนด้แผนพัื่ฒนาเด็้กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบัับัท่ี่� 2 (ปีี 2560 - 2564) ระบุั
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ยุที่ธัศาสตร์ไว้ 5 ด้้าน ได้้แก่ 1) การพัื่ฒนาศักยภาพื่และสร้างภ้มิคุ้มกัน ได้้รับัการ

พัื่ฒนาทัี่กษะต่าง ๆ ตามช่วงวัยอย่างเต็มศักยภาพื่ 2) การสร้างความเข้มแข็งของ

กลไกสภาพื่แวด้ล้อมให้เอ่�อต่อการพัื่ฒนาอย่างม่ปีระสิที่ธิัภาพื่โด้ยได้้รับัความร่วม

ม่อจัากครอบัครัว สถุานศึกษา ศาสนสถุาน ชุมชน ส่�อท่ี่�ปีลอด้ภัยและส่�อสร้างสรรค์  

เพ่ื่�อการเร่ยนร้้ของเด็้กและเยาวชนทัี่�งในระบับัออนไลน์ และท่ี่�สัมผัสได้้ 3) ส่งเสริมการ

ม่ส่วนร่วม ม่จิัตสํานึกในฐานะผ้้ด้้แลชุมชนและสังคม เกิด้การพัื่ฒนาอย่างเป็ีนระบับั  

ม่คุณ์ค่าม่ความทัี่นสมัย 4) ส่งเสริมบัที่บัาที่และระด้มความร่วมม่อของทุี่กภาคส่วน 

ในการพัื่ฒนาพื่ร้อมขับัเคล่�อนในทุี่กระดั้บัสถุาบััน โด้ยความร่วมม่อจัากภาค่ 

เคร่อข่าย ทัี่�งภาครัฐและเอกชน 5) การพัื่ฒนานวัตกรรมการบัริการจััด้การ  

ม่ศ้นย์ข้อม้ลในการบัริหารจััด้การบ้ัรณ์าการข้อม้ลสารสนเที่ศ ม่เคร่อข่ายการเร่ยนร้้  

และม่การบัริหารจััด้การท่ี่�ด่้และม่ปีระสิที่ธิัภาพื่ (คณ์ะกรรมการส่งเสริมการพัื่ฒนา

เด็้กและเยาวชนแห่งชาติ, 2561)

สถุานศึกษาในระดั้บัอุด้มศึกษา สถุาบัันท่ี่�สอนในด้้านวิชาการ และวิชาช่พื่

ชั�นส้ง โด้ยม่พัื่นธักิจัในด้้านการสอนหนังส่อ พัื่ฒนาทัี่กษะท่ี่�จํัาเป็ีนในการดํ้าเนินช่วิต

ผ่านกิจักรรมเสริมหลักส้ตร และกิจักรรมนอกหลักส้ตร การดํ้าเนินการวิจััยต่าง ๆ  การ

ให้บัริการวิชาการ รวมถึุงทํี่านุบํัารุงศิลปีวัฒนธัรรมของชาตด้ิ้วย สอด้คล้องกับัสํานัก

นโยบัายและแผนการอุด้มศึกษา (2562) ท่ี่�ได้้ระบัุถึุงแผนงานระด้ับัอุด้มศึกษาใน

การผลติและพื่ฒันากําลงัคนท่ี่�เปีดิ้โอกาสใหทุ้ี่กคนได้้พัื่ฒนาตนเองเข้าถึุงองคค์วามร้้  

และแหล่งที่รัพื่ยากรท่ี่�จํัาเป็ีนต่อการพัื่ฒนาได้้ทุี่กท่ี่�ทุี่กเวลา มหาวิที่ยาลัยเที่คโนโลย่

ราชมงคลพื่ระนคร เป็ีนอ่กหนึ�งสถุาบัันอุด้มศึกษาท่ี่�มุ่งเน้นในการพัื่ฒนาและส่งเสริม

เยาวชน พัื่ฒนากําลังพื่ลของปีระเที่ศและสังคมโลก และม่การบัริหารจััด้การด้้วยหลัก

ธัรรมาภิบัาล 6 ปีระการ ได้้แก่ 1) การม่ส่วนร่วม (Participation) 2) ความโปีร่งใส 

(Transparency) 3) ความรับัผิด้ชอบั (Accountability) 4) ระบับัคุณ์ธัรรม (Merit 

System) 5) ปีกครองด้้วยกฎหมาย(Rule of Law) และสุด้ท้ี่าย 6) ปีระสิที่ธิัภาพื่

และปีระสทิี่ธิัผล (Efficiency and Effectiveness) ในการพื่ฒันาและส่งเสริมเยาวชน

น่�จัะม่หน่วยงานหลักค่อ คณ์ะทัี่�ง 9 ปีระกอบัด้้วย 1) คณ์ะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
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2) คณ์ะเที่คโนโลย่คหกรรมศาสตร์  3) คณ์ะเที่คโนโลย่ส่�อสารมวลชน  

4) คณ์ะบัริหารธุัรกิจั 5) คณ์ะวิที่ยาศาสตร์และเที่คโนโลย ่6) คณ์ะวิศวกรรมศาสตร์  

7) คณ์ะศิลปีศาสตร์ 8) คณ์ะอุตสาหกรรมสิ�งที่อและออกแบับัแฟชั�น และ  

9) คณ์ะสถุาปัีตยกรรมศาสตร์และการออกแบับั และยังม่หน่วยงานขับัเคล่�อน

การพัื่ฒนาศักยภาพื่นักศึกษา ได้้แก่ กองพัื่ฒนานักศึกษา สภานักศึกษา องค์การ 

นักศึกษา ชมรมของมหาวิที่ยาลัย ชุมนุมของคณ์ะ และม่กลุ่มต่าง ๆ ท่ี่� 

นักศึกษารวมตัวกันเพ่ื่�อดํ้าเนินกิจักรรมพัื่ฒนาศักยภาพื่ของนักศึกษา เป็ีนต้น  

(มหาวิที่ยาลัยเที่คโนโลย่ราชมงคลพื่ระนคร, 2560)

จัากเหตุผลดั้งกล่าว ผ้้เข่ยนจึังสนใจัศึกษาแนวที่างการพัื่ฒนาและ 

ส่งเสริมเยาวชนท่ี่�ม่ความสามารถุด่้เด่้นในด้้านก่ฬาและนันที่นาการ ซึ�งมหาวิที่ยาลัย

เที่คโนโลย่ราชมงคลพื่ระนคร ได้้ดํ้าเนินการในการพื่ัฒนาและส่งเสริมศักยภาพื่

ในทุี่กทัี่กษะท่ี่�สามารถุให้ได้้ ทัี่�งที่างร่างกาย จิัตใจั สังคม อารมณ์์ และสติปัีญญา  

และผ้้เข่ยนคาด้หวังว่า บัที่ความวิชาการฉบัับัน่�จัะส่งให้เกิด้ผลด่้ต่อสังคมและ 

ปีระเที่ศชาติในอนาคต เน่�องจัากเยาวชนกลุ่มน่�จัะเติบัโตไปีเป็ีนบุัคลากรท่ี่�ม่

คุณ์ลักษณ์ะพึื่งปีระสงค์ของปีระเที่ศตามยุที่ธัศาสตร์ชาติ 20 ปีี และเป็ีนฟันเฟ้อง

หลักของการพัื่ฒนาชุมชน สังคม ปีระเที่ศชาติและในระดั้บัสากล ให้ม่ความเจัริญ

ก้าวหน้าต่อไปีได้้อย่างมั�นคง มั�งคั�ง ยั�งย่น

เยาวชนค่อหัวใจัของการพัฒินาประเทศิชาติ

เยาวชน (Youth) ตามคํานิยามของพื่ระราชบััญญัติส่งเสริมการพัื่ฒนาเด็้ก

และเยาวชนแห่งชาติ พื่.ศ. 2550 ได้้ให้ความหมายว่า บุัคคลซึ�งม่อายุตั�งแต่สิบัแปีด้ปีี 

บัริบ้ัรณ์์ถึุงย่�สิบัห้าปีีบัริบ้ัรณ์์ (ราชกิจัจัานุเบักษา, 2551: 1) สําหรับัการพัื่ฒนาเยาวชน

นั�นควรเริ�มจัากครอบัครวั ซึ�งจัะม่บัที่บัาที่หนา้ท่ี่�ในการเล่�ยงด้้ เอาใจัใส่ให้ความอบัอุ่น  

มอบัความรักความเมตตา ที่ะนุถุนอม และเม่�อเยาวชนเติบัโตขึ�น สถุานศึกษานั�นจึัง

เข้ามาม่บัที่บัาที่มากขึ�น ซึ�งเป็ีนแหล่งเร่ยนร้้ ฝึั่กปีระสบัการณ์์ต่าง ๆ  ทัี่�งการเร่ยนร้้ตาม

ตํารา และปีระสบัการณ์์ช่วิตนอกห้องเร่ยน สอด้คล้องกับั พื่ระราชบััญญัติส่งเสริมการ

พัื่ฒนาเด็้กและเยาวชนแห่งชาติ พื่.ศ.2560 ซึ�งม่การดํ้าเนินการหลายข้อ ในข้อ 3 ระบุั
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เร่�องการสนับัสนุนและส่งเสริมความร่วมม่อที่างการศึกษา ทัี่�งภายในและภายนอก

ปีระเที่ศ เพ่ื่�อให้เด็้กและเยาวชนทีุ่กคนสามารถุเข้าถึุงการศึกษาได้้อย่างเหมาะสม  

ข้อ 4 ระบุัถึุงการสนับัสนุนเด็้กท่ี่�ม่ความสามารถุพิื่เศษ ให้สามารถุพึื่�งตนเองได้้  

ม่คุณ์ธัรรม ม่คุณ์ภาพื่ช่วิตท่ี่�ด่้สามารถุปีระกอบัอาช่พื่และดํ้ารงช่วิตได้้อย่างเป็ีน

อิสระ ข้อ 5 ระบุัถึุงการส่งเสริมให้ม่สุขภาพื่พื่ลานามัยท่ี่�สมบ้ัรณ์์แข็งแรง เป็ีนต้น  

(ราชกิจัจัานุเบักษา, 2560: 2)

มหาวิที่ยาลัยเป็ีนหน่วยงานสําคัญท่ี่�ม่ภารกิจัในการพัื่ฒนาและส่งเสริม

เยาวชนท่ี่�ม่ความด่้เด่้นในเร่�องของการก่ฬาและนันที่นาการได้้เป็ีนอย่างยิ�ง สามารถุ

วางรากฐานคุณ์ธัรรม สร้างจิัตสํานึกสาธัารณ์ะ วางแผนพัื่ฒนาและส่งเสริมเยาวชน

ให้เป็ีนบุัคลากรท่ี่�ม่ศักยภาพื่ส้ง เป็ีนหัวใจัของการพัื่ฒนาปีระเที่ศชาติ ผลิตบััณ์ฑิ์ต

คุณ์ภาพื่ส่้สังคม ปีระเที่ศชาติ และระด้ับันานาชาติ ทํี่าให้เยาวชนเปี็นผ้้ม่ส่วนร่วม 

ในการเป็ีนพื่ลังขับัเคล่�อนเพ่ื่�อพัื่ฒนาปีระเที่ศชาติอย่างแท้ี่จัริง

มหาวิที่ยาลัยเที่คโนโลย่ราชมงคลพื่ระนคร ได้้มอบัหมายให้กองพัื่ฒนา

นักศึกษา และหน่วยงานระดั้บัคณ์ะเป็ีนศ้นย์กลางในการปีระสานงานเพ่ื่�อดํ้าเนิน

กิจักรรมการพัื่ฒนาและส่งเสริมนักศึกษา รวบัรวมข้อม้ล ข้อเสนอแนะ ปีระเมินเร่�อง

ท่ี่�ม่ผลกระที่บัต่อนักศึกษาปีกติ นักศึกษาโควตา และนักศึกษาทุี่นการศึกษาตลอด้

หลักส้ตร ทัี่�งน่� เพ่ื่�อเป็ีนการยกระดั้บัศักยภาพื่ของเยาวชน ด้้านร่างกาย จิัตใจั อารมณ์์ 

สังคม สตปัิีญญา ใหเ้ป็ีนนักศึกษาท่ี่�พึื่งปีระสงคข์องมหาวทิี่ยาลัยด้้วย (มลัลิกา ว่ระสยั,  

ผ้้ให้สัมภาษณ์์, 10 พื่ฤษภาคม 2564)

สิที่ธิัท่ี่�เยาวชนได้้รับัการพัื่ฒนาจัากมหาวิที่ยาลัยเที่คโนโลย่ราชมงคล

พื่ระนคร สอด้คล้องกับัมาตรฐานการพัื่ฒนาเด็้กและเยาวชน (กรมส่งเสริม 

การปีกครองท้ี่องถิุ�น, บัที่ท่ี่� 1 บัที่นํา: 7) อนุสัญญาว่าด้้วยสิที่ธิัเด็้กในการได้้รับัการ

ศึกษาทุี่กปีระเภที่ (ในระบับัและนอกระบับั) และสิที่ธิัในมาตรฐานการดํ้ารงช่วิต 

ท่ี่�เพ่ื่ยงพื่อสําหรับัการพัื่ฒนาด้้านร่างกาย สมอง จิัตใจั ศ่ลธัรรม และสังคมของเด็้ก 

ซึ�งครอบัคลุมในเร่�องการได้้รับัการศึกษา การเล่น การนันที่นาการ เสร่ภาพื่ที่างความคิด้  

มโนธัรรม ศาสนา การพัื่ฒนาบุัคลิกภาพื่ทัี่�งด้้านร่างกายและจิัตใจั สิที่ธิัท่ี่�จัะม่ 

ผ้้รับัฟัง ม่เอกลักษณ์์ทัี่�งในด้้านสัญชาติและช่�อ ครอบัครัว
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การบริหารจััดการ

ผ้้เข่ยนได้้ศึกษาเอกสารที่างวิชาการและวรรณ์กรรมท่ี่�เก่�ยวข้อง และ 

สรุปีได้้ว่า มหาวิที่ยาลัยเที่คโนโลย่ราชมงคลพื่ระนครม่กระบัวนการในการพัื่ฒนา

และส่งเสริมเยาวชนด่้เด่้นด้้านการก่ฬาและนันที่นาการ โด้ยม่การปีระยกุต์ใช้ที่ฤษฎ่  

4 M’s และที่ฤษฎ่การจััด้การสมัยใหม่ (POLC) (HR NOTE.asia: 2564) ดั้งภาพื่ 

และคําอธิับัายปีระกอบัจัากแนวคิด้ท่ี่�ผ้้เข่ยนได้้ปีระยุกต์ใช้กรอบัแนวคิด้การบัริหาร

จััด้การของอาพัื่ที่ธ์ั เต่ยวตระก้ล (อาพัื่ที่ธ์ั เต่ยวตระก้ล, 2555: 394) ดั้งน่� 

ป่จัจััยนำาเข�า 

Input

4 M’s

- คน (Man) 

- งบัปีระมาณ์ (Money)

- สถุานท่ี่� วัสดุ้อุปีกรณ์์  

และสิ� ง อํานวความ

สะด้วก (Material)

- การจััด้การ  

(Management)

POLC

- การวางแผน

- การจััด้การองค์กร

- ภาวะการเป็ีนผ้้นํา

- การควบัคุม

กระบวนการ

Process

GOAL

แนวที่างการพัื่ฒนา

และส่งเสริมเยาวชน 

ด่้เด่้นที่างการก่ฬา 

และนันที่นาการ

ผลผลิต

Output

ภาพท่� 1 กรอบัแนวคิด้การบัริหารจััด้การ

เพ่ื่�อให้การดํ้าเนินการพัื่ฒนาและส่งเสริมเยาวชนด่้เด่้นที่างการก่ฬาและ

นันที่นาการปีระสบัผลสําเร็จัตรงตามวัตถุุปีระสงค์ท่ี่�กําหนด้ไว้ เริ�มต้นโด้ยการนํา

ปัีจัจััยนําเข้า (Input) มาจััด้การ โด้ยใช้ที่ฤษฎ่ที่รัพื่ยากรบัริหาร เร่ยกโด้ยยอ่ว่า 4 M’s  

(ตุลา มหาพื่สุธัานนท์ี่, 2545: 37) สอด้คล้องกับัศิริวรรณ์ เสร่รัตน์ และคณ์ะ (2545: 211)  

และ สราที่ตรา เล่งไพื่บ้ัลย ์(2554: 12-14) ซึ�งได้้อธิับัายถึุงกระบัวนการนําที่รัพื่ยากร
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การบัริหารมาใช้ตามหลักการ 4 M’s มาวิเคราะห์เพ่ื่�อให้การดํ้าเนินการปีระสบั

ผลสําเร็จั ได้้แก่ คน (Man) งบัปีระมาณ์ (Money) สถุานท่ี่� วัสดุ้อุปีกรณ์์ และ 

สิ�งอํานวยความสะด้วก (Material) การจััด้การ (Management) จัากนั�นเปี็นการ

ใช้กระบัวนการเข้ามาเพ่ื่�อดํ้าเนินการให้ตรงตามวัตถุุปีระสงค์ท่ี่�กําหนด้ไว้ ได้้แก่  

การวางแผน (Planning) การจััด้การองค์กร (Organizing) ภาวะการเปี็นผ้้นํา  

(Leading) และการควบัคุม (Controlling) และในขั�นตอนสุด้ท้ี่ายจัะได้้ผลผลิต  

(Output) เป็ีนแนวที่างการพัื่ฒนาและส่งเสริมเยาวชนด่้เด่้นที่างการก่ฬาและ

นันที่นาการของมหาวิที่ยาลัยเที่คโนโลย่ราชมงคลพื่ระนคร

การบริหารจััดการในมหาวิทยาลัย

จัากการท่ี่� ผ้้เข่ยนได้้ศึกษาเอกสารและวรรณ์กรรมท่ี่�เก่�ยวข้องแล้ว 

มหาวิที่ยาลัยเที่คโนโลย่ราชมงคลพื่ระนคร ม่กระบัวนการในการบัริหารจััด้การการ

พัื่ฒนาและสง่เสริมเยาวชนด่้เด่้นด้้านก่ฬาและนนัที่นาการ โด้ยผ้้เข่ยนสรุปีได้้จํัานวน  

4 กระบัวนการ ดั้งน่� 1) การคัด้เล่อกเยาวชนด่้เด่้นด้้านก่ฬาและนันที่นาการเข้าเป็ีน

นักศึกษา (Selection) 2) การพัื่ฒนาและส่งเสริมทัี่กษะด้้านวิชาการ (Hard Skills) 

3) การพัื่ฒนาและส่งเสริมด้้วยกิจักรรมเสริมหลักส้ตร (Activity Transcript) และ 

4) การพัื่ฒนาและส่งเสริมสวัสดิ้การและการบัริการนักศึกษา 

1) การคดัเล่อกเยาวชนด่เด่นด�านก่ฬาและนนัทนาการเข�าเปน็นักศึิกษา  

(Selection)

1.1) เยาวชนด่้เด่้นด้้านก่ฬา คัด้เล่อกจัากเยาวชนท่ี่�ม่ความสามารถุ

พิื่เศษด่้เด่้นด้้านก่ฬา ดํ้าเนินงานโด้ยงานก่ฬา กองพัื่ฒนานักศึกษา เป็ีนผ้้รับัผิด้ชอบั

ด้้แล

1.2) เยาวชนด่้เด่้นด้้านนันที่นาการ คัด้เล่อกจัากเยาวชนท่ี่�ม่ 

ความสามารถุพิื่เศษด่้เด่้นด้้านศิลปีะการแสด้งหร่อด้นตร่ ดํ้าเนินงานโด้ยงานกิจักรรม

นักศึกษา กองพัื่ฒนานักศึกษา เป็ีนผ้้รับัผิด้ชอบัด้้แล 



JOURNAL OF LIBERAL ARTS (WANG NANG LENG) RMUTP VOL. 1 NO. 2 (JULY-DECEMBER 2021)

วารสารศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564)

136

โดยม่กระบวนการในการคัดเล่อก ปีระกอบัด้้วย 

1) การจััด้เตร่ยมเอกสารท่ี่�เก่�ยวข้อง ได้้แก่ ระเบ่ัยบั ข้อบัังคับั 

ปีระกาศ และปีระสานงานกองทุี่นพัื่ฒนานักศึกษา มหาวิที่ยาลัยเที่คโนโลยร่าชมงคล

พื่ระนคร

2) การพิื่จัารณ์าอนุมัติทุี่นการศึกษา ม่การปีระชุมคณ์ะกรรมการ

กองทุี่นพัื่ฒนานักศึกษาเพ่ื่�ออนุมัติการรับัเข้าศึกษา 2 แบับั ค่อ แบับัโควตา  

ซึ�งนักศึกษาจัะต้องชําระค่าธัรรมเน่ยมการศึกษาด้้วยตนเอง และแบับัทุี่นการศึกษา

ให้เปีล่าตลอด้หลักส้ตร 4-5 ปีี นักศึกษาไม่ต้องชําระค่าธัรรมเน่ยมการศึกษา 

3) การสรรหา และคัด้เล่อก ม่ด้้วยกัน 3 ร้ปีแบับั ภาคความร้้  

เพ่ื่�อวัด้ความร้้เบ่ั�องต้นพ่ื่�นฐานในด้้านการก่ฬาท่ี่�ตนถุนัด้ ภาคปีฏิบััติ เพ่ื่�อที่ด้สอบั

สมรรถุภาพื่ร่างกายและสมรรถุนะในการก่ฬา ภาคสัมภาษณ์์ เพ่ื่�อวัด้เจัตคติ ความคิด้  

การวิเคราะห์ ปีระสบัการณ์์ การแก้ปัีญหาเฉพื่าะหน้า 

4) การอนุมัติเข้ารับัการศึกษา และปีระกาศรายช่�อผ้้ม่สิที่ธิัได้้เข้า

รับัการศกึษาระด้บััปีรญิญาตร่ รายช่�อผ้้ม่สิที่ธิัได้้รับัโควตาเข้าเร่ยน และผ้ม่้สิที่ธิัได้้รับั

ทุี่นการศึกษาให้เปีล่าตลอด้หลักส้ตร

2) การพัฒินาและส่งเสริมทักษะด�านวิชาการ (Hard Skills)  

มหาวทิี่ยาลัยได้้ดํ้าเนนิการขอความรว่มม่อไปียงัคณ์ะใหจั้ัด้การเร่ยนการสอน โด้ยการ

มอบัหมายงานให้กับันักศึกษา เพ่ื่�อเสริมความร้้ทัี่กษะด้้านวิชาการ และจััด้กิจักรรม

อบัรมที่างด้้านวิชาการตลอด้ปีี

3) การพัฒินาและส่งเสริมด�วยกิจักรรมเสริมหลักส้ตร (Activity  

Transcript) ซึ�งเป็ีนการพัื่ฒนาและส่งเสริมด้้วยกิจักรรมด้้านทัี่กษะการเข้าสังคม 

(Soft Skills) และทัี่กษะการพัื่ฒนากําลังคนของปีระเที่ศ (Re skills, Up skills, New 

Skills, and Future Skills) โด้ยม่เง่�อนไขการเข้าร่วมกิจักรรมตามปีระกาศมหาวทิี่ยาลัย

เที่คโนโลยร่าชมงคลพื่ระนคร เร่�อง กําหนด้ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจักรรมเสริมหลักส้ตร  

พื่.ศ. 2562 โด้ยม่รายละเอ่ยด้นักศึกษาระดั้บัปีริญญาตร่ ภาคปีกติ 4-5 ปีี ระบุัให้เข้า

ร่วมกิจักรรมจํัานวนไม่น้อยกว่า 20 กิจักรรม และม่จํัานวนชั�วโมงกิจักรรมไม่น้อยกว่า  

60 ชั�วโมง ตลอด้หลักส้ตรการศึกษาโด้ยม่เกณ์ฑ์์การเข้าร่วมกิจักรรม ค่อ กิจักรรม
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มหาวิที่ยาลัยแบับับัังคับัแกน 10 กิจักรรม แบับับัังคับัเล่อกตามความสมัครใจั  

และต้องม่ชั�วโมงกิจักรรมไม่น้อยกว่า 30 ชั�วโมง ตลอด้หลักส้ตรการศึกษา สําหรับั

กิจักรรมพัื่ฒนานักศึกษาส่้การเป็ีนบััณ์ฑิ์ตพึื่งปีระสงค์นั�น ต้องเข้าร่วมกิจักรรมให้ 

ครบั 5 ด้้าน ได้้แก่ 1) ด้้านวิชาการและวิชาช่พื่ 2) ด้้านก่ฬาและนันที่นาการ 3) ด้้าน

บํัาเพ็ื่ญปีระโยชน์ หร่อรักษาสิ�งแวด้ล้อม 4) ด้้านเสริมสร้างคุณ์ธัรรม จัริยธัรรม และ  

5) ด้้านอนุรักษ์ศิลปีวัฒนธัรรม ไม่น้อยกว่า 10 กิจักรรม จํัานวนชั�วโมงกิจักรรม 

ไม่น้อยกว่า 30 ชั�วโมง ตลอด้หลักส้ตรการศึกษา (กองพัื่ฒนานักศึกษา, 2562)

4) การพัฒินาและส่งเสริมสวัสดิการและการบริการนักศึิกษา (Stu-

dent Welfare Service) มหาวิที่ยาลัยจััด้สวัสดิ้การให้กับัเยาวชนด่้เด่้นท่ี่�เข้าเป็ีน

นักศึกษาของมหาวิที่ยาลัยเที่คโนโลย่ราชมงคลพื่ระนคร หลายปีระเภที่ อาที่ิ ทุี่น

การศึกษา ได้้แก่ ทุี่นเร่ยนด่้ ทุี่นกิจักรรมนักศึกษา ทุี่นเหร่ยญรางวัลการแข่งขันก่ฬา  

(เฉพื่าะรอบัท่ี่�ม่การแข่งขันก่ฬา) ทุี่นด้้านการแสด้งศิลปีวัฒนธัรรม หร่อศิลปีะ 

การแสด้ง ทุี่นศิลปีะการแสด้ง (ตลอด้หลักส้ตร) เป็ีนปีระจํัาทุี่กปีี ซึ�งไม่รวมทุี่นขาด้แคลน

เน่�องจัากได้้รับัเป็ีนค่าจััด้การศึกษาแล้ว นอกจัากน่�ยังม่สิ�งอํานวยความสะด้วกอ่�น ๆ   

เช่น สถุานท่ี่�ในการฝั่กึซ้อม อุปีกรณ์์ ชุด้การแข่งขัน หร่อชุด้การแสด้งเบ่ั�ยเล่�ยงในการ

ฝึั่กซ้อมและแข่งขัน รถุรับัส่ง เส่�อสามารถุ หร่อเงินรางวัลอ่�น ๆ เป็ีนต้น

บทสรุปแนวทางในการจััดการพัฒินาและส่งเสริม

แนวที่างในการพัื่ฒนาและส่งเสริมเยาวชนด่้เด่้นที่างการก่ฬาและ

นันที่นาการ ของมหาวิที่ยาลัยเที่คโนโลย่ราชมงคลพื่ระนคร ม่การบัริหารจััด้การ

อย่างเป็ีนร้ปีธัรรมสอด้รับักับัแนวที่างการพื่ัฒนาเด็้กและเยาวชนขององค์กร

ปีกครองส่วนท้ี่องถิุ�นซึ�งเป็ีนไปีในแนวที่างเด่้ยวกัน (กรมการปีกครองส่วนท้ี่องถิุ�น,  

ข้ออม้ลออนไลน์: 4) และจัากปีระสบัการณ์์ของผ้เ้ข่ยนเห็นควรเสนอลําด้บััขั�นตอนด้งัน่�

1. จััด้ตั�งคณ์ะกรรมการพัื่ฒนาและส่งเสริมเยาวชนด่้เด่้นที่างการก่ฬาและ

นันที่นาการของมหาวิที่ยาลัยเที่คโนโลย่ราชมงคลพื่ระนคร เพ่ื่�อให้การพัื่ฒนาและ 

ส่งเสริมเยาวชนด่้เด่้นที่างการก่ฬาและนันที่นาการม่การดํ้าเนินการอย่างต่อเน่�อง

และเป็ีนไปีเพ่ื่�อปีระโยชน์ของเยาวชนและมหาวิที่ยาลัย ในการพัื่ฒนาที่รัพื่ยากร
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บุัคคลให้เป็ีนผ้้ม่ศักยภาพื่ด้้านร่างกาย จิัตใจั อารมณ์์ สังคม และสติปัีญญา 

อย่างเต็มท่ี่� และคณ์ะกรรมการควรปีระกอบัด้้วยหน่วยงานทัี่�งภายในและภายนอก

หลายภาคส่วน ได้้แก่ 

1.1 คณ์ะกรรมการฯ ฝ่ั่ายอํานวยการ ควรม่องค์ปีระกอบัด้ังน่� 

อธิัการบัด่้ เป็ีนปีระธัาน รองอธิัการบัด่้ฝ่ั่ายวิชาการและวิจััย รองอธิัการบัด่้ ผ้้ช่วย

อธิัการบัด่้ คณ์บัด่้ รองคณ์บัด่้ ผ้้ช่วยคณ์บัด่้ ทัี่�ง 9 คณ์ะ ผ้้อํานวยการทุี่กหน่วยงาน  

ปีระธัานคณ์ะกรรมการกองทุี่นพัื่ฒนานักศึกษา นายกหร่อปีระธัานสมาคมศิษย์เก่า

ทุี่กหน่วยงาน หน่วยงานภายใน และภายนอกท่ี่�สามารถุเป็ีนท่ี่�ปีรึกษาได้้ โด้ยม่ 

ผ้้อํานวยการกองพัื่ฒนานักศึกษา เป็ีนกรรมการและเลขานุการ โด้ยม่หน้าท่ี่�ใน

การอํานวยการปีระสานงาน สรรหา พิื่จัารณ์า คัด้เล่อก และอนุมัติทุี่นการศึกษา  

พื่ร้อมให้คําแนะนําแก้ไขปัีญหาต่าง ๆ ควบัคุมด้้แลสั�งการ เพ่ื่�อให้การบัริหารจััด้การ

และดํ้าเนินงานเป็ีนไปีด้้วยความเร่ยบัร้อย

1.2 คณ์ะกรรมการฝ่ั่ายดํ้าเนินการ ควรม่องค์ปีระกอบัดั้งน่�  

ผ้้อํานวยการกองพัื่ฒนานักศึกษา เป็ีนปีระธัาน ผ้้รับัผิด้ชอบัท่ี่�เก่�ยวข้องทัี่�งหมด้ เป็ีน 

คณ์ะกรรมการ เช่น สํานักวิชาการและงานที่ะเบ่ัยน สํานักวิที่ยบัริการและเที่คโนโลย่

สารสนเที่ศ กองคลัง กองศิลปีวัฒนธัรรม กองพัื่ฒนานักศึกษา อาจัารย์ท่ี่�ปีรึกษา  

คณ์ะกรรมการปีระสานงาน สรรหา พิื่จัารณ์า คัด้เล่อก อนุมัติทุี่นการศึกษา ฯลฯ 

โด้ยม่หน้าท่ี่�ในการบัริหารจััด้การ ดํ้าเนินการ ติด้ต่อปีระสานงาน ควบัคุมด้้แล แก้ไข

ปัีญหา อํานวยความสะด้วกแก่คณ์ะอนุกรรมการต่าง ๆ และปีฏิบััติงานอ่�น ๆ ท่ี่�ได้้

รับัมอบัหมาย

2. จััด้ทํี่าฐานข้อม้ลทํี่าเน่ยบัเยาวชนด่้เด่้นที่างการก่ฬาและนันที่นาการ 

และจััด้ตั�งคณ์ะกรรมการ บัริหารจััด้การ ด้้แลเยาวชนรุ่นต่อ ๆ  ไปี ซึ�งควรเป็ีนนักศึกษา

ระดั้บัปีริญญาตร่ในแต่ละปีีการศึกษา

3. กําหนด้แผนดํ้าเนินการ การจััด้กิจักรรมเพ่ื่�อพื่ัฒนาและส่งเสริม

เยาวชนด่้เด่้นที่างการก่ฬาและนันที่นาการ แบับัแผนพัื่ฒนาปีระจํัาปีี และ 

ล่วงหน้า 1 ปีี 
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4. ปีระชุมปีฏิบััติการเพ่ื่�อกําหนด้แผนพื่ัฒนาเยาวชนด่้เด่้นที่างการก่ฬา

และนันที่นาการ ในด้้านทัี่กษะวิชาการ ทัี่กษะวิชาช่พื่ (Hard Skills) และที่ักษะ

ที่างสังคม (Soft Skills) รวมถึุงแผนพัื่ฒนาทัี่กษะกําลังคนของปีระเที่ศ (Re skills,  

Up skills, New Skills, and Future Skills) โด้ยออกแบับักิจักรรมให้ตรงตาม

กิจักรรมพัื่ฒนานักศึกษาส่้การเป็ีนบััณ์ฑ์ติพึื่งปีระสงค์ 5 ด้้าน ได้้แก่ ด้้านวิชาการและ

วิชาช่พื่ ด้้านก่ฬาและนันที่นาการ ด้้านคุณ์ธัรรม จัริยธัรรม ด้้านบํัาเพ็ื่ญปีระโยชน์

หร่อรักษาสิ�งแวด้ล้อม และด้้านอนุรักษ์ศิลปีวัฒนธัรรม

5. จััด้หางบัปีระมาณ์ โด้ยจััด้ทํี่าเป็ีนกิจักรรมหร่อโครงการ เพ่ื่�อสนับัสนุน

ในด้้านการศึกษา ค่าครองช่พื่ ค่าใช้จ่ัายเบ็ัด้เตล็ด้อ่�น ๆ ในด้้านการก่ฬาและ

นันที่นาการ เช่น งบัปีระมาณ์ในการแข่งขัน งบัปีระมาณ์ในการจััด้หาวัสดุ้อุปีกรณ์์

เพ่ื่�อใช้ฝึั่กซ้อมและแข่งขัน งบัปีระมาณ์ในการจััด้หาชุด้แข่งขัน งบัปีระมาณ์ในการ

จััด้การระบับัแสง ส่ เส่ยง เป็ีนต้น

6. จััด้หาบัุคลากรและหน่วยงานผ้้ม่ความสามารถุรับัผิด้ชอบัในการด้้แล

เยาวชนด่้เด่้นที่างการก่ฬาและนันที่นาการได้้

7. กําหนด้ปีฏิทิี่นการทํี่างานปีระจํัาปีีเพ่ื่�อลําด้บััเหตุการณ์์กิจักรรม ของผ้้

ปีฏิบััติงาน และของเยาวชนกรณ่์ม่เง่�อนไขในการรับัเข้าเป็ีนนักศึกษา

8. ติด้ตามและปีระเมนิผลการดํ้าเนินการ และจััด้ทํี่ารายงานอยา่งเป็ีนร้ปี

ธัรรม
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คำาแนะนำาในการเตร่ยมต�นฉบับ

ร้ปแบบการเข่ยนบทความ 
1. บัที่ความท่ี่�รับัพิื่จัารณ์าต่พิื่มพ์ื่เป็ีนบัที่ความภาษาไที่ยหร่อภาษาอังกฤษ  

โด้ยม่จํัานวนหน้าของเน่�อหาและบัรรณ์านุกรมรวมทัี่�งสิ�น 15-30 หน้า ใช้ตัวอักษร  
TH Sarabun PSK พิื่มพ์ื่หน้าเด่้ยวบันกระด้าษขนาด้ A5 ตั�งค่าหน้ากระด้าษ และ
ระยะขอบั ดั้งน่� 

ระยะขอบับัน 2.54 ซม.  ระยะขอบัล่าง 2.00 ซม. 
ระยะขอบัซ้าย 2.54 ซม.  ระยะขอบัขวา 2.00 ซม. 

หัวกระด้าษ  1.25 ซม.  ท้ี่ายกระด้าษ  1.25 ซม.
2. องค์ปีระกอบัของบัที่ความ

หัวข�อ/
ส่วนประกอบ

คำาอธิิบาย

ช่�อบัที่ความ ระบุัช่�อบัที่ความทัี่�งภาษาไที่ยและภาษาอังกฤษ ขนาด้ตัวอักษร 
18 พื่อยท์ี่ตัวหนา ไว้กึ�งกลางหน้ากระด้าษ

ช่�อผ้้เข่ยน ระบุัช่�อผ้้นิพื่นธ์ั ผ้้นิพื่นธ์ัร่วม (ถุ้าม่) ทุี่กคนทัี่�งภาษาไที่ย และ  
ภาษาอังกฤษ โด้ยไม่ต้องระบุัคํานําหน้าช่�อ ขนาด้ตัวอักษร  
14 พื่อยท์ี่ ไว้กึ�งกลางหน้ากระด้าษและใส่ * ท่ี่�ผ้้นิพื่นธ์ัหลัก 

สังกัด้ผ้้เข่ยน เข่ยนไว้ส่วนท้ี่ายของบัที่คัด้ยอ่ภาษาไที่ยและภาษาองักฤษ ขนาด้
ตัวอักษร 12 พื่อยท์ี่  
●  สําหรับัอาจัารย์/นักวิชาการ ระบุัตําแหน่งที่างวิชาการ(ถุ้าม่) 

สาขาวิชา คณ์ะ สถุาบัันการศึกษา ท่ี่�สังกัด้ สถุานท่ี่�ทํี่างาน 
●  สําหรับันักศึกษา ระบุันักศึกษาปีริญญาตร่ โที่หร่อนักศึกษา

ปีริญญาเอก สาขาวิชา คณ์ะ/สถุาบัันการศึกษา 
●  อ่เมลให้ระบุัผ้้นิพื่นธ์ัหลักเท่ี่านั�น



หัวข�อ/
ส่วนประกอบ

คำาอธิิบาย

บัที่คัด้ย่อ บัที่คัด้ย่อภาษาไที่ยและภาษาอังกฤษม่ความยาวไม่เกิน 200 คํา 
โด้ยเร่ยงลําดั้บัความสําคัญของเน่�อหา เช่น วัตถุุปีระสงค์ วิธ่ัการ
ศึกษา ผลงานและการวิจัารณ์์อย่างต่อเน่�องกัน

คําสําคัญ ระบุัคําสําคัญ 3-5 คําทัี่�งภาษาไที่ยและภาษาอังกฤษ ไว้ท้ี่ายบัที่คัด้ย่อ

เน่�อหา ● หัวข้อใช้ขนาด้ตัวอักษร 16 พื่อยท์ี่ ตัวหนา วางไว้ชิด้ขอบัซ้าย 
ส่วนรายละเอ่ยด้ใช้ขนาด้ตัวอักษร 16 พื่อยท์ี่ ปีกติ การเข่ยน
บัที่ความแต่ละปีระเภที่ม่รายละเอ่ยด้ดั้งน่� 

1. บัที่ความวิจััย ปีระกอบัด้้วย 
   1.1 บัที่นํา 
   1.2 วัตถุุปีระสงค์การวิจััย 
   1.3 สมมติฐานการวิจััย (ถุ้าม่) 
   1.4 กรอบัแนวคิด้ (ถุ้าม่)
   1.5 วิธ่ัดํ้าเนินการวิจััย 

- ปีระชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
- เคร่�องม่อท่ี่�ใช้ในการวิจััย
- การเก็บัรวบัรวมข้อม้ล 
- การวิเคราะห์ข้อม้ล 

   1.6 ผลการวิจััย 
   1.7 สรุปีและอภิปีรายผลการวิจััย 
   1.8 ข้อเสนอแนะจัากการวิจััย
   1.9 กิตติกรรมปีระกาศ (ถุ้าม่) 
   1.10 เอกสารอ้างอิง
2. บัที่ความวิชาการ บัที่วิจัารณ์์หนังส่อ และบัที่ความปีริทัี่ศน์ 

ปีระกอบัด้้วย 
   2.1 บัที่นํา 
   2.2 เน่�อเร่�อง 
   2.3 บัที่สรุปี 
   2.4 เอกสารอ้างอิง



หัวข�อ/
ส่วนประกอบ

คำาอธิิบาย

ตารางและ
กราฟ (ถุ้าม่)

ตารางท่ี่�แสด้งผลการวิเคราะห์ข้อม้ล

ร้ปีภาพื่
(ถุ้าม่)

● ร้ปีภาพื่ปีระกอบัให้ส่งต้นฉบัับัเปี็นภาพื่ถุ่ายท่ี่�ม่ความคมชัด้
และส่งจััด้ไฟล์ร้ปีภาพื่เป็ีนนามสกุล JPEG หร่อ PNG

● กรณ่์ภาพื่ถุ่ายท่ี่�คัด้ลอกจัากแหล่งอ่�นให้อ้างอิงแหล่งท่ี่�มาของ
ภาพื่ด้้วย

อ้างอิง ● การอ้างอิงในเน่�อหาเป็ีนระบับันาม-ปีี โด้ยระบุัช่�อผ้้เข่ยน  
ปีีพิื่มพ์ื่ และเลขหนา้ของเอกสาร ไว้ข้างหนา้หร่อข้างหลงัของ
ข้อความท่ี่�ต้องการอ้างอิง เช่น เมทิี่กา พ่ื่วงแสง (2562 : 15) 
หร่อ (เมทิี่กา พ่ื่วงแสง, 2562 : 8-17)

* ทัี่�งน่� หากม่ผ้้เข่ยนไม่เกิน 6 คน ให้ใส่ครบัทุี่กคน และหากม่ 
ผ้้แต่งมากกว่า 6 คน ให้ใส่ผ้้แต่งคนแรกตามด้้วย “และคณ์ะ”  

● อ้างอิงท้ี่ายบัที่ความใช้ร้ปีแบับัการเข่ยนอ้างอิงตามระบับั  
APA เร่ยงลําดั้บัอักษร ตามอักษรตัวแรกท่ี่�ปีรากฏ ไม่ว่า
รายการนั�นจัะขึ�นต้นด้้วยช่�อผ้้แต่ง ช่�อบัที่ความ ช่�อเร่�อง หร่อ
ช่�อเอกสารและสิ�งอ้างอิง โด้ยไม่แยกปีระเภที่ และไม่ต้อง
ใส่เลขกํากับั ให้เริ�มด้้วยรายการอ้างอิงและบัรรณ์านุกรม 
ภาษาไที่ยจันหมด้ก่อน จึังตามด้้วยรายการอ้างอิงและ
บัรรณ์านกุรมภาษาตา่งปีระเที่ศ และหากม่ผ้เ้ข่ยนไม่เกิน 6 คน  
ให้ใส่ช่�อให้ครบัทุี่กคน แต่หากม่มากกว่า 6 คน ให้ใส่ช่�อ 6 คน  
หลังจัากคนท่ี่� 6 ให้ตามด้้วย “และคณ์ะ” หร่อ “et al.”
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